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บทคัดยอ 

การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ เปนการขนสงที่ใชรูปแบบการขนสงที่แตกตางกันตั้งแต 2 รูป  
แบบขึ้นไป ภายใตสัญญาฉบับเดียวในทางระหวางประเทศ โดยมีผูประกอบการขนสงตอเนื่องเปนผู 
รับผิดชอบในการดําเนินการหรือจัดใหมีการขนสงตอเนื่อง ซึ่งตองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถาหาก
การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบนั้น ทําใหสินคาเกิดการสูญหาย เสียหาย เปนเหตุใหผูประกอบการขน 
สงตอเนื่องตองรับผิดตอผูสงหรือผูรับตราสงแลวแตกรณี ซึ่งในกรณีที่รูวาความสูญหายหรือเสียหาย    
ไดเกิดขึ้นในชวงการขนสงใดของการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ การกําหนดจํานวนเงินแหงการจํากัด
ความรับผิดของผูประกอบการขนสงตอเนื่องนั้น จึงเปนไปตามกฎหมายภายในหรืออนุสัญญาระหวาง
ประเทศที่มีผลใชบังคับ ซึ่งกฎหมายภายในของไทยที่ใชบังคับกับการขนสงทางทะเลและทางรถไฟ ใน
การกําหนดจํานวนเงินจํากัดความรับผิดนั้นยังคงอางอิงอยูกับคาเงินบาท อีกทั้งยังขาดกฎหมายที่ใชบังคับ
เปนการเฉพาะกับการขนสงทางถนนและทางอากาศ ดังนั้น จึงควรที่จะมีการแกไขกฎหมายในการนํา
หนวยสิทธิพิเศษถอนเงินมาใช เพื่อความมีเสถียรภาพ และเปนมาตรฐานสากลในทางระหวางประเทศ 
นอกจากนี้ ไทยควรเขาเปนภาคีอนุสัญญาระหวางประเทศที่เกี่ยวกับการขนสงในแตละรูปแบบ ซึ่งทํา  
ใหกฎหมายภายในที่เกี่ยวกับการขนสงของไทยมีความเปนสากล และเปนที่ยอมรับ เพื่อพัฒนาการขน  
สงตอเนื่องหลายรูปแบบของไทยตอไป 
 
ABSTRACT 

Multimodal transport is transportation of different transportation formats which exceed  
the 2 formats that fall under the only international contract there is. The multimodal transport 
operator is the responsible person of the operation or who organizes the multimodal transport 
that needs to operate efficiently.  If the multimodal transport loses or damages the products, the 
multimodal transporter must inform that transmitter or the consignee accordingly.  In case he 
knew that the loss or damage occurred during a particular session of multimodal transport he 
should determine the amount of money for a limit of liability of the multimodal transport 
operator.  This needs to conform to the law of the country or the international convention 
currently in force, which the law of Thailand enforces on shipping and rail transport. To 
determine the amount of money for the limit of liability refers with the foreign exchange rate of 
the Thai Baht, however, there is still no law to enforce on road transport and air transport. 
Therefore, the existing law should be modified with the Special Drawing Rights/SDR for 
stability and according to universal standards and international law. Besides, Thailand needs   
to become a member of the international convention participating in each format of trans-
portation. It would make the transportation law of Thailand universal and acceptable for 
Thailand’s multimodal transport. 
 
 
 
 
 



บทนํา 
ผลจากการพัฒนาการขนสงสินคาในทางระหวางประ 

เทศ ในการนําระบบการขนสงโดยใชตูคอนเทนเนอรและ
วิธีการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ที่ใชรูปแบบการขน  
สงตั้งแต 2 รูปแบบขึ้นไปมาใช จึงทําใหเกิดการขนสงใน
ลักษณะที่เรียกวา door-to-door ซึ่งชวยทําใหการขนสง
เคลื่อนยายสินคาเปนไปอยางรวดเร็ว เพราะจะไมมีการเปด
ตูคอนเทนเนอรเพื่อคัดแยกตรวจสอบสินคา ชวยทําให  
การขนสงนั้นมีประสิทธิภาพ และเอื้ออํานวยความสะดวก
ตามความหมายของโลจิสติกส1 โดยมีผูประกอบการขนสง
ตอเนื่องเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการหรือจัดใหมี  
การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ภายใตสัญญาขนสงตอ 
เนื่องหลายรูปแบบเพียงฉบับเดียว ซึ่งประเทศไทยได
เล็งเห็นถึงความสําคัญของการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
ดังกลาวในฐานะที่เปนการขนสงที่มีประสิทธิภาพ และมี
บทบาทสําคัญในการขนสงระหวางประเทศ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และความ
ตองการที่จะมีกฎหมายเฉพาะในเรื่องนี้ อีกทั้งตองการที่  
จะเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงของภูมิภาคอาเซียน2  
ดังนั้นจึงมีการประกาศใช พระราชบัญญัติการขนสงตอ 
เนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ขึ้น โดยถือหลักเกณฑสวน
ใหญตามกรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการขนสงตอ 
เนื่องหลายรูปแบบ (ASEAN Freamework Agreement on 
Multimodal Transport) กฎเกณฑของ UNCTAD/ICC วา
ดวยเอกสารการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ และอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการขนสงสินคาระหวางประเทศ  
ดวยวิธีการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ค.ศ. 1980 อีกทั้ง 
ยังเปนผูนําในอาเซียนในการที่จะนํากฎหมายนี้มาใชเปน
ประเทศแรก เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการขน 
สงตอเนื่องหลายรูปแบบของไทยตอไป 

ดังนั้นเพื่อใหการขนสงสินคาระหวางประเทศ โดยวิธี 
การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบของไทยนั้นมีประสิทธิ-
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ภาพ จําเปนที่คูสัญญาการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบจะ 
ตองรูถึงสิทธิ หนาที่ และความรับผิดของตน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ผูประกอบการขนสงตอเนื่อง ซึ่งจะตองรับผิด 
ชอบในการปฏิบัติการขนสงตามสัญญา ซึ่งจะตองเปนไป
ดวยดีอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและทันตอเวลา แตหาก
ปรากฏวาการขนสงนั้นทําใหสินคาเกิดความเสียหาย สูญ
หาย หรือทําการสงมอบชักชา เปนผลใหผูประกอบการขน 
สงตอเนื่องเกิดความรับผิดตอผูสงของหรือผูรับมอบของ
แลวแตกรณี ซึ่งกฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับความรับผิด      
นี้ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความชัดเจน มีประสิทธิภาพ 
สมบูรณเพียงพอ และทันตอยุคสมัย มิเชนนั้นก็อาจเปน
ปญหาตอการพัฒนาระบบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
ของไทยในทางการคาระหวางประเทศตอไปในอนาคต 

 
1. การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal 
Transport) 

พระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 
2548 ไดกําหนดนิยามคําวา การขนสงตอเนื่องหลายรูป 
แบบ (Multimodal Transport) ไวในมาตรา 4 ดังนี้ 

“การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ หมายความวา การ
รับขนของโดยมีรูปแบบการขนสงที่แตกตางกันตั้งแต  
สองรูปแบบขึ้นไปภายใตสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูป 
แบบฉบับเดียว โดยขนสงจากสถานที่ซึ่งผูประกอบการขน 
สงตอเนื่องไดรับมอบของในประเทศหนึ่งไปยังสถานที่  
ซึ่งกําหนดใหเปนสถานที่สงมอบของในอีกประเทศหนึ่ง 

การดําเนินการรับหรือสงมอบของตามที่ระบุไวใน
สัญญาขนสงรูปแบบเดียวไมถือวาเปนการขนสงตอเนื่อง
หลายรูปแบบ”  

จากนิยามดังกลาวขาวตน สามารถสรุปลักษณะของ
การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบได ดังนี้ 

1.1 การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ตองเปนกรณีที่
การขนสงของไดใชรูปแบบการขนสงตั้งแต 2 รูปแบบขึ้น
ไป เชน การขนสงตอเนื่องระหวางการขนสงทางรถบรรทุก
กับการขนสงทางทะเล หรือการขนสงทางทะเลกับการขน 
สงทางอากาศ ซึ่งแมรถบรรทุกและรถไฟจะเปนการขนสง



