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2005 ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport 
(ความตกลงนี้เปน็การประชุมระดับรัฐมนตรี ท าขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๐๕ (๒๕๔๘))  

ไทยได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๘ (๒๕๕๑)) 
พันธกรณี 

(ระบุข้อและสาระส าคัญ) 
ไม่แก้กฎหมาย แก้กฎหมาย 

รายละเอียด 
(ระบุมาตราและสาระส าคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่ต้องแก้ไข) 

หมายเหตุ 

Article 2 
This Agreement shall apply to: 

a. All multimodal transport operators under 
the register of each competent national 
body; and 

b. All contracts of multimodal transport for 
the purpose of settling civil claims, if: 
(i) The place for the taking in charge of 

the goods by the multimodal 
transport operator as provided for in 
the multimodal transport contract is 
located in a Member Country, or 

(ii) The place for delivery of the goods 
by the multimodal transport operator 
as provided for in the multimodal 
transport contract is located in a 
Member Country. 

 

  ข้อบทนี้บังคับใช้กับผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบซึ่งได้จด
ทะเบียนไว้กับหน่วยงานของแต่ละประเทศสมาชิก และสัญญาที่เกี่ยวกับ
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เนื้อหาสาระของข้อบทนี้เป็นการก าหนด
ขอบเขตการใช้บังคับความตกลง มิใช่การก าหนดสิทธิและหน้าที่ใหคู้่ภาคี
ตอ้งปฏิบัติ  
โดยประเทศไทยมีกฎหมายที่เกีย่วข้อง ดังนี้ 
พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
- มาตรา ๓๙  ก าหนดห้ามมิใหผู้้ใดประกอบการขนส่งต่อเนื่อง 
หลายรูปแบบ เว้นแต่จะเป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียน 
ดังต่อไปนี ้
(๑) ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องที่ได้จดทะเบียนตามมาตรา ๔๑ 
(๒) ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องที่ได้จดทะเบียนในตา่งประเทศท่ีประเทศ
ไทยรับรอง โดยสนธสิัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศท่ีได้จดแจ้ง 
ต่อนายทะเบียนตามมาตรา ๔๕ หรือ 
(๓) ผู้ประกอบการขนส่งหรือขนสง่ต่อเนื่องหลายรูปแบบในต่างประเทศ 
ที่ได้ตั้งตัวแทนตามมาตรา ๔๘ 
 
- มาตรา ๔๑  ก าหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบการขนส่งต่อเนื่อง 
ยื่นค าขอโดยแสดงหลักฐานการมคีุณสมบัติและการมีหลักประกันส าหรับ
ความรับผิดตามสญัญาขนส่งต่อเนือ่งหลายรูปแบบ หรือส าหรับความเสี่ยง
อื่นใดจากสัญญาที่ท าข้ึน ซึ่งหากนายทะเบียนเห็นว่าผูย้ื่นค าขอจดทะเบียน
มีคุณสมบัติและหลักประกัน ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนและออก 
ใบทะเบียนภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รบัค าขอจดทะเบียน 
- มาตรา ๔๕  ก าหนดใหผู้้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องที่ได้จดทะเบียน 
ในต่างประเทศท่ีประเทศไทยรับรองโดยสนธสิัญญาหรือความตกลงระหว่าง
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ประเทศ สามารถยื่นค าขอจดแจ้งต่อนายทะเบียนโดยแสดงหลักฐาน 
การจดทะเบียนในต่างประเทศท่ีประเทศไทยรับรองโดยสนธิสญัญาหรือ
ความตกลงระหว่างประเทศ พร้อมท้ังตั้งตัวแทน หรือตั้งส านักงานสาขา 
ในราชอาณาจักรได ้
   
- มาตรา ๔๘  ก าหนดใหผู้้ประกอบการขนส่งหรือขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบในต่างประเทศท่ีประสงค์จะประกอบกิจการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบในราชอาณาจักร สามารถยื่นค าขอจดทะเบยีนการตั้งตัวแทน 
ต่อนายทะเบียนโดยแสดงหลักฐานการจดทะเบียน ในต่างประเทศ 
พร้อมท้ังแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการตั้งผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง 
จดทะเบียนเป็นตัวแทนในราชอาณาจักร 

Article 4 
1. When the goods are taken in charge by the 
multimodal transport operator, he shall issue a 
multimodal transport document which, at the 
option of the consignor, shall be in either 
negotiable or non-negotiable form. 
2. The multimodal transport document shall be 
signed by the multimodal transport operator or 
by a person having authority from him. 
3. The signature on the multimodal transport 
document may be in the form of handwriting, 
print, perforated, stamped, symbols, or in any 
other mechanical, or electronic forms, not  
inconsistent with the laws of the country where 
the multimodal transport document is issued. 

  ประเทศไทยสามารถปฏิบัตติามพนัธกรณีได้ตามพระราชบัญญัติการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี ้
- มาตรา ๑๐  ก าหนดใหใ้นการท าสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจะต้องออกใบตราส่งต่อเนื่องให้แก่ผู้ตราส่ง
เมื่อไดร้ับมอบของ 
 ใบตราส่งต่อเนื่องอาจเป็นชนิดโอนให้กันได้หรือชนิดห้ามโอน  
ทั้งนี้ แล้วแต่ผู้ตราส่งจะเลือก 
 ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหรือบุคคลอื่นที่ผู้ประกอบการขนส่ง
ต่อเนื่องมอบหมายจะต้องลงลายมอืช่ือในใบตราส่งต่อเนื่อง 
 การลงลายมือช่ือตามวรรคสามใหห้มายความรวมถึง 
การลงลายมือช่ือท่ีปรากฏในเอกสารทางโทรสาร การปรุเอกสาร  
การประทับตรา การใช้สัญลักษณ์ หรือการลงลายมือช่ือโดยใช้เครื่องกล
หรือระบบอเิล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด  ทั้งนี้ ตามบทบัญญตัิแหง่
กฎหมายว่าด้วยการนั้น 
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Article 5 
1. The multimodal transport document shall 

contain the following particulars: 
a. The general nature of the goods; the 

marks necessary for the identification 
of the goods; and express statement, 
if applicable, as to the dangerous or 
perishable character of the goods; 
the number of packages or pieces; 
and the gross weight of the goods or 
their quantity otherwise expressed, 
all such particulars as furnished by 
the consignor; 

b. The apparent condition of the goods; 
c. The name and principal place of 

business of the multimodal transport 
operator; 

d. The name of the consignor; 
e. The consignee, if named by the 

consignor; 
f. The place and date of taking in 

charge of the goods by the 
multimodal transport operator; 