 

ทางบก แตก็ถือเปนการขนสงที่มีรูปแบบแตกตางกันและ
เปนการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบได3 

1.2 เปนการขนสงของระหวางประเทศ เพราะการขน 
สงของที่จําเปนตองใชรูปแบบการขนสงที่แตกตางกัน 
ต้ังแต 2 รูปแบบขึ้นไปขนสงของตอเนื่องกันไปจนถึงปลาย 
ทาง มักเปนการขนสงที่มีระยะทางในการขนสงไกลๆ จึง
นิยมนําเอาการขนสงตอเนื่องดังกลาวไปใชกับการขนสง
ของระหวางประเทศเปนสวนใหญ สําหรับการขนสงตอ 
เนื่องหลายรูปแบบภายในประเทศ เทาที่พบเชน การขนสง
ของระหวางมลรัฐตางๆ ที่ไกลกันในประเทศสหรัฐอเมริกา4 

1.3 เปนการขนสงของตามสัญญาฉบับเดียว ซึ่งก็คือ 
สัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ระหวางผูตราสงกับผู 
ประกอบการขนสงตอเนื่อง เพื่อตกลงใหมีการดําเนินการ
หรือจัดใหมีการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ซึ่งผูประกอบ 
การขนสงตอเนื่องจะออกเอกสารการขนสงฉบับเดียว
สําหรับการขนสงของ และมีการคิดอัตราคาขนสงเดียว
ตลอดเสนทาง ตลอดจนมีหนาที่รับผิดชอบการขนสงของ
นั้นตั้งแตตนทางถึงปลายทาง 

1.4 การดําเนินการรับหรือสงมอบของตามที่ระบุไวใน
สัญญาขนสงรูปแบบเดียวไมถือวาเปนการขนสงตอเนื่อง
หลายรูปแบบ เปนผลจากความตองการของผูขนสงทาง
อากาศที่ตองการใหใบตราสงทางอากาศ (Air Way bill) 
สามารถใชบังคับถึงการเขารับและสงมอบของที่ชวยสนับ 
สนุนการขนสงทางอากาศ โดยไมถือวาการเขารับและสง
มอบนั้นเปนอีกรูปแบบการขนสงหนึ่งและจะไมถือวา  
เปนการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ5 

 
2. ผูประกอบการขนสงตอเนื่อง  (Multimodal 
Transport Operator: MTO) 

ในการขนสงสินคาระหวางประเทศ ที่สะดวกรวดเร็ว
ดวยวิธีการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ โดยการตกลงของ
คูสัญญา 2 ฝาย ภายใตสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

                                                            
3 Ralph De Wit, Multimodal Transport, carrier’ 

liability and documentation, (London: LLP, 1995), 171. 
4 Ibid, 9. 
5 ไผทชิต เอกจริยกร และ นิรัตน ฟูกาญจนานนท, กฎหมาย

ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบระหวางประเทศและกฎหมายขนสงของ
ระหวางประเทศ, (กรุงเทพฯ: วิญูชน, 2543), 16-18.  

ระหวางผูตราสงฝายหนึ่งกับผูประกอบการขนสงตอเนื่อง
อีกฝายหนึ่ง ซึ่งพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลาย
รูปแบบ พ.ศ. 2548 ไดนิยามความหมายของผูประกอบการ
ขนสงตอเนื่อง ไวดังนี้6 

“ผูประกอบการขนสงตอเนื่อง หมายความวา บุคคล
ซึ่งเปนคูสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในฐานะตัวการ
และเปนผูรับผิดชอบในการปฏิบัติการขนสงตามสัญญา  
ไมวาการทําสัญญานั้นจะทําดวยตนเองหรือ โดยบุคคลที่
ตนมอบหมาย แตไมรวมถึงบุคคลที่กระทําการในฐานะ
ตัวแทนหรือทําการแทนผูตราสงหรือผูขนสงที่มีสวนรวม
ในการปฏิบัติการขนสงดังกลาว” 

ดังนั้น ผูประกอบการขนสงตอเนื่องซึ่งเปนคูสัญญา
ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ จึงมีลักษณะที่มุงเนนถึงการ
เปนผูเขาทําสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ซึ่งการเขา
เปนคูสัญญานั้นจะตองกระทําในฐานะเปนตัวการ ซึ่งหมาย 
ถึงกระทําในนามของตน โดยตนเองอาจเปนผูเขาทําสัญญา
เอง หรือมอบหมายใหตัวแทนเปนผูเขาทําสัญญาแทนก็ได 
และจะตองเปนผูรับผิดชอบในการปฏิบัติการขนสงตาม
สัญญาตลอดเสนทางการขนสง นับตั้งแตเวลาที่ไดรับมอบ
ของไวในความดูแลของตน จนกระทั่งถึงเวลาที่สงมอบ
ของแกผูรับ ถึงแมผูประกอบการขนสงตอเนื่องจะไมได
เปนผูดําเนินการขนสงเอง ก็ไมอาจปฏิเสธความรับผิดได 
นอกจากนี้บุคคลที่กระทําการในฐานะตัวแทนหรือทําการ
แทนผูตราสงหรือผูขนสง ซึ่งมีสวนรวมในการปฏิบัติการ
ขนสงตามสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ไมนับวาเปน
ผูประกอบการขนสงตอเนื่อง เพราะเปนผูที่กระทําการใน
ฐานะตัวแทนของสวนไดเสียฝายตรงขามกับผูประกอบ 
การขนสงตอเนื่อง สวนผูขนสงที่ไดเขารวมในการปฏิบัติ
ตามสัญญา ซึ่งไมใชบุคคลที่เปนผูเขาทําสัญญาจะไมถือ
เปนผูประกอบการขนสงตอเนื่อง เพราะไมมีลักษณะของ
การเปนผูเขาทําสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบตามที่
กลาวมาแลวขางตน7 

                                                            
6 พระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ.2548 

มาตรา 4 

7 ไผทชิต  เอกจริยกร และ นิรัตน  ฟูกาญจนานนท, กฎหมาย
ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบระหวางประเทศและกฎหมายขนสงของ
ระหวางประเทศ, (กรุงเทพฯ: วิญูชน, 2543), 16-18.  



 

ผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ แบงเปน  
2 ประเภทใหญๆ ไดแก 

2.1 ประเภท Vessel-Operating Multimodal Tran-
sport Operator ผูประกอบการขนสงตอเนื่องประเภทนี้ 
เปนกรณีที่ผูขนสงของทางทะเลไดขยายบริการของตน
ใหบริการการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบระหวางประเทศ 
โดยจะดําเนินการขนสงของในชวงการขนสงทางทะเล 
และจัดหาหรือใหผูขนสงอื่นชวยขนสงตอเนื่องทอดใด
ทอดหนึ่ง 

2.2 ประเภท Non Vessel-Operating Multimodal 
Transport Operator เปนกรณีที่ผูประกอบการขนสงตอ 
เนื่องที่มิใชผูขนสงของทางทะเล ไมมีเรือเดินทะเลเปน 
ของตนเอง แตไดใหบริการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
ระหวางประเทศ ซึ่งสามารถแบงไดอีกเปน 3 ประเภทดวย 
กันคือ 

 2.2.1 เปนกรณีที่ผูขนสงของทางรถบรรทุก หรือ
รถไฟ หรือผูขนสงทางอากาศ ไดขยายบริการของตนรับ
ดําเนินการขนสงของตอเนื่องตลอดสาย โดยจะเขาดําเนิน 
การขนสงของในชวงการขนสงของตน และจัดหาผูขนสง
ชวงตามความเหมาะสม เพื่อใหการขนสงเสร็จสิ้นสมบูรณ 

 2.2.2 เปนกรณีที่ผูรับจัดการขนสง (Freight for-
warder) ขยายบริการ เขาทําสัญญาขนสงตอเนื่องหลาย
รูปแบบระหวางประเทศ ซึ่งผูประกอบการขนสงตอเนื่อง
ประเภทนี้ไมไดเขาดําเนินการขนสงในชวงการขนสงใด
เลย เพราะตัวผูประกอบการเองไมใชผูขนสง เพียงแตจัด 
หาและเขาทําสัญญากับผูขนสงอื่นเทานั้น 

 2.2.3 ผูประกอบการขนสงตอเนื่องไดมีการจัด 
ต้ังองคกรเพื่อดําเนินกิจการ และใหบริการขนสงตอเนื่อง
หลายรูปแบบ ซึ่งผูประกอบการขนสงตอเนื่องประเภทนี้ 
ไมใชผูขนสงที่ขยายบริการขนสงตลอดสาย และไมใชผู 
รับจัดการขนสง แตเปนธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อดําเนินการ
รับขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบระหวางประเทศโดยเฉพาะ
ต้ังแตตน8  

 
 
 
 

                                                            
8 เร่ืองเดียวกัน,  20-21. 

3. หนาท่ีของผูประกอบการขนสงตอเนื่อง 
3.1 ออกเอกสารการขนสงตอเนื่อง (ใบตราสงตอ 

เนื่อง) เมื่อผูประกอบการขนสงตอเนื่องไดรับมอบของไว
ในความดูแลแลว จะตองออกใบตราสงตอเนื่องใหแกผูตรา
สง9 ซึ่งเปนไปในลักษณะที่กฎหมายบังคับไววาจะตองออก
ใหเสมอ แมผูตราสงจะไมไดรองขอก็ตาม ในทางกลับกัน 
หากปรากฏวาผูประกอบการขนสงตอเนื่องไมออกใบตรา
สงตอเนื่องใหแกผูตราสงตามที่กฎหมายกําหนด พระราช-
บัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ก็ไมได
กําหนดไววาผลจะเปนเชนไร ซึ่งการที่ไมออกใบตราสง
ตอเนื่องดังกลาว ก็เปนเรื่องที่ผูประกอบการขนสงตอเนื่อง
ไมกระทําการที่พระราชบัญญัติกําหนดไว หากผูตราสง
เสียหายเชนใด ก็ตองนําหลักเกณฑเรื่องการไมชําระหนี้
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใช10 

ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจะตองลงลายมือช่ือใน
ใบตราสงตอเนื่อง รวมทั้งการบันทึกขอสงวน ซึ่งหากมิได
ระบุขอสงวนไว จะถือวาผูประกอบการขนสงตอเนื่องได 
รับมอบของไวถูกตองตามที่ระบุไวในใบตราสงตอเนื่อง
แลว11 ซึ่งใบตราสงตอเนื่องนั้นมีลักษณะที่สําคัญ กลาวคือ 
เปนหลักฐานแหงสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ เปน
เอกสารที่รับรองความถูกตองของของที่ขนสง และแสดง
วาผูประกอบการขนสงตอเนื่องไดรับของไวในความดูแล
แลว นอกจากนี้ยังเปนเอกสารสิทธิสําหรับการรับมอบของ
ที่ปลายทาง ทั้งนี้ผูตราสงมีสิทธิเลือกใหผูประกอบการ
ขนสงตอเนื่องออกใบตราสงตอเนื่องชนิดโอนใหกันได
หรือชนิดที่หามโอนก็ได แลวแตผูตราสงจะเลือก12  ซึ่งใบ
ตราสงนั้นพึงมีแสดงรายการตามที่กฎหมายกําหนด เชน 
ลักษณะทั่วไปแหงของ สภาพแหงของ ช่ือผูตราสง และชื่อ

                                                            
9 พระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ.2548  
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10 ไผทชิต  เอกจริยกร, คําอธิบายพระราชบัญญัติการขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548, 55. 
11 วลัยลักษณ  สุพิสาร, วิเคราะหรางพระราชบัญญัติการขนสง
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12 พระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 
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ผูรับตราสง ถาผูตราสงระบุไว เปนตน อยางไรก็ตาม หาก
ใบตราสงตอเนื่องใดมีรายการไมครบตามที่กฎหมายระบุ
ไว ก็ไมทําใหใบตราสงตอเนื่องนั้นเสียไป ยังคงมีฐานะ 
เปนใบตราสงตอเนื่องอยู หากมีขอความครบลักษณะ
สําคัญของความเปนใบตราสงตอ เนื่อง 13 และความ 
สัมพันธระหวางผูประกอบการขนสงตอเนื่องกับผูรับตรา
สงในเรื่องทั้งหลายเกี่ยวกับการขนสงของ ที่ระบุไวในใบ
ตราสงตอเนื่องนั้น จะเปนไปตามขอกําหนดในใบตราสง
ตอเนื่อง14 

3.2 ดําเนินการหรือจัดการใหมีการขนสงตอเนื่อง ซึ่ง
เปนไปตามสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ที่ไดตกลง
กันไวกับผูตราสง หนาที่นี้ถือวาเปนหนี้ที่ผูประกอบการ
ขนสงตอเนื่องจะตองกระทําการ มิเชนนั้นแลวจะถือวาเปน
การผิดสญัญา เพราะการไมยอมชําระหนี้ หากผูตราสงหรือ
ผูรับตราสงไดรับความเสียหาย ก็สามารถเรียกรองเอาคา
สินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายได โดยนําบทบัญญัติใน
เรื่องหนี้และสัญญาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาใช เนื่องจากพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลาย
รูปแบบ พ.ศ. 2548 ไมไดบัญญัติถึงเรื่องนี้ไวโดยเฉพาะ 

3.3 สงมอบของแกบุคคลผูมีสิทธิไดรับ การสงมอบ
ของใหแกบุคคลใดที่จะถือวาเปนผูมีสิทธิไดรับมอบของที่
ถูกตองนั้น ขึ้นอยูกับวามีการออกใบตราสงตอเนื่องชนิด
ใด15 พิจารณาเปนกรณีไป กลาวคือ 

3.3.1 กรณีเปนใบตราสงตอเนื่องชนิดโอนใหกัน
ไดประเภทออกใหแกผูถือ ผูประกอบการขนสงตอเนื่อง
ตองสงมอบของแกบุคคลซึ่งเวนคืนตนฉบับใบตราสง
ตอเนื่องฉบับใดฉบับหนึ่ง 

3.3.2 กรณีเปนใบตราสงตอเนื่องชนิดโอนใหกัน
ไดประเภทออกใหแกบุคคลเพื่อเขาสั่ง ผูประกอบการขน 
สงตอเนื่องตองสงมอบของใหแกบุคคลซึ่งไดเวนคืนตน 
ฉบับใบตราสงตอเนื่องฉบับใดฉบับหนึ่งซึ่งไดสลักหลัง
โดยชอบ 
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3.3.3 กรณีเปนใบตราสงตอเนื่องชนิดโอนใหกัน
ไดประเภทออกใหแกบุคคลโดยนาม ผูประกอบการขนสง
ตอเนื่องตองสงมอบของใหแกบุคคลที่มีช่ือระบุไวในใบ
ตราสงตอเนื่อง เมื่อไดมีการพิสูจนถึงความถูกตองของตัว
บุคคลและไดรับการเวนคืนตนฉบับใบตราสงตอเนื่อง 
ฉบับใดฉบับหนึ่งจากบุคคลดังกลาว แตถามีการโอนใบ
ตราสงตอเนื่องไปเปนประเภทเพื่อเขาสั่งหรือโดยการสลัก
หลังลอย ก็สงมอบใหแกบุคคลที่ไดเวนคืนตนฉบับใบตรา
สงตอเนื่องฉบับใดฉบับหนึ่งซึ่งไดสลักหลังโดยชอบ 

3.3.4 กรณีเปนใบตราสงตอเนื่องชนิดหามโอน 
ตองสงมอบของแกบุคคลที่มีช่ือเปนผูรับตราสง เมื่อพิสูจน
ถึงความถูกตองของตัวบุคคลนั้นแลว 

3.3.5 กรณีไมมีการออกใบตราสงตอเนื่อง ใหสง
มอบของแกบุคคลตามคําสั่งของผูตราสง หรือผูไดมาซึ่ง
สิทธิของผูตราสง หรือผูรับตราสงตามสัญญาขนสงตอ 
เนื่องหลายรูปแบบที่ระบุไว 