g. The place of delivery of the goods; 
h. The date or the period of delivery of 

  ประเทศไทยสามารถปฏิบัตติามพนัธกรณีได้ตามพระราชบัญญัติการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี ้
- มาตรา ๑๑  ใบตราส่งต่อเนื่องพึงแสดงรายการดังต่อไปนี้ 
(๑) ลักษณะทั่วไปแห่งของ เครื่องหมายที่จ าเป็นเพื่อบ่งตัวของ ข้อความ 
ที่แจ้งสถานะอันตราย สภาพการเน่าเสียง่ายแห่งของ หากจะต้องมี และ
จ านวนหน่วยการขนส่ง น้ าหนักรวมหรือปรมิาณอยา่งอื่นแห่งของ  ทั้งนี้ 
ตามที่ผูต้ราส่งแจ้งหรือจัดให ้
(๒) สภาพแห่งของเท่าที่เห็นได้จากภายนอก 
(๓) ช่ือและส านักงานใหญ่ของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง 
(๔) ช่ือผู้ตราส่ง 
(๕) ช่ือผู้รับตราส่ง ถ้าผู้ตราส่งระบุไว้ 
(๖) สถานท่ีและวันท่ีผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องรับมอบของ 
(๗) สถานท่ีส่งมอบของ 
(๘) วันท่ีหรือระยะเวลาส่งมอบของ ณ สถานที่ส่งมอบ ถ้าคู่สญัญาจะได้
ตกลงกันไว้โดยชัดแจ้ง 
(๙) ข้อความระบุว่าใบตราส่งต่อเนื่องเป็นชนิดโอนให้กันได้หรือ 
ชนิดห้ามโอน 
(๑๐) สถานท่ีและวันท่ีออกใบตราส่งต่อเนื่อง 
(๑๑) ลายมือช่ือของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมาย 
(๑๒) ค่าระวางเท่าที่ผูร้ับตราส่งจะต้องช าระซึ่งรวมถึงสกลุเงินท่ีจะตอ้ง
ช าระหรือค่าระวางส าหรับแต่ละรปูแบบการขนส่ง หรือข้อความแสดงว่า
ผู้รับตราส่งเป็นผู้ช าระค่าระวางตามที่คู่สัญญาได้ตกลงกันไว ้
(๑๓) เส้นทางที่จะใช้ขนส่ง รูปแบบการขนส่ง และสถานท่ีเปลี่ยนถ่าย
พาหนะ ถ้าทราบถึงรายละเอยีดดงักล่าวเมื่อออกใบตราส่งต่อเนื่อง 

มาตรา ๑๕ แห่ง
พระราชบัญญัติ
การขนส่ง
ต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ  
พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ก าหนดใหน้ า
บทบัญญัติ
ทั้งหลายใน
กฎหมายว่าด้วย
การรับขนของ
ทางทะเลในส่วน
ที่เกี่ยวกับใบตรา
ส่งมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
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the goods at the place of delivery, if 
expressly agreed upon between the 
parties; 

i. A statement indicating whether the 
multimodal transport document is 
negotiable or non-negotiable; 

j. The place and date of issue of the 
multimodal transport document; 

k. The signature of the multimodal 
transport operator or of a person 
having authority from him; 

l. The freight for each mode of 
transport, if expressly agreed 
between the parties, or the freight, 
including its currency, to the extent 
payable by the consignee, or other 
indication that freight is payable by 
him; 

m. The intended journey route, modes 
of transport and places of 
transshipment if known at the time 
the multimodal transport document 
is issued; 

n. Any other particulars which the 
parties may agree to insert in the 
multimodal transport document, if 

(๑๔) รายละเอียดอื่นใดที่คูส่ัญญาตกลงให้แสดงไว้ในใบตราส่งต่อเนือ่ง 
 ในกรณีที่ใบตราส่งต่อเนื่องใดท่ีออกโดยผูป้ระกอบการขนส่ง
ต่อเนื่องมีรายการไม่ครบตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ใบตราส่งต่อเนื่องนั้น
ยังคงมีฐานะทางกฎหมายเป็นใบตราส่งต่อเนื่อง หากมีข้อความครบ
ลักษณะเป็นใบตราส่งต่อเนื่องตามมาตรา ๔ 
 

พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔ 
- มาตรา ๑๘  ใบตราส่งพึงแสดงรายการ ดังต่อไปนี ้
(๑) ลักษณะทั่วไปแห่งของ เครื่องหมายที่จ าเป็นเพื่อบ่งตัวของข้อความ 
ที่แจ้งลักษณะอันตรายแห่งของ หากจะต้องมีจ านวนหน่วยการขนสง่  
และน้ าหนักของหรือปริมาณอย่างอื่น  ทั้งนี้ ตามที่ผู้ส่งของแจ้งหรือจัดให ้
(๒) สภาพแห่งของเท่าที่เห็นได้จากภายนอก 
(๓) ช่ือและส านักงานของผู้ขนส่ง 
(๔) ช่ือของผู้ส่งของ 
(๕) ช่ือของผู้รับตราส่ง ถ้าผู้ส่งของระบุไว ้
(๖) ค่าระวางเท่าทีผู่้รับตราส่งจะตอ้งจ่าย หรือข้อความแสดงว่า 
ผู้รับตราส่งเป็นผู้จ่ายค่าระวางและค่าเรือเสียเวลาในการบรรทุกของลงเรือ 
ณ ท่าต้นทาง 
(๗) ท่าต้นทางทีบ่รรทุกของลงเรือตามสญัญารับขนของทางทะเลและวันท่ี
ผู้ขนส่งรับของเข้ามาอยู่ในความดแูล 
(๘) ท่าปลายทางที่ขนถ่ายของขึ้นจากเรือตามสญัญารับขนของทางทะเล 
(๙) ข้อความแสดงว่าของนั้นให้บรรทุกบนปากระวางหรืออาจบรรทุกบน
ปากระวางได ้
(๑๐) วันหรือระยะเวลาส่งมอบของ ณ ท่าปลายทางที่ขนถ่ายของขึ้นจาก
เรือ ถ้าคู่สญัญาได้ตกลงกันไว ้
(๑๑) ข้อจ ากัดความรับผิดซึ่งมากกว่าที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๕๘ 



 ๕ 
2005 ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport 

(ความตกลงนี้เปน็การประชุมระดับรัฐมนตรี ท าขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๐๕ (๒๕๔๘))  
ไทยได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๘ (๒๕๕๑)) 

พันธกรณี 
(ระบุข้อและสาระส าคัญ) 

ไม่แก้กฎหมาย แก้กฎหมาย 
รายละเอียด 

(ระบุมาตราและสาระส าคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่ต้องแก้ไข) 
หมายเหตุ 

not inconsistent with the law of the 
country where the document is 
issued. 

2. The absence from the multimodal transport 
document of one or more of the particulars 
referred to in paragraph 1 of this Article shall not 
affect the legal character of the document as a 
multimodal transport document. 