เมื่อผูรับตราสงไดรับมอบของแลว หากปรากฏวามี
การสูญหายบางสวนหรือเสียหาย และถาผูรับตราสงมิได
โตแยงเปนหนังสือแกผูประกอบการขนสงตอเนื่องถึงการ
สูญหายหรือเสียหายดังกลาว ใหสันนิษฐานไวกอนวาผู 
ประกอบการขนสงตอเนื่องไดสงมอบของถูกตองตามที่
ระบุไวในใบตราสงตอเนื่องแลว 

3.4 ดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดในกรณีท่ีหาตัว
ผูรับตราสงไมพบหรือผูรับตราสงปฏิเสธไมรับมอบของ 
หากเกิดเหตุการณในกรณีดังกลาว ผูประกอบการขนสง
ตอเนื่องมีหนาที่ 2 ประการ ดังนี1้6  

3.4.1 ผูประกอบการขนสงตอเนื่องตองบอกกลาว
ไปยังผูตราสงทันที แตวิธีการบอกกลาวนั้นกฎหมายไมได
กําหนดไวแตอยางใด อีกทั้งหากปรากฎวา ผูประกอบการ
ขนสงตอเนื่องบอกกลาวไปโดยชักชา กรณีนี้กฎหมายก็
มิไดกําหนดผลไววาจะเปนอยางไรเชนกัน ซึ่งในเรื่องนี้ 
ศาสตราจารย ดร.ไผทชิต  เอกจริยกร เห็นวาวิธีการบอก
กลาวนั้นจะบอกกลาวดวยวาจาหรือลายลักษณอักษรก็ได  
และหากการบอกกลาวชักชานั้นทําใหผูตราสงไดรับความ
เสียหาย ผูประกอบการขนสงตอเนื่องก็ตองรับผิดชดใช
คาเสียหายเนื่องจากการไมปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด  

                                                            
16 พระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 
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ซึ่งผูประกอบการขนสงตอเนื่องนั้นไมจําเปนตองบอก
กลาวเองสามารถใหตัวแทนของตนบอกกลาวแทนก็ได 

3.4.2 เมื่อผูประกอบการขนสงตอเนื่องบอกกลาว
แกผูตราสงแลว จะตองถามเอาคําสั่งจากผูตราสงวาจะให
ดําเนินการเกี่ยวกับของอยางไร และเมื่อผูตราสงไดมีคําสั่ง
มาในลักษณะที่ผูประกอบการขนสงตอเนื่องปฏิบัติได ก็
ตองปฏิบัติตามคําสั่งนั้น มิเชนนั้นแลวผูประกอบการขนสง
ตอเนื่องอาจตองรับผิดในความเสียหายที่เกิดแกผูตราสง
เชนกัน 

อยางไรก็ตาม ผูประกอบการขนสงตอเนื่องมีสิทธินํา
ของออกขาย ทําลาย หรือจัดการอยางหนึ่งอยางใดไดตาม
ความเหมาะสมและจําเปน หากของนั้นไดพนจากอารักขา
ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยศุลกากรแลว เมื่อเขากรณีใด
กรณีหนึ่งดังนี้คือ  

(1) มีพฤติการณขัดขวางทําใหผูประกอบการขนสง
ตอเนื่องไมสามารถจะบอกกลาวไปยังผูตราสงไดทันที 

(2) หากมีพฤติการณขัดขวางทําใหผูประกอบการขน 
สงตอเนื่องไมอาจถามเอาคําสั่งจากผูตราสงได 

(3) ในกรณีที่ผูประกอบการขนสงตอเนื่องบอกกลาว
ไปในทันทีและถามเอาคําสั่งจากผูตราสงได แตผูตราสง
ละเลยไมสงคําสั่งมาในเวลาอันควรวาจะใหผูประกอบการ
ขนสงตอเนื่องดําเนินการกับของอยางไรตอไป 

(4) ในกรณีผูตราสงไดสงคําสั่งอันที่ผูประกอบการขน 
สงตอเนื่องไมอาจปฏิบัติตามคําสั่งนั้นได 

ดังนั้น เมื่อผูประกอบการขนสงตอเนื่องไดนําของ
ออกขาย ทําลาย หรือจัดการอยางหนึ่งอยางใดตามความ
เหมาะสมและจําเปนแลว จะตองบอกกลาวแกผูตราสงโดย
ไมชักชา เวนแตไมสามารถจะทําได หากละเลยไมบอก
กลาวแกผูตราสง ก็จะตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายที่
เกิดขึ้นแกผูตราสง 
 
4. ความรับผิดของผูประกอบการขนสงตอเนื่อง 

4.1 ประเภทของความเสียหาย 
4.1.1 การสูญหาย เปนกรณีที่ของที่ผูประกอบการ

ขนสงตอเนื่องไดรับไวในความดูแล ไดสาบสูญไปไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวนจึงทําใหไมมีของที่จะสงมอบหรือสง
มอบไมครบถวนแกผูรับตราสง 

4.1.2 การเสียหาย เปนกรณีที่สภาพแหงของที่ผู 
ประกอบการขนสงตอเนื่องสงมอบใหแกผูรับตราสงนั้นอยู

ในสภาพเสียหาย เชน แตก ราว ซึม เปรอะ เปอน เปนตน 
ซึ่งอาจเสียหายทั้งหมดหรือบางสวนก็ได 

4.1.3 การสงมอบชักชา เปนกรณีที่ผูประกอบการ
ขนสงตอเนื่องไมไดสงมอบของภายในกําหนดเวลาใน
กรณีที่มีการตกลงกําหนดเวลาสงมอบไวอยางชัดแจง     
แตในกรณีที่ไมไดมีการกําหนดเวลาในการสงมอบ และ
ผูประกอบการขนสงตอเนื่องไมไดสงมอบของภายใน
กําหนดเวลาอันควรที่จะสงมอบตามหนาที่อันพึงปฏิบัติ  
ได ทั้งนี้โดยคํานึงถึงพฤติการณแหงกรณี17 

อยางไรก็ตาม ผูประกอบการขนสงตอเนื่องนั้นไม 
ตองรับผิดเพื่อความเสียหายใดๆ อันเปนผลมาจากการสง
มอบชักชา เวนแต ผูตราสงจะไดแจงกอนที่ผูประกอบการ
ขนสงตอเนื่องจะรับมอบของวา หากมีการสงมอบชักชาผู 
ประกอบการขนสงตอเนื่องจะตองรับผิดในความเสียหาย 
ที่อาจเกิดขึ้น และผูประกอบการขนสงตอเนื่องไดยินยอม 
ที่จะรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นกอนรับมอบของ18 

มีขอนาสังเกตวา การแจงของผูตราสง และการยิน 
ยอมของผูประกอบการขนสงตอเนื่องนั้น กฎหมายมิได
กําหนดวาจะตองกระทําดวยวิธีการใด ซึ่งอาจทําดวยวาจา 
หรือลายลักษณอักษร หรือตองระบุไวในใบตราสงตอเนื่อง 
ดังนั้น จึงอาจเกิดเปนปญหาในภายหลังเรื่องการพิสูจนวา
ไดมีการแจงหรือการยินยอมเชนวานั้นหรือไม เพื่อให
ผูประกอบการขนสงตอเนื่องตองรับผิดเพื่อการเสียหาย 
จากการสงมอบชักชานั้น  

4.2 ความรับผิดเพื่อการกระทําของลูกจางและตัวแทน
ของตน และของบุคคลอื่น ซึ่งตนไดใชบริการ เพราะใน
การขนสงของนั้น ผูประกอบการขนสงตอเนื่องมักจะใช
ลูกจางของตน หรือใหตัวแทนของตนในการทําการขนสง 
หรืออาจจะใหบุคคลอื่นเปนผูดําเนินการ ซึ่งผูประกอบการ
ขนสงตอเนื่องก็จะตองรับผิดในการกระทําหรืองดเวน  
การกระทําของบุคคลดังกลาว ในการที่ของที่ทําการขนสง
นั้น สูญหาย เสียหาย หรือสงมอบชักชา จะปฏิเสธความรับ

                                                            
17 ไผทชิต  เอกจริยกร และ นิรัตน  ฟูกาญจนานนท, กฎหมาย

ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบระหวางประเทศและกฎหมายขนสงของ
ระหวางประเทศ, (กรุงเทพฯ: วิญูชน, 2543), 226.  

18 พระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 
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ผิดไมได เนื่องจากบุคคลดังกลาวนั้นกระทําการในหนาที่
ของตนเพื่อประโยชนแกผูประกอบการขนสงตอเนื่อง19 

4.3 ขอยกเวนความรับผิด  
4.3.1 ขอยกเวนความรับผิดทั่วไป ผูประกอบการ

ขนสงตอเนื่องอาจไมตองรับผิด หากพิสูจนไดวาตนเอง
หรือลูกจาง ตัวแทนของตนหรือบุคคลอื่นใดซึ่งตนไดใช
บริการ เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาไดใชมาตรการทั้งปวงซึ่ง
จําเปนตองกระทําเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุแหงการสูญหาย เสีย 
หาย หรือการสงมอบชักชาและผลที่เกิดขึ้นจากเหตุนั้น 

4.3.2 ขอยกเวนความรับผิดเฉพาะ ผูประกอบการ
ขนสงตอเนื่องอาจไมตองรับผิด หากปรากฎวาในการสูญ
หาย เสียหาย หรือสงมอบชักชานั้นเกิดขึ้นจากเหตุหนึ่ง 
เหตุใดตามที่กฎหมายกําหนดไว เชน เหตุสุดวิสัย การกระ 
ทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของผูตราสง ผูรับตราสง 
หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว การนัดหยุดงาน เปนตน20 

4.4 ขอจํากัดความรับผิด ถึงแมผูประกอบการขนสง
ตอเนื่องจะตองรับผิด แตก็สามารถจํากัดความรับผิดของ
ตนได ซึ่งเปนการจํากัดความรับผิดโดยกฎหมาย กลาวคือ 
ผูประกอบการขนสงตอเนื่องมีสิทธิยกการจํากัดความรับ
ผิด ขอชดใชคาเสียหายใหแกผูตราสงหรือผูรับตราสง
แลวแตกรณีไมเกินไปกวาจํานวนเงินที่กฎหมายกําหนด 
โดยไมตองมีการตกลงกันกับผูตราสงไวลวงหนา ซึ่งแบง 
แยกไดเปน 3 กรณี คือ  

4.4.1 กรณีที่ของสูญหายหรือเสียหาย จํานวนเงิน
จํากัดความรับผิดจะเทาใดนั้น ขึ้นอยูกับวามีการรูหรือไมวา
การสูญหายหรือเสียหายนั้นไดเกิดขึ้นในชวงการขนสงใด 

(1) Non-Localized damage คือ ในกรณีที่ไมรูวา
ความสูญหาย หรือเสียหายนั้นเกิดขึ้นในชวงการขนสงใด 
ดังนั้นจึงตองแยกพิจารณาวา 

ถาหากการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบนั้นไดมี
การขนสงทางทะเล หรือการขนสงในนานน้ําภายในรวม 
อยูดวย จํานวนเงินจํากัดความรับผิดของผูประกอบการ
ขนสงตอเนื่องจะจํากัดไวเพียง 666.67 หนวยสิทธิพิเศษ
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ถอนเงิน21 ตอหนึ่งหนวยการขนสง หรือ 2 หนวยสิทธิ
พิเศษถอนเงินตอกิโลกรัมของน้ําหนักทั้งหมดแลวแต
จํานวนใดจะมากกวา22 

ถาหากการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบนั้นไมได
มีการขนสงทางทะเล หรือการขนสงในนานน้ําภายในรวม 
อยูดวย จํานวนเงินจํากัดความรับผิดของผูประกอบการขน 
สงตอเนื่องจะจํากัดไวเพียงไมเกิน 8.33 หนวยสิทธิพิเศษ
ถอนเงินตอ 1 กิโลกรัมของน้ําหนักทั้งหมดแหงของที่สูญ
หายหรือเสียหาย23 

ซึ่งหนวยสิทธิพิเศษถอนเงิน (Special Drawing 
Rights หรือ SDR) นั้นเปนหนวยทางบัญชีที่กําหนดขึ้นโดย
ใชหลักการของระบบตะกราเงิน (basket of currencies) 
ดวยการนําเงินสกุลสําคัญ ซึ่งไดแก สกุลเงินยูโร (Euro) 
สกุลเงินเยนญี่ปุน (Japanese Yen) สกุลเงินปอนดสเตอริง 
(Pound Sterling) และสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ( U.S. Dol-
lar) มาหาคาเฉลี่ยผลท่ีไดรับคือ1 SDR สําหรับอัตราแลก 
เปลี่ยนของมูลคาของหนวยสิทธิพิเศษถอนเงินเทียบกับ
สกุลเงินของประเทศตางๆที่เปนสมาชิกของกองทุนการ 
เงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund: IMF)
รวมทั้งของประเทศไทย จะมีการคํานวณและตรวจสอบได
ในเว็ปไซด24 ของกองทุนการเงินระหวางประเทศ 25 

(2) Localized damage คือในกรณีที่รูวาความสูญ
หายหรือเสียหาย ไดเกิดขึ้นในชวงการขนสงใดของการ
ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ และมีกฎหมายภายในหรือ
อนุสัญญาระหวางประเทศที่มีผลบังคับใชกําหนดจํานวน
เงินแหงการจํากัดความรับผิดไวเปนอยางอื่นสําหรับการ

                                                            
21 “หนวยสิทธิพิเศษถอนเงิน” หมายความวา หนวยสิทธิพิเศษ

ถอนเงินตามกฎหมายวาดวยการใหอํานาจและกําหนดการปฏิบัติบาง
ประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ 
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วารสารกฎหมายขนสงและพาณิชยนาวี 1, 1 (เมษายน 2549): 55-56. 



 

ขนสงชวงนั้น ผูประกอบการขนสงตอเนื่องก็จะตองรับผิด
เพื่อการสูญหายหรือเสียหายไวตามที่กฎหมายภายใน หรือ
อนุสัญญาระหวางประเทศกําหนดไว26 ซึ่งเปนความเกี่ยว 
พันเฉพาะในสวนของจํานวนเงินจํากัดความรับผิด สําหรับ
การสูญหายหรือเสียหายเทานั้น สวนอื่นของอนุสัญญาฯ
และกฎหมายภายในนั้น เชน ความรับผิดของผูสงของ หรือ
ขอยกเวนความรับผิด เปนตน จะไมนํามาใชกับความรับผิด
ของผูประกอบการขนสงตอเนื่อง ดังนั้น ถาปรากฎวาการ
สูญหายหรือเสียหายดังกลาวนั้นไดเกิดขึ้นในชวงการขน 
สงชวงใดชวงหนึ่งในประเทศไทย กฎหมายภายในและ
อนุสัญญาระหวางประเทศที่มีผลใชบังคับกับการขนสงใน
แตละรูปแบบ แยกพิจารณาไดดังนี้ คือ  

- การรับขนของทางทะเล กฎหมายภายในของ
ไทยและอนุสัญญาระหวางประเทศที่มีผลใชบังคับ ไดแก 

- พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.
2534 เปนกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเปนการเฉพาะกับการขนสง
ทางทะเลของไทย ซึ่งกําหนดจํานวนเงินจํากัดความรับ   
ผิดของผูขนสงไวเพียง 10,000 บาทตอหนึ่งหนวยการขน 
สง หรือกิโลกรัมละ 30 บาทตอน้ําหนักสิทธิแหงของนั้น 
แลวแตจํานวนใดจะมากกวากัน ซึ่งเหตุที่ยอมใหผูขนสง
สามารถจํากัดความรับผิดได ก็เพื่อใหสามารถประเมิน
ความเสี่ยงภัยของตนและทําประกันภัยความรับผิดได จึง
เปนผลใหผูขนสงสามารถคํานวณตนทุนในการปฏิบัติการ
ไดแนนอน คาระวางที่เรียกเก็บจึงไมสูงจนเกินไป ซึ่งผล 
ประโยชนจะตกแกผูใชบริการมากกวา27 

- The Hague Rules,1924 หรือ อนุสัญญาระหวาง 
ประเทศเพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของกฎเกณฑบาง
ประการของกฎหมายเกี่ยวกับใบตราสง ซึ่งประเทศไทย 
แมจะไมไดเปนภาคีอนุสัญญาฉบับนี้ แตก็ไดนําบทบัญญัติ
บางเรื่องมาใชเปนแนวทางในการรางพระราชบัญญัติการ

                                                            
26 พระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 

มาตรา 31 
27 จุฬา  สุขมานพ, “กฎหมายที่ควรคํานึงถึงในการขนสงทาง

ทะเลระหวางประเทศ,” วารสารกฎหมาย (จุฬา) 17, 1 (มกราคม 
2540): 5-6. 