(๑๒) สถานท่ีและวันท่ีออกใบตราส่ง 
(๑๓) จ านวนต้นฉบับใบตราส่งที่ออก 
(๑๔) ลายมือช่ือผู้ขนส่งหรือตัวแทนผู้ขนส่ง 
 

 

Article 6 
1. The multimodal transport document shall be 
prima facie evidence of the taking in charge by 
the multimodal transport operator of the goods 
as described in that document unless a contrary 
indication, such as "shipper's weight, load and 
count", "shipper-packed container" or a similar 
expression, has been made in the printed text or 
superimposed on the document. 
2. Proof to the contrary shall not be admissible 
when the multimodal transport document has 
been transferred, or the equivalent electronic 
data interchange message has been transmitted 
to and acknowledged by the consignee, who in 
good faith has relied and acted thereon. 

  ประเทศไทยสามารถปฏิบัตติามพนัธกรณีได้ตามพระราชบัญญัติการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี ้
- มาตรา ๑๒  ในกรณีทีผู่้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องมไิด้ท าบันทึกเปน็ข้อ
สงวนไว้ในใบตราส่งต่อเนื่องโดยระบุถึงข้อที่ไม่ตรงกับความจริง เหตุแห่ง
ความสงสยัหรือพฤติการณ์ทีไ่ม่อาจตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงได ้
แล้วแต่กรณีหรือมิได้ระบุข้อความไว้ในใบตราส่งต่อเนื่องอย่างชัดแจ้ง  
เช่น ระบุว่า “ผู้ตราส่งเป็นผู้ช่ังน้ าหนัก บรรทุก และตรวจนับ” “ผู้ตราส่ง
เป็นผู้บรรจุตูส้ินค้า” หรือข้อความอื่นในลักษณะเดียวกัน ให้สันนิษฐานไว้
ก่อนว่าผู้ประกอบการขนส่งต่อเนือ่งได้รับมอบของไว้ตามสภาพ ที่ระบุไว ้
ในใบตราส่งต่อเนื่องนั้น 
  
- มาตรา ๑๓  ถ้ามไิด้มีการบันทึกไว้ในใบตราส่งต่อเนื่องตามมาตรา ๑๒ 
และถ้าใบตราส่งต่อเนื่องหรือข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์ตามใบตราส่ง
ต่อเนื่องได้โอนหรือส่งไปยังผู้รับตราส่งหรือบุคคลภายนอก ซึ่งได้ทราบและ
กระท าการโดยสุจรติโดยเช่ือตามขอ้ความในใบตราส่งต่อเนื่องนั้น ห้ามมิให้
พิสูจน์เป็นอย่างอื่น 

 

Article 7 
The responsibility of the multimodal transport 

  ประเทศไทยสามารถปฏิบัตติามพนัธกรณีได้ตามพระราชบัญญัติการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี ้
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operator for the goods under the provisions of 
this Agreement covers the period from the time 
the multimodal transport operator has taken the 
goods in his charge to the time of their delivery. 
 
Article 8 
The multimodal transport operator shall be 
responsible for the acts and omissions of his 
servants or agents, when any such servant or 
agent is acting within the scope of his 
employment, or of any other person of whose 
services he makes use for the performance of the 
contract, as if such acts and omissions were his 
own. 

- มาตรา ๒๕  ผู้ประกอบการขนสง่ต่อเนื่องต้องรับผิดเพื่อความเสียหาย 
ในการกระท าหรืองดเว้นการกระท าของลูกจ้างและตัวแทนของตน และ
ของบุคคลอื่นซึ่งตนได้ใช้บริการเพือ่การปฏิบัตติามสัญญารวมถึงลูกจ้าง
และตัวแทนของบุคคลอื่นนั้น ซึ่งได้กระท าไปในทางการที่จ้างหรือภายใน
ขอบอ านาจแห่งการเป็นตัวแทนหรือในกิจการที่ได้ใช้บริการนั้น 
 
 

 

Article 9 
The multimodal transport operator undertakes to 
perform or to procure the performance of all acts 
necessary to ensure delivery of the goods: 

a. when the multimodal transport 
document has been issued in a 
negotiable form "to bearer", to the 
person surrendering one original of the 
document, or 

b. when the multimodal transport 
document has been issued in a 
negotiable form "to order" to the person 

  ประเทศไทยสามารถปฏิบัตติามพนัธกรณีได้ตามพระราชบัญญัติการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี ้
- มาตรา  ๒๒ ผู้ประกอบการขนสง่ต่อเนื่องมีหน้าที่ต้องด าเนินการ 
ส่งมอบของ ดังต่อไปนี ้
(๑) ถ้าใบตราส่งต่อเนื่องเป็นชนิดโอนให้กันได้ประเภทออกให้แก่ผู้ถอื  
ให้ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องส่งมอบของแก่บุคคลซึ่งเวนคืนต้นฉบบั 
ใบตราส่งต่อเนื่องฉบับใดฉบับหนึ่ง 
(๒) ถ้าใบตราส่งต่อเนื่องเป็นชนิดโอนให้กันได้ประเภทออกให้แก่บุคคล
เพื่อเขาสั่ง ให้ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องส่งมอบของแก่บุคคลซึ่งได้
เวนคืนต้นฉบับใบตราส่งต่อเนื่องฉบับใดฉบับหนึ่งซึ่งไดส้ลักหลังโดยชอบ 
(๓) ถ้าใบตราส่งต่อเนื่องเป็นชนิดโอนให้กันได้ประเภทออกให้แก่บุคคล
โดยนาม ใหผู้้ประกอบการขนส่งตอ่เนื่องส่งมอบของแก่บุคคลซึ่งมีช่ือระบุ
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surrendering one original of the 
document duly endorsed, or 

c. when the multimodal transport 
document has been issued in a 
negotiable form to a named person, to 
that person upon proof of his identity 
and surrender of one original document; 
if such document has been transferred 
"to order" or in blank, the provisions of 
(b) above apply, or 

d. when the multimodal transport 
document has been issued in a non-
negotiable form, to the person named as 
consignee in the document upon proof 
of his identity, or 

e. when no document has been issued, to a 
person as instructed by the consignor or 
by a person who has acquired the 
consignor's or the consignee's rights under 
the multimodal transport contract to give 
such instructions. 