รับขนของทางทะเล พ.ศ.2534ดวย28 สําหรับการกําหนด
จํานวนเงินจํากัดความรับผิดของผูขนสงทางทะเลตาม
อนุสัญญาฯนี้กําหนดไวที่ 100 ปอนด(ทองคํา) ตอหีบหอ
หรือตอหนวยการขนสง หรือในจํานวนเงินสกุลอื่นที่
เทียบเทากันนี้29 

- The Hague Visby Rules, 1968 ซึ่งก็คือ The 
Hague Rules, 1924 ที่ไดรับการแกไขโดยพิธีสาร Brussels 
Protocol 1968 โดยแกไขสาระสําคัญซึ่งรวมถึงการจํากัด
ความรับผิดดวย กลาวคือ แกไขเปลี่ยนแปลงจากเดิมให
จํานวนเงินจํากัดความรับผิดเปนจํานวนเงิน 10,000 ฟรังก
(ทองคํา) ตอหีบหอหรือตอหนวยหรือ 30 ฟรังก (ทองคํา)
ตอกิโลกรัม ซึ่งตอมาในป ค.ศ. 1979 The Hague Visby 
Rules นี้ก็ไดรับการแกไขตาม SDR Protocol โดยแกไข
เปลี่ยนแปลงจํานวนเงินจํากัดความรับผิดเปนจํานวนใหม 
คือ 666.67 SDR ตอหีบหอหรือตอหนวยการขนสง หรือ 
2SDR ตอนํ้าหนักรวมของของที่สูญหายหรือเสียหาย 
แลวแตจํานวนใดจะมากกวา ซึ่งพระราชบัญญัติการขน   
สงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ก็ไดกําหนดจํานวน
เงินจํากัดความรับผิดไปในทางเดียวกับอนุสัญญาฯฉบับ
ดังกลาวนี้ดวย30  

- The Hamburg Rules,1978 หรืออนุสัญญาแหง
สหประชาชาติวาดวยการขนสงของทางทะเล ค.ศ. 1978 
ซึ่งกําหนดจํานวนเงินจํากัดความรับผิดของผูขนสง ให
สามารถจํากัดความรับผิดในกรณีที่ของสูญหายหรือเสีย 
หายไวเพียง 835 SDR ตอหนวยการขนสง หรือ 2.5 SDR 
ตอกิโลกรัมแลวแตจํานวนใดจะมากกวากัน 

- การรับขนของทางถนน กฎหมายภายในของ
ไทยและอนุสัญญาระหวางประเทศที่มีผลใชบังคับ ไดแก 

                                                            
28 ไผทชิต  เอกจริยกร และ นิรัตน  ฟูกาญจนานนท, กฎหมาย

ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบระหวางประเทศและกฎหมายขนสงของ
ระหวางประเทศ, 27-28. 

29 Hague Rules 1924, Article IV.4 “Neither the carrier nor the 
ship shall in any event be or become liable for any loss or damage 
to or in connection with goods in an amount exceeding 100 £. Per 
package or unit, or the equivalent of that sum in other currency,…”  

30 ประมวล  จันทรชีวะ , การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 
(Multimodal Transport) หลักการและแนวทางการทําความเขาใจ 
พ.ร.บ. การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ, 22. 



 

- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เนื่องจากยัง
ไมมีกฎหมายภายในที่บัญญัติเปนการเฉพาะที่ใชบังคับกับ
การรับขนของทางถนน ดังนั้นไมวาจะเปนการขนสงภาย 
ในประเทศ หรือระหวางประเทศ จึงตกอยูภายใตบังคับ
ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะรับขน
ต้ังแตมาตรา 608-633 ซึ่งไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับจํานวน
เงินจํากัดความรับผิดของผูขนสงไวแตอยางใด  

- CMR Convention, 1956 หรืออนุสัญญาวาดวย
สัญญาสําหรับการรับขนของระหวางประเทศทางถนน 
โดยกําหนดจํานวนเงินจํากัดความรับผิดของผูขนสงทาง
ถนนโดยรถบรรทุกไวที่ 8.33 SDR ตอกิโลกรัมของน้ํา 
หนักรวมที่ขาดหายไป31  ซึ่งพระราชบัญญัติการขนสงตอ 
เนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ.2548ไดกําหนดจํานวนเงินจํากัด
ความรับผิดไวไปในทางเดียวกับอนุสัญญาฯฉบับนี้ 

- การรับขนของทางอากาศ กฎหมายภายในของ
ไทยและอนุสัญญาระหวางประเทศที่มีผลใชบังคับ ไดแก 

- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ในปจจุบัน
ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายเฉพาะที่ถูกรางขึ้น เพื่อบังคับ
ใชแกการขนสงของทางอากาศระหวางประเทศ ดังนั้น การ
รับขนของทางอากาศจึงตกอยูภายใตบังคับของประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะรับขน เชนเดียวกับการ
รับขนของทางถนนดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน  

- Warsaw Convention,1929 หรืออนุสัญญาเพื่อ
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของกฎเกณฑบางประการ
เกี่ยวกับการขนสงระหวางประเทศทางอากาศ  ซึ่งเปน
อนุสัญญาที่ไดรับความสําเร็จเพราะมีประเทศตางๆ เขาเปน
ภาคีมาก แตก็มีพิธีสารแกไขจํานวนหลายฉบับเชนกัน จึง
ทําใหกอความยุงยาก และสับสนในการบังคับใช เพราะมี
บางประเทศไมไดเขาเปนภาคีพิธีสารบางฉบับ ในขณะที่
บางประเทศไดเขาเปนภาคี32 สําหรับจํานวนเงินจํากัดความ
รับผิด ซึ่งเปนไปตามพิธีสารที่มีการแกไขอนุสัญญาป ค.ศ.
1975 ที่กําหนดจํานวนเงินจํากัดความรับผิดไวที่ 17 SDR

                                                            
31 CMR Convention 1956, Article 23.3 “Compensation shall 

not, however, exceed 8.33 units of account per kilogram of gross 
weight short.”   

32 ไผทชิต  เอกจริยกร, “ปญหาความเหมาะสม ในการมีกฎ-
หมายเฉพาะในการรับขนทางอากาศระหวางประเทศของประเทศ
ไทย,” วารสารนิติศาสตร 30, 2 (มิถุนายน 2543): 259. 

ตอกิโลกรัม เวนแตวาจะมีการแจงสวนไดเสียเปนพิเศษ 
เมื่อสงมอบใหแกผูขนสง ซึ่งผูขนสงจะชดใชเงินจํานวนที่
แจงไว เวนแตพิสูจนไดวาจํานวนเงินดังกลาวสูงกวาสวน
ไดเสียที่แทจริงของผูสงในการรบัมอบของ33 

- Montreal Convention,1999 หรืออนุสัญญา
กรุงมอนทรีออลวาดวยการทําใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ซึ่งกฎเกณฑบางประการเกี่ยวกับการขนสงทางอากาศ
ระหวางประเทศ เปนบทบัญญัติที่ถูกรางขึ้นมาดวยเจต-   
นารมณ  ที่จะใหนํามาบังคับใชแทน  Warsaw Conven-
tion,1929 และพิธีสารแกไขฉบับตางๆ เพื่อความสะดวก 
ลดการขัดแยงตางๆ และเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑใหทันสมัย
เปนที่ยอมรับของประเทศตางๆมากขึ้น34 โดยกําหนด
จํานวนเงินจํากัดความรับผิดไวที่ 17 SDRตอกิโลกรัม35  

- การรับขนของทางรถไฟ กฎหมายภายในของ
ไทยและอนุสัญญาระหวางประเทศที่มีผลใชบังคับ ไดแก 

- พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง 
พ.ศ. 2464 เปนกฎหมายภายในที่บัญญัติไวเปนการเฉพาะ
กับการขนสงของทางรถไฟของไทย ที่บัญญัติขึ้นในสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่6) ซึ่ง
หลักการของกฎหมายนั้นตั้งอยูบนพื้นฐานที่วา รถไฟ คือ
สมบัติของรัฐาธิปตย36 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหมีการจัด
วางการรถไฟแผนดิน รถไฟราษฎรและทางหลวงใหเรียบ 
รอยดียิ่งขึ้น และเพื่อรวบรวมบทกฎหมายขอบังคับในเรื่อง
นี้เขาไวเปนหมวดหมู สําหรับจํานวนเงินจํากัดความรับผิด
นั้น จะจํากัดความรับผิดสําหรับสินคาที่จดทะเบียนบัญชี

                                                            
33 ไผทชิต  เอกจริยกร และ นิรัตน  ฟูกาญจนานนท, กฎหมาย

ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบระหวางประเทศและกฎหมายขนสงของ
ระหวางประเทศ ,79. 

34 ไผทชิต เอกจริยกร, “ปญหาความเหมาะสมในการมีกฎหมาย
เฉพาะในการรับขนทางอากาศระหวางประเทศของประเทศไทย”, 
259. 

35 Montreal Convention 1999, Article 23.3 “Compensation 
shall not, however,exceed 8.33 units of account per kilogram of 
gross weight short.” 

36 ประมวล จันทรชีวะ, เปดปมการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 
[Online], กุมภาพันธ 2549.แหลงที่มา http://www.logisticsdigest. 
com/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Itemid=
30 



 

ประกันบรรทุกหรือฝากไวเกิดการสูญหายหรือเสียหายไว
ที่ 100 บาทตอหีบหอ 

- CIM (COTIF) Convention, 1980 เปนอนุ-
สัญญาระหวางประเทศวาดวยการขนสงของทางรถไฟ ซึ่ง
มีวัตถุประสงคหลัก คือ ตองการกําหนดกฎเกณฑที่ทําให
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันของกฎหมายใหสามารถใชกับการ
ขนสงคนโดยสาร สัมภาระและของทางรถไฟระหวาง
ประเทศของรัฐภาคีและเพื่อใหเกิดความสะดวกในการ
บังคับใช37 สําหรับจํานวนเงินจํากัดความรับผิดของผูขน 
สงตามอนุสัญญาฉบับนี้ จํากัดความรับผิดไวที่ 17 ตอ
น้ําหนักหนึ่งกิโลกรัมของมวลรวมแหงของที่ขาดหายไป38  

ดังนี้แลวจะเห็นไดวา ในสวนของจํานวนเงิน
จํากัดความรับผิดตามกฎหมายภายในของไทยที่มีผลบังคับ
ใชเปนการเฉพาะกับการขนสงในแตละรูปแบบนั้น ยังคง
ขาดความเปนสากล และลาสมัย กลาวคือ จํานวนเงินจํากัด
ความรับผิดตามที่พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล 
พ.ศ. 2534 และ พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทาง
หลวง พ.ศ. 2464 ไดกําหนดไวยังคงอางอิงอยูกับคาเงิน
บาท ซึ่งคงมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ  
มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา และไมมีเสถียรภาพ อาจเปน
ปญหาในการยอมรับในทางระหวางประเทศ ดังนั้นจึงควร
ที่จะมีการแกไขเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินจํากัดความรับผิด
ดังกลาวใหมีความเปนมาตรฐานสากลมากขึ้น ดวยการนํา
หนวยสิทธิพิเศษถอนเงินมาใชในการกําหนดจํานวนเงิน
จํากัดความรับผิดของผูขนสง กลาวคือ ในสวนของพระ-
ราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 นั้น จะเปน 
ไปตามอนุสัญญาฯ ฉบับใด ในเรื่องนี้ในที่ประชุมของคณะ 
กรรมการปฏิรูปกฎหมายการขนสงทางน้ํา ซึ่งพิจารณาแก 
ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 
2534  มีความเห็นขางมากวาควรจะเปนไปตามจํานวนที่ 

                                                            
37 พรรณทิพา  คูวิวัฒนะวงศ, ปญหากฎหมายความรับผิดของผู

ขนสงของทางรถไฟระหวางประเทศ: ศึกษาเปรียบเทียบหลักเกณฑ
อนุสัญญาการขนสงของทางรถไฟระหวางประเทศ และกฎหมาย
ไทย  (วิทยานิพนธนิ ติ ศ าสตรมหาบัณฑิต  คณะนิติ ศ าสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548), 8. 

38 CIM (COTIF) Convention, Article 40 “Compensation shall 
not exceed 17 units of account per kilogramme of gross mass short” 

Hague Visby Rules,1979 กําหนดไว 39 ทั้งนี้เพื่อใหจํานวน
เงินจํากัดความรับผิดของผูขนสงตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
ขนสงทางทะเลเปนไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้จะ
เห็นไดวา พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง 
พ.ศ. 2464 นั้นเปนกฎหมายที่ลาสมัยเพราะถูกตราขึ้นนาน
แลว และกําหนดจํานวนเงินจํากัดความรับผิดของผูขน     
สงไวตํ่ามาก หากจะนําจํานวนเงินจํากัดความรับผิดตาม
กฎหมายนี้มาใช กับการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
ระหวางประเทศ ก็อาจจะเกิดความไมเปนธรรม เพราะทํา
ใหคูสัญญาตองแบกภาระในความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือไม
ไดรับการชดใชคาเสียหายที่เพียงพอกับความเสียหายที่
เกิดขึ้นจริง ดังนั้น จึงควรที่จะมีการแกไขปรับปรุงกฎหมาย
นี้ ใหมีความทันสมัยตอสภาวการณของโลกในยุคปจจุบัน 
เพื่อทําใหเปนกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ เปนที่ยอมรับและ
เปนสากล โดยใหเปนไปในทิศทางเดียวกับ CIM (COTIF) 
Convention,1980 ซึ่ง เปนอนุสัญญาระหวางประเทศที่
เกี่ยวกับการขนสงทางรถไฟที่ไดรับการยอมรับในหลายๆ
ประเทศ อีกทั้งในการนําหนวยสิทธิพิเศษถอนเงินมาใชนั้น
จะเปนประโยชนมากกวาการใชคาเงินบาท เพราะมีความ
เปนมาตรฐานสากลและมีเสถียรภาพมาก จึงทําใหมูลคา 
ในความเปนจริงของจํานวนเงินจํากัดความรับผิดของผูขน 
สงไมเปลี่ยนแปลงไปมากนัก เมื่อเทียบกับสกุลเงินของ
ประเทศอื่น เพื่อที่จะสนับสนุนและพัฒนาการขนสงทาง
ทะเลและทางรถไฟของไทยตอไป 

สําหรับการรับขนของทางถนนและการรับขน
ของทางอากาศนั้นตกอยูภายใตประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ลักษณะรับขน ซึ่งเปนกฎหมายภายในที่ใชบังคับ
กับการขนสงรูปแบบดังกลาว ในการกําหนดจํานวนเงิน
จํากัดความรับผิดของผูขนสงในความสูญหายหรือเสีย  
หายที่เกิดขึ้นในชวงการขนสงนั้นในประเทศไทย แตอยาง 
ไรก็ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยก็ไมไดมีการ
บัญญัติถึงจํานวนเงินจํากัดความรับผิดของผูขนสงไวแต
อยางใด ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการขาดกฎหมายที่ใชบังคับ
เฉพาะกับการรับขนทางถนนและการรับขนทางอากาศ  

                                                            
39 ไผทชิต  เอกจริยกร, “ขอคิดเห็นบางประการเกี่ยวกับการ

แกไขพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534,” วารสาร
กฎหมายทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ”, (2545): 
332. 