ในใบตราส่งต่อเนื่องเมื่อไดม้ีการพสิูจน์ถึงความถูกต้องของตัวบุคคลและ
ได้รับการเวนคืนต้นฉบับใบตราส่งต่อเนื่องฉบับใดฉบับหนึ่งจากบุคคล
ดังกล่าว แต่ถ้ามีการโอนใบตราส่งต่อเนื่องดังกล่าวต่อไปเป็นประเภทเพ่ือ
เขาสั่งหรือ โดยการสลักหลังลอยให้น าความใน (๒) มาใช้บังคับ 
(๔) ถ้าใบตราส่งต่อเนื่องเป็นชนิดห้ามโอน ให้ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง
ส่งมอบของแก่บุคคลซึ่งมีช่ือเป็นผู้รับตราส่งในใบตราส่งต่อเนื่องเมื่อได้
พิสูจน์ถึงความถูกต้องของตัวบุคคลนั้นแล้ว 
 ในกรณีที่ไม่มีการออกเอกสารใด ๆ ให้แก่ผู้ตราส่ง ให้ผู้ประกอบการ
ขนส่งต่อเนื่องส่งมอบของแก่บุคคลตามค าสั่งของผู้ตราส่ง หรือตามค าสั่ง
ของผู้ได้มาซึ่งสิทธิของผู้ตราส่งหรอืของผู้รับตราส่งตามทีส่ัญญาขนสง่
ต่อเนื่องหลายรูปแบบระบุไว ้

 

Article 10 
1. The multimodal transport operator shall be 
liable for loss resulting from loss of or damage to 
the goods, as well as loss resulting from delay in 
delivery, if the occurrence which caused the loss, 

  ประเทศไทยสามารถปฏิบัตติามพนัธกรณีได้ตามพระราชบัญญัติการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี ้
- มาตรา ๒๐  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๗ ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องต้อง
รับผิดเพื่อความเสียหายอันเป็นผลจากการที่ของสูญหาย เสยีหายหรอืส่ง
มอบชักช้า ถ้าเหตุแห่งการสญูหาย เสียหายหรือส่งมอบชักช้านั้นได้เกิดขึ้น
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damage or delay in delivery took place while the 
goods were in his charge as defined in Article 7, 
unless the multimodal transport operator proves 
that he, his servants or agents or any other person 
referred to in Article 8 took all measures that 
could reasonably be required to avoid the 
occurrence and its consequences. 
2. However, the multimodal transport operator 
shall not be liable for loss following from delay in 
delivery unless the consignor has made a declaration 
of interest in timely delivery which has been 
accepted by the multimodal transport operator.  

ตั้งแต่เวลาทีผู่้ประกอบการขนส่งตอ่เนื่องรับมอบของจนถึงเวลาที่ไดส้่ง
มอบของนั้น เว้นแต่ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจะพิสูจนไ์ด้ว่าตนหรอื
ลูกจ้าง ตัวแทนของตนหรือบุคคลอื่นใดซึ่งตนได้ใช้บริการ เพื่อปฏิบตัิตาม
สัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ได้ใช้มาตรการทั้งปวงซึ่งจ าเป็นตอ้ง
กระท าเพื่อหลีกเลีย่งเหตุแห่งการสูญหาย เสียหายหรือส่งมอบชักช้า
รวมทั้งผลที่เกดิขึ้นจากเหตุนั้น 

 ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องไม่ต้องรับผิดเพื่อความเสียหายใด ๆ 
อันเป็นผลจากการส่งมอบชักช้า เว้นแต่ผู้ตราส่งจะได้แจ้งก่อนที่
ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจะรับมอบของว่า หากมีการส่งมอบชักช้า 
ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจะต้องรับผิดในความเสยีหายที่อาจเกดิขึ้น
และผูป้ระกอบการขนส่งต่อเนื่องได้ยินยอมท่ีจะรับผดิในความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น ก่อนรับมอบของ 

Article 11 
1. Delay in delivery occurs when the goods have 
not been delivered within the time expressly 
agreed upon or, in the absence of such 
agreement, within the time which it would be 
reasonable to require of a diligent multimodal 
transport operator, having regard to the 
circumstances of the case. 
2. If the goods have not been delivered within 
ninety consecutive days following the date of 
delivery determined in accordance with the 
preceding paragraph, any person entitled to claim 
the goods may, in the absence of evidence to the 
contrary, treat the goods as lost. 

  ประเทศไทยสามารถปฏิบัตติามพนัธกรณีได้ตามพระราชบัญญัติการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี ้
- มาตรา ๒๖  ในกรณีทีไ่ดล้่วงพ้นก าหนดเวลาส่งมอบของหรือ
ก าหนดเวลาอันควรที่จะส่งมอบของ แล้วแต่กรณี ให้บุคคลผูม้ีสิทธิรบัของ
มีสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้
(๑) รับของ 
(๒) รับของและเรียกค่าเสียหายอนัเป็นผลมาจากการส่งมอบชักช้า หรือ 
(๓) ไม่รับของและเรียกค่าเสียหายอันเป็นผลมาจากการส่งมอบชักช้า 
 ในกรณีที่ก าหนดเวลาส่งมอบของหรือก าหนดเวลาอันควรที่จะส่ง
มอบของได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันถึงก าหนดสง่มอบ
ของ ให้ถือว่าของนั้นได้สูญหายโดยสิ้นเชิง บุคคลผู้มสีิทธิรับของมีสทิธิ
เรียกค่าสินไหมทดแทนเสมือนว่าของนั้นได้สูญหายโดยสิ้นเชิง เว้นแต่จะ
ปรากฏหลักฐานแสดงให้เห็นว่าของนั้นยังมิได้สญูหาย 

 ในกรณีที่ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องได้ช าระค่าเสียหายหรือ 
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ค่าสินไหมทดแทนแก่ผูม้ีสิทธิรับของแล้ว ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการรับช่วง
สิทธิแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ 

Article 12 
Notwithstanding the provisions of Article 10, the 
multimodal transport operator shall not be liable 
for loss, damage or delay in delivery with respect 
to goods carried if he proves that the event which 
caused such loss, damage or delay occurred 
during that carriage is one or more of the 
following circumstances: 

a. force majeure 
b. Act or neglect of the consignor, the 

consignee or his representative or agent; 
c. Insufficient or defective packaging, 

marking, or numbering of the goods;  
d. Handling, loading, unloading, stowage of 

the goods effected by the consignor, the 
consignee or his representative or agent; 

e. Inherent or latent defect in the goods; 
f. Strikes or lockouts or stoppage or 

restraint of labour from whatever cause, 
whether partial or general; 

g. With respect to goods carried by sea or 
inland waterways, when such loss, 
damage, or delay during such carriage has 
been caused by: 

  ประเทศไทยสามารถปฏิบัตติามพนัธกรณีได้ตามพระราชบัญญัติการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี ้
- มาตรา ๒๗  ผู้ประกอบการขนสง่ต่อเนื่องไม่ต้องรับผิดเพื่อการสญูหาย 
เสียหาย หรือส่งมอบชักช้า ถ้าพิสูจน์ได้ว่าการสญูหาย เสียหาย หรือส่ง
มอบชักช้านั้นเกิดขึ้นหรือเป็นผลจาก 
(๑) เหตสุุดวิสยั 
(๒) การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ตราส่ง ผูร้ับตราส่ง 
ผู้แทนหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว 
(๓) การบรรจุหีบห่อ การท าเครื่องหมาย หรือการระบุจ านวนของที่
บกพร่องหรือไม่เพยีงพอ 
(๔) การยกขน การบรรทุก การขนถ่าย การเก็บรักษาของโดยผูต้ราส่ง 
ผู้รับตราส่ง ผู้แทนหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว 
(๕) สภาพแห่งของนั้นเองหรือความช ารุดบกพร่องที่แฝงอยู่ภายในของนั้น 
(๖) การนัดหยดุงาน การปิดงานงดจ้าง การผละงาน หรืออุปสรรคหรือ
เหตุขัดข้องในด้านแรงงานด้วยประการใดๆ 
(๗) ในกรณีเป็นของที่ขนส่งทางทะเลหรือน่านน้ าภายใน เมื่อการสญูหาย 
เสียหาย หรือส่งมอบชักช้าระหว่างการขนส่งเกิดขึ้นโดย 
 (ก) การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือความผิดพลาด
ในการเดินเรือหรือในการบริหารจดัการเรือไม่ว่าจะเป็นการกระท าของ
นายเรือ คนประจ าเรือ ผู้น าร่อง หรือลูกจ้างของผู้ขนส่ง 
 (ข) อัคคีภัย เว้นแต่อัคคีภัยนั้นเกิดจากความผดิหรืออยู่ในความรู้
เห็นของผู้ขนส่ง 
 อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการขนสง่ต่อเนื่องยังคงต้องรับผิด 
ในการสูญหาย เสียหาย หรือส่งมอบชักช้าตาม (๗) อันเป็นผลมาจากเรือ
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(i) act, neglect, or default of the 
master, mariner, pilot or the 
servant of the carrier in the 
navigation or in the management 
of ship, or  

(ii) fire unless caused by the actual 
fault or privity of the carrier.  

However, always provided that whenever loss or 
damage has resulted from unseaworthiness of the 
ship, the multimodal transport operator can prove 
that due diligence has been exercised to make 
the ship seaworthy at the commencement of the 
voyage. 

ไม่อยู่ในสภาพที่สามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัย เว้นแต่ผู้ประกอบการ
ขนส่งต่อเนื่องจะพิสูจน์ใหเ้ห็นได้วา่ตนได้กระท าการตามที่ควรจะต้อง
กระท าในฐานะเช่นนั้น เพื่อให้เรืออยู่ในสภาพดังกลา่วแล้วเมื่อเริ่มตน้ 
การเดินทาง 

 

Article 13 
1. Assessment of compensation for loss of or 
damage to the goods shall be made by reference 
to the value of such goods at the place and time 
they are delivered to the consignee or at the 
place and time when, in accordance with the 
multimodal transport contract, they should have 
been so delivered. 
2. The value of the goods shall be determined 
according to the current commodity exchange 
price or, if there is no such price, according to the 
current market price, or if there is no commodity 
exchange price or current market price, by 

  ประเทศไทยสามารถปฏิบัตติามพนัธกรณีได้ตามพระราชบัญญัติการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี ้
- มาตรา ๓๓  ภายใต้บังคับมาตรา ๓๒ ในกรณีที่มีการใช้สิทธิเรียกรอ้ง 
ต่อทั้งผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องและลูกจ้าง ตัวแทน และบุคคลอื่น 
ที่ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องได้ใช้บริการในการปฏบิัติตามสญัญาขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ ให้จ ากัดความรับผิดของบุคคลทั้งหมดดังกล่าว 
รวมกันแล้วไม่เกินจ านวนความรับผิดที่ระบุไว้ในมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ 
หรือมาตรา ๓๑ แล้วแต่กรณ ี
 
- มาตรา ๓๔  ในกรณีที่ของสญูหายหรือเสียหาย ให้ค านวณค่าเสียหาย
เท่ากับราคาที่ของนั้นจะพึงมี ณ สถานท่ีและเวลาที่ส่งมอบแกผู่้รับตราส่ง
หรือ ณ สถานท่ีและเวลาอันควรจะไดส้่งมอบแก่ผูร้ับตราส่งตามสญัญา
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
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reference to the normal value of goods of the 
same kind and quality. 
 
Article 18 
If the multimodal transport operator is liable in 
respect of loss following from delay in delivery, or 
consequential loss or damage other than loss of 
or damage to the goods, his liability shall be 
limited to an amount not exceeding the 
equivalent of the freight under the multimodal 
transport contract for the multimodal transport. 
 
Article 19 
The aggregate liability of the multimodal transport 
operator shall not exceed the limits of liability for 
total loss of the goods. 

 การค านวณราคาของตามวรรคหนึง่ ให้ค านวณตามราคาตลาด
ซื้อขายสินค้าล่วงหน้า หากไม่มีราคาดังกล่าว ให้ค านวณตามราคา
ท้องตลาดในขณะนั้น แต่ถ้าไม่มีทัง้ราคาตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าและ
ราคาท้องตลาด ให้ค านวณตามราคาปกติแห่งของชนิดเดียวกันและ
คุณภาพเท่าเทียมกัน 
 ในกรณีที่ราคาที่ค านวณได้ตามวรรคสองต่ ากว่าท่ีแสดงไว ้
ในใบตราส่งต่อเนื่อง ให้ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องรับผิดเพยีงเท่าราคา 
ทีค่ านวณได้นั้น แต่ถ้าราคาสูงกว่าให้ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องรับผิด
เพียงเท่าราคาที่แสดงไว้ในใบตราส่งต่อเนื่อง 
 
 

Article 14 
Unless the nature and value of the goods have 
been declared by the consignor before the goods 
have been taken in charge by the multimodal 
transport operator and inserted in the multimodal 
transport document, the multimodal transport 
operator shall in no event be or become liable 
for any loss or damage to the goods in an amount 
exceeding the equivalent of 666.67 SDR per 
package or unit or 2.00 SDR per kilogram of gross 

  ประเทศไทยสามารถปฏิบัตติามพนัธกรณีได้ตามพระราชบัญญัติการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี ้
- มาตรา ๒๘  ก าหนดใหใ้นกรณีทีข่องซึ่งผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง
ได้รับมอบไวสู้ญหายหรือเสียหาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้จ ากดั
ความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องไว้เพียงหกร้อยหกสิบหกจุด
หกเจ็ดหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินตอ่หน่ึงหน่วยการขนส่ง หรือสองหน่วย
สิทธิพิเศษถอนเงินต่อหน่ึงกิโลกรัมของน้ าหนักทั้งหมดแห่งของที่สูญหาย
หรือเสยีหายแล้วแต่จ านวนเงินใดจะมากกว่า 
 ในกรณีที่ค านวณราคาคา่เสยีหายได้ตามมาตรา ๓๔ และปรากฏ
ว่าราคาของนั้นต่ ากว่าที่จ ากัดความรับผดิไวต้ามวรรคหนึ่ง ให้ถือเอาตาม
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weight of the goods lost or damaged, whichever is 
the higher. 
 

ราคาที่ค านวณได้นั้น 
 ในกรณีที่ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องต้องรับผิดในความเสียหาย
อันเป็นผลจากการ ส่งมอบชักช้าหรือความเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์
พิเศษนอกเหนือไปจากความเสียหายที่เกิดจากการสญูหายหรือเสียหาย 
ในของที่ขนส่ง ให้จ ากัดความรับผดิทั้งหมดของผู้ประกอบการขนส่ง
ต่อเนื่องไว้เพียงไม่เกินค่าระวางตามสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

 ในกรณีที่ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องต้องรับผิดทั้งตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสาม ให้จ ากัดความรับผดิโดยรวมของผู้ประกอบการขนส่ง
ต่อเนื่องไวไ้มเ่กินจ านวนเงินท่ีก าหนดตามวรรคหนึ่ง 

Article 15 
Where a container, pallet or similar article of 
transport is loaded with more than one package 
or unit, the packages or other shipping units 
enumerated in the multimodal transport 
document as packed in such article of transport 
shall be deemed packages or shipping units. 
Except aforesaid, such article of transport shall be 
considered the package or unit. 
 

  ประเทศไทยสามารถปฏิบัตติามพนัธกรณีได้ตามพระราชบัญญัติการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี ้
- มาตรา ๒๙  ในกรณีทีม่ีการระบจุ านวนหน่วยการขนส่งไว้ในใบตราส่ง
ต่อเนื่อง ให้ถือว่าของตามใบตราสง่ต่อเนื่องนั้นมีจ านวนหน่วยการขนส่ง
ตามที่ระบุไว้ แต่ในกรณีที่น าเอาสนิค้าซึ่งบรรจุอยู่ในกระสอบ ช้ิน ถัง ตู้ 
ม้วน ลัง ลูก ห่อ หีบ อัน หรือหน่วยที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน มารวมบรรจไุว้ใน
ภาชนะขนส่งเดยีวกันโดยมิได้ระบจุ านวนหน่วยการขนส่งไว้ ให้ถือว่าของ
ทั้งหมดที่รวมอยู่ในภาชนะขนส่งนั้นเป็นหนึ่งหน่วยการขนส่ง 

 ในกรณีที่ตัวภาชนะขนส่งซึ่งผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องไมไ่ด้
เป็นเจ้าของหรือผูจ้ัดหาไดสู้ญหายหรือเสยีหาย ให้ถือว่าภาชนะขนสง่นั้น
เป็นหน่วยการขนส่งอีกหน่วยหนึ่งต่างหากจากของที่อยู่ในหรือบนภาชนะ
ขนส่งนั้น 

 

Article 16 
Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 
15, if the multimodal transport does not, 
according to the contract, include carriage of 
goods by sea or by inland waterways, the liability 

  ประเทศไทยสามารถปฏิบัตติามพนัธกรณีได้ตามพระราชบัญญัติการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี ้
- มาตรา ๓๐  ในกรณีทีต่ามสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบไม่ไดร้ะบ ุ
ให้มีการขนส่งทางทะเลหรือการขนส่งในน่านน้ าภายในรวมอยู่ด้วย ให้
จ ากัดความรับผดิของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องไว้แปดจุดสามสามหน่วย
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of the multimodal transport operator shall be 
limited to an amount not exceeding 8.33 SDR per 
kilogram of gross weight of the goods lost or 
damaged. 

สิทธิ พิเศษถอนเงินต่อหนึ่งกิโลกรมัของน้ าหนักทั้งหมดแห่งของที่สูญหาย
หรือเสยีหาย 

Article 17 
When the loss of or damage to the goods 
occurred during one particular stage of the 
multimodal transport, in respect of which an 
applicable international convention or mandatory 
law would have provided another limit of liability 
if a separate contract of carriage had been made 
for that particular stage of transport, then the 
limit of the multimodal transport operator's 
liability for such loss or damage shall be 
determined by reference to the provisions of such 
convention or mandatory law. 

  ประเทศไทยสามารถปฏิบัตติามพนัธกรณีได้ตามพระราชบัญญัติการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี ้
- มาตรา ๓๑  ในกรณีที่ปรากฏชัดว่า ของได้สูญหายหรือเสียหายใน
ระหว่างช่วงหนึ่งช่วงใดของการขนส่งต่อเนื่องหลาย รูปแบบและในช่วงนั้น
มีกฎหมายภายในของประเทศท่ีของนั้นได้สูญหายหรือเสยีหาย หรือมี
อนุสัญญาระหว่างประเทศท่ีก าหนดจ านวนเงินแห่งการจ ากดัความรบัผิด
ของผูข้นส่งไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้การจ ากัดความรับผดิของผู้ประกอบการ
ขนส่งต่อเนื่องส าหรับการสูญหายหรือ เสียหายนั้นเป็นไปตามที่ก าหนดไว้
ในกฎหมายภายในหรืออนุสญัญาระหว่างประเทศดังกล่าว 

 

Article 20 
The multimodal transport operator is not entitled 
to the benefit of the limitation of liability if it is 
proved that the loss, damage or delay in delivery 
resulted from a personal act or omission of the 
multimodal transport operator done with the 
intent to cause such loss, damage or delay or 
recklessly and with knowledge that such loss, 
damage or delay would probably result. 
 

  ประเทศไทยสามารถปฏิบัตติามพนัธกรณีได้ตามพระราชบัญญัติการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี ้
- มาตรา ๓๒  การจ ากดัความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนือ่งมิให้
ใช้บังคับแก่กรณี ดังต่อไปนี ้
(๑) ผู้ตราส่งได้แจ้งสภาพและราคาแห่งของไว้ก่อนที่ผู้ประกอบการขนส่ง
ต่อเนื่องจะรับมอบของและผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องได้จดแจ้งสภาพ
และราคาแห่งของนั้นไว้ ในใบตราส่งต่อเนื่องแล้ว  

(๒) การสญูหาย เสียหาย หรือส่งมอบชักช้าที่เกิดขึ้นน้ันเป็นผลจาก 
การที่ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือบุคคลอื่นที่
ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องได้ใช้บริการในการปฏิบัตติาม สญัญากระท า
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การหรืองดเว้นกระท าการโดยจงใจที่จะให้เกิดการสญูหาย เสียหาย หรือส่ง
มอบชักช้าหรือโดยละเลยไม่เอาใจใส่ทั้งที่รู้ว่าการสญูหาย เสียหาย หรือส่ง
มอบชักช้านั้นอาจเกิดขึ้นได ้

Article 21 
1. The consignor shall be deemed to have 
guaranteed to the multimodal transport operator 
the accuracy, at the time the goods were taken in 
charge by the multimodal transport operator, of 
all particulars relating to the general nature of the 
goods, their marks, number, weight, volume and 
quantity and, if applicable, to the dangerous 
character of the goods as furnished by him or on 
his behalf for insertion in the multimodal 
transport document. 
2. The consignor shall mark or label dangerous 
goods in accordance with international 
conventions or any national legislation which may 
also apply. 
3. Where the consignor hands over dangerous 
goods to the multimodal transport operator or 
any person acting on his behalf, the consignor 
shall inform him of the dangerous character of 
the goods, and, if necessary, the precautions to 
be taken. If the consignor fails to do so and the 
multimodal transport operator does not 
otherwise have knowledge of their dangerous 

  ประเทศไทยสามารถปฏิบัตติามพนัธกรณีได้ตามพระราชบัญญัติการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี ้
- มาตรา ๑๖  เมื่อผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องไดร้ับมอบของจากผูต้ราส่ง
หรือจากบุคคลอื่นในนามผูต้ราส่งไว้แล้ว ให้ถือว่าผู้ตราส่งได้รับรอง 
ความถูกต้องในรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาพแห่งของเครื่องหมาย 
เลขหมาย น้ าหนัก ปริมาตร และปริมาณแห่งของที่ขนส่งนั้น ตลอดจน
ลักษณะอันตรายแห่งของที่ตนได้แจ้งไว้แก่ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนือ่ง 
หรือจัดใหผู้้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องเพื่อบันทึกไว้ในใบตราส่งต่อเนื่อง 
 ถ้ามีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นเนือ่งจากการแจ้งข้อความ 
ไม่ถูกต้องตรงตามรายละเอียดตามวรรคหนึ่งทีผู่้ตราส่งได้แจ้งไว้หรอืจัดให้
ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องเพื่อบันทึกไว้ในใบตราส่งต่อเนื่อง ผู้ตราส่ง
ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผูป้ระกอบการขนส่งต่อเนื่อง แม้ว่า 
ผู้ตราส่งจะไดโ้อนใบตราส่งต่อเนื่องนั้นให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้วกต็าม 
แต่ทั้งนี้ ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนือ่งยังคงต้องรับผิดตามสญัญาขนสง่
ต่อเนื่องหลายรูปแบบต่อบุคคลภายนอกนั้น 
  
- มาตรา ๑๗  ผูต้ราส่งต้องท าเครือ่งหมายหรือปิดปา้ยของที่มีสภาพอัน
ก่อให้เกิดอันตรายไดต้ามอนุสัญญาระหว่างประเทศและตามกฎหมายหรือ
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องเพื่อให้รู้ว่าของนั้นมีอันตราย 
  
- มาตรา ๑๘  เมื่อผู้ตราส่งได้มอบของที่มีสภาพอันก่อให้เกิดอันตราย 
ได้ให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนือ่งหรือบุคคลที่ท าการแทน
ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง ผูต้ราส่งต้องแจ้งสภาพอันตรายแห่งของนั้น
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character: 
a. The consignor shall be liable to the 

multimodal transport operator for all 
loss resulting from the shipment of 
such goods; and 

b. The goods may at any time be 
unloaded, destroyed or rendered 
innocuous, as the circumstances may 
require, without payment of 
compensation. 

4. The provisions of paragraph 3 of this Article 
may not be invoked by any person if during the 
multimodal transport he has taken the goods in 
his charge with knowledge of their dangerous 
character. 
5. If, in cases where the provisions of paragraph 3 (b) 
of this Article do not apply or may not be 
invoked, dangerous goods become an actual 
danger to life or property, they may be unloaded, 
destroyed or rendered innocuous, as the 
circumstances may require, without payment of 
compensation except where there is an obligation 
to contribute in general average, or where the 
multimodal transport operator is liable in 
accordance with the provisions of Articles 10  
and 11. 

และข้อควรระวังต่าง ๆ ถ้ามี หากผู้ตราส่งไม่แจ้งสภาพอันตรายแห่งของ
และผูป้ระกอบการขนส่งต่อเนื่องไม่ทราบ ให้สิทธิและหน้าที่ของผู้ตราส่ง
และผูป้ระกอบการขนส่งต่อเนื่อง มีดังต่อไปนี ้
(๑) ผู้ตราส่งต้องรับผิดในความเสยีหายหรือคา่ใช้จ่ายทั้งปวงอันเกิดขึ้น
หรือเป็นผลเนื่องจากการขนส่งของนั้น 
(๒) ไม่ว่าเวลาใด ๆ ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหรือบุคคลที่ท าการแทน
ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องอาจขนถ่ายของนั้นออกจากพาหนะที่ขนส่ง 
ท าลาย หรือท าให้หมดฤทธิ์ตามความจ าเป็นแห่งกรณไีด้ โดยไม่ต้องชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน 
 ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่บุคคลที่ได้ทราบถึงสภาพ
อันตรายแห่งของที่ขนส่งนั้นแล้วเมื่อไดร้ับมอบของ 
  
- มาตรา ๑๙  แม้ว่าผู้ตราส่งจะไดป้ฏิบัติตามมาตรา ๑๘ แล้ว แต่ถ้า
ปรากฏในภายหลังว่าของนั้นเป็นอันตราย หรือเป็นอันตรายใกล้จะถงึแก่
ชีวิตหรือทรัพย์สิน หรือจะเป็นอันตรายอย่างแน่ชัด ผู้ประกอบการขนส่ง
ต่อเนื่องหรือบุคคลที่ท าการแทนผูป้ระกอบการขนส่งต่อเนือ่งอาจขนถ่าย
ของนั้นออกจากพาหนะที่ขนส่ง ท าลาย หรือท าให้หมดฤทธิ์ตาม 
ความจ าเป็นแห่งกรณไีด้โดยไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
แต่ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องยังต้องรับผิดตามส่วนของตนในการเฉลี่ย
ความเสยีหายทั่วไปหรือในกรณีทีต่้องรับผิดตามมาตรา ๒๐ 
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6. The consignor shall indemnify the multimodal 
transport operator against any loss resulting from 
any inaccuracies in or inadequacies of the 
particulars referred to in the preceding 
paragraphs. 
7. The consignor shall remain liable even if the 
multimodal transport document has been 
transferred by him. 
8. The right of the multimodal transport operator 
to such indemnity shall in no way limit his liability 
under the multimodal transport contract to any 
person other than the consignor. 
Article 22 
1. Unless notice of loss of or damage to the 
goods, specifying the general nature of such loss 
or damage, is given in writing by the consignee to 
the multimodal transport operator when the 
goods were handed over to the consignee, such 
handing-over is prima facie evidence of the 
delivery by the multimodal transport operator of 
the goods as described in the multimodal 
transport document. 
2. Where the loss or damage is not apparent, the 
same prima facie effect shall apply if notice in 
writing is not given within six consecutive days 
after the day when the goods were handed over 

  ประเทศไทยสามารถปฏิบัตติามพนัธกรณีได้ตามพระราชบัญญัติการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี ้
- มาตรา ๒๔  เมื่อผู้รับตราส่งไดร้บัของ หากปรากฏว่ามีการสูญหาย
บางส่วนหรือเสียหายและถ้าผู้รับตราส่งมไิด้โต้แย้งเป็นหนังสือแก่
ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องถึงการสูญหายหรือสภาพของความเสียหาย
แห่งของที่ได้รับนั้น ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ประกอบการขนส่งต่อเนือ่ง 
ได้ส่งมอบของถูกต้องตามทีร่ะบไุวใ้นใบตราส่งต่อเนื่อง 
 ในกรณีที่การสูญหายหรือเสียหายไม่เห็นประจักษ์ ผู้รับตราส่ง 
มีสิทธิโต้แย้งเป็นหนังสือภายในหกวันนับแต่วันท่ีได้รบัของนั้น 
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to the consignee. 
Article 23 
Unless otherwise expressly agreed, any action 
relating to multimodal transport under this 
Agreement shall be time-barred unless court or 
arbitration proceedings are instituted within a 
period of nine months after the delivery of the 
goods or, if they have not been delivered, after 
the date on which the goods should have been 
delivered or after the date on which, in 
accordance with the provisions of Article 11, 
paragraph 2, failure to deliver the goods would 
give the consignee the right to treat the goods as 
lost. 
 

  ประเทศไทยสามารถปฏิบัตติามพนัธกรณีได้ตามพระราชบัญญัติการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี ้
- มาตรา ๓๘  สิทธิเรียกร้องใด ๆ อันเกิดจากการขนส่งต่อเนื่อง 
หลายรูปแบบไม่ว่าจะมีมูลกรณจีากสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
หรือละเมิด ถ้ามิได้ฟ้องคดตี่อศาลหรือเสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตลุาการ
ตามความในหมวด ๓ เพื่อช้ีขาดภายในเก้าเดือนนับแต่วันท่ีผู้ประกอบการ
ขนส่งต่อเนื่องไดส้่งมอบของ หรือควรจะส่งมอบของ ให้เป็นอันขาด 
อายุความ 
 ภายในอายุความตามวรรคหนึ่ง ถ้าฝ่ายที่ถูกเรยีกร้องยินยอม 
โดยท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือฝ่ายที่ถูกเรียกร้องว่าจะไมย่กอายุความ 
ขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในกรณีที่ฝ่ายทีม่ีสทิธิเรียกร้องฟ้องคดีต่อศาลหรือเสนอ 
ข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการ ความยินยอมนี้ให้ใช้บังคับได้ แต่ทั้งนี้จะต้อง
ไม่เกินสองปีนับแต่วันท่ีผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องได้ส่งมอบของหรือ
ควรจะส่งมอบของ 

 ในกรณีฝ่ายที่ถูกเรียกร้องยินยอมขยายระยะเวลาในการใช้สิทธิ
เรียกร้องให้แก่ฝา่ยที่มีสิทธิเรียกร้องโดยท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือ 
ฝ่ายที่ถูกเรยีกร้อง ให้ถือว่าเป็นการให้ความยินยอมว่าจะไม่ยกอายคุวาม 
ขึ้นเป็นข้อต่อสู้และให้มผีลเช่นเดียวกับกรณีตามวรรคสอง 

 

Article 24 
1. The provisions in this Agreement shall apply to 
all claims against the multimodal transport 
operator relating to the performance of the 
multimodal transport contract, whether the claim 
be founded in contract or in tort. 
2. Similarly, they shall apply whenever claims 

  ประเทศไทยสามารถปฏิบัตติามพนัธกรณีได้ตามพระราชบัญญัติการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี ้
- มาตรา ๓๗  ความในหมวดนี้ให้ใช้บังคับแก่การใช้สิทธิเรียกร้องต่อ
ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องไม่ว่าการเรยีกร้องนั้นจะมมีูลกรณีจากสญัญา
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบหรือละเมิด และให้ใช้บังคับตลอดถึงการที่ใช้
สิทธิเรียกร้องต่อลูกจ้าง ตัวแทน หรือบุคคลอื่นที่ผู้ประกอบการขนส่ง
ต่อเนื่องได้ใช้บริการในการปฏิบตัติามสญัญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
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relating to the performance of the multimodal 
transport contract are made against any servant, 
agent or other person whose services the 
multimodal transport operator has used in order 
to perform the multimodal transport contract, 
whether such claims are founded in contract or in 
tort, and the aggregate liability of the multimodal 
transport operator and such servants, agents or 
other persons shall not exceed the limits in 
Articles 14 to 19. 
3. Notwithstanding paragraph 2, a servant or agent 
of the multimodal transport operator or other 
person of whose services he makes use for the 
performance of the multimodal transport contract 
is not entitled to the benefit of the limitation of 
liability if it is proved that the loss, damage or 
delay in delivery resulted from a personal act or 
omission of such servant, agent or other person 
done with the intent to cause such loss, damage, 
or delay or recklessly and with knowledge that 
such loss, damage or delay would probably 
result.  

 
- มาตรา ๕๐  ตัวแทนของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตาม
มาตรา ๓๙ (๒) และ (๓) จะต้องรว่มรับผดิกับผู้ประกอบการขนส่งตอ่เนื่อง
จดทะเบียนเพื่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการผิดสัญญาหรือการละเมิด
แก่ผู้ตราส่งหรือผู้รับตราส่งหรือบุคคลอื่นในราชอาณาจักร 

Article 25 
1. In judicial proceedings relating to international 
multimodal transport under this Agreement, the 
plaintiff, at his option, may institute an action in a 

  ประเทศไทยสามารถปฏิบัตติามพนัธกรณีได้ตามพระราชบัญญัติการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี ้
- มาตรา ๖๕  คู่สญัญาขนส่งต่อเนือ่งหลายรูปแบบอาจตกลงกันให้ศาล 
ในประเทศใดประเทศหนึ่งที่มเีขตอ านาจพิจารณาคดีแพ่งที่มีมลูกรณ ี
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court which, according to the law of the country 
where the court is situated, is competent and 
within the jurisdiction of which is situated one of 
the following places: 

a. The principal place of business or, in 
the absence thereof, the