 

ของไทย ดังนี้แลวถาหากนําประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาใชบังคับ ซึ่งไมไดมีการกําหนดจํานวนเงินจํากัด
ความรับผิดไว เปนผลทําใหผูขนสงตองรับผิดชดใชคา
สินไหมทดแทนเต็มจํานวน จึงเปนการสรางภาระใหแกผู
ขนสงมากกวาที่กฎเกณฑหรืออนุสัญญาระหวางประเทศ  
ที่มีผลใชบังคับกับรูปแบบการขนสงดับกลาวที่ใชกันอยู 
ในประเทศตางๆที่เปนภาคีอนุสัญญา ก็อาจเกิดความไม
เหมาะสมและไมเปนที่ยอมรับ นอกจากนี้ในการขนสง
สินคาระหวางประเทศ ซึ่งมีระเบียบประเพณีปฏิบัติ และ
อนุสัญญาระหวางประเทศที่ใชบังคับกับการขนสงแตละ
รูปแบบแตกตางกัน จึงไมควรนําเอาหลักเกณฑที่ใชกับ 
การขนสงทั่วไปมาใชบังคับ ดังนั้นจึงควรที่จะมีการบัญญัติ
กฎหมายภายในที่ใชบังคับเปนการเฉพาะกับการรับขนทาง
ถนนและการรับขนทางอากาศแยกออกจากการขนสงทั่ว 
ไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กลาวคือ ในการ
รับขนทางถนนนั้น ควรใช CMR Convention,1956 เปน
หลักในการยกราง เพราะเปนอนุสัญญาที่ใชบังคับกับการ
รับขนของทางถนนระหวางประเทศ สําหรับการรับขนของ
ทางอากาศควรใช Montreal Convention,1999 เปนหลักใน
การยกราง เพราะเปนอนุสัญญาที่ทันสมัย และเปนที่ยอม 
รับมากกวา Warsaw Convention,1929 ที่มีพิธีสารแกไข
หลายฉบับ กอความยุงยากและสับสนในการใชบังคับ 
เพื่อใหมีกฎหมายภายในที่บังคับใชเปนการเฉพาะกับการ
รับขนของทางถนนและทางอากาศของไทย ซึ่งเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันในทางระหวางประเทศ  

ในกรณีที่การจํากัดความรับผิดของผูประกอบ 
การขนสงตอเนื่อง เปนไปตามอนุสัญญาระหวางประเทศ 
ปรากฎวาขณะนี้ประเทศไทยก็ยังไมไดเขาเปนภาคีสมาชิก
ในอนุสัญญาระหวางประเทศที่เกี่ยวกับการขนสงฉบับใด
เลย ซึ่งวัตถุประสงคของอนุสัญญาระหวางประเทศที่
เกี่ยวกับการขนสงในแตละรูปแบบนั้น ก็เพื่อตองการทํา 
ใหกฎหมายของแตละประเทศในเรื่องการขนสงนั้นๆ เปน 
ไปในทางเดียวกัน อันจะเปนการขจัดปญหาการขัดแยง  
กันของกฎหมายแตละประเทศที่มีความแตกตางกัน การ   
ที่กฎหมายของแตละประเทศมีกฎเกณฑเดียวกันนั้น จึงทํา
ใหไมวาจะมีการนํากฎหมายของประเทศใดมาปรับใชแก
คดี ผลแหงคดีก็จะเหมือนกัน ลดความยุงยากและอุปสรรค 
ซึ่งในที่สุดก็จะกอใหเกิดความเปนเอกภาพ อันจะเปนการ
สนับสนุนใหกฎหมายเกี่ยวกับการขนสงในแตละรูปแบบ

นั้นมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรเขาเปนภาคี
สมาชิกในอนุสัญญาระหวางประเทศที่เกี่ยวกับการขนสง
ในแตละรูปแบบ เพื่อเปนการยอมรับและเพื่อใหอนุสัญญา
มีผลใชบังคับแกประเทศไทย โดยการออกกฎหมายเพื่อ
อนุมัติการใหเปนไปตามอนุสัญญาระหวางประเทศนั้น 
เพื่อที่จะพัฒนาการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบของไทย
ตอไป 

4.4.2 กรณีการสงมอบชักชา ในกรณีที่ผูประกอบ-
การขนสงตอเนื่องตองรับผิดในความเสียหายอันเปนผล
จากการสงมอบชักชาหรือความเสียหายอันเกิดแตพฤติ-
การณพิเศษ เชน การสูญเสียตลาด การหยุดชะงักของสาย 
การผลิต นอกเหนือไปจากความเสียหายที่เกิดจากการสูญ
หายหรือเสียหายในของที่ขนสง ใหจํากัดความรับผิด
ทั้งหมดของผูประกอบการขนสงตอเนื่องไวเพียงไมเกิน  
คาระวางตามสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ40 

4.4.3 กรณีที่ของสูญหายหรือเสียหาย และมีการ
สงมอบชักชาดวย จํานวนเงินจํากัดความรับผิดของผู 
ประกอบการขนสงตอเนื่องในกรณีนี้ จะจํากัดไวที่ 666.67 
หนวยสิทธิพิเศษถอนเงิน หรือ 2 หนวยสิทธิพิเศษถอน  
เงินตอหนึ่งกิโลกรัม41 

4.4.4 ขอยกเวนการจํากัดความรับผิด  การจํากัด
ความรับผิดของผูประกอบการขนสงตอเนื่องจะไมนํามา
บังคับใช 42ถาหากวา 

(1) ผูตราสงไดมีการแจงสภาพและราคาแหงของ
ไวกอนที่ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจะรับมอบของไว 
ในความดูแล และผูประกอบการขนสงตอเนื่องไดจดแจง
สภาพและราคาแหงของนั้นไวในใบตราสงตอเนื่องแลว 

(2) การสูญหาย เสียหาย หรือสงมอบชักชาที่เกิด 
ขึ้นนั้นเปนผลจากการที่ผูประกอบการขนสงตอเนื่อง ลูก 
จาง ตัวแทน หรือบุคคลอื่นที่ผูประกอบการขนสงตอเนื่อง
ไดใชบริการในการปฏิบัติตามสัญญา กระทําการหรืองด
เวนกระทําการโดยจงใจที่จะใหเกิดการสูญหาย เสียหาย 
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หรือสงมอบชักชา หรือโดยละเลยไมเอาใจใสทั้งที่รูวา  
การสูญหาย เสียหาย หรือสงมอบชักชานั้นอาจเกิดขึ้นได 
 
5. การคิดคาเสียหาย 

ในกรณีที่ของสูญหายหรือเสียหาย  ใหคํานวณคา 
เสียหายเทากับราคาที่ของนั้นจะพึงมี ณ สถานที่และเวลา  
ที่สงมอบแกผูรับตราสงหรือ ณ สถานที่และเวลาอันควร 
จะไดสงมอบแกผูรับตราสงตามสัญญาขนสงตอเนื่องหลาย
รูปแบบ 

การคํานวณราคาของนั้นใหคํานวณตามราคาตลาด 
ซื้อขายสินคาลวงหนา  หากไมมีราคาดังกลาว ใหคํานวณ
ตามราคาทองตลาดในขณะนั้น แตถาไมมีทั้งราคาตลาด 
ซื้อขายสินคาลวงหนาและราคาทองตลาด ใหคํานวณตาม
ราคาปกติแหงของชนิดเดียวกันและคุณภาพเทาเทียมกัน 

ในกรณีที่ราคาที่คํานวณไดนั้นต่ํากวาที่แสดงไวในใบ
ตราสงตอเนื่อง ใหผูประกอบการขนสงตอเนื่องรับผิด 
เพียงเทาราคาที่คํานวณไดนั้น  แตถาราคาสูงกวาใหผู 
ประกอบการขนสงตอเนื่องรับผิดเพียงเทาราคาที่แสดง   
ไวในใบตราสงตอเนื่อง43 
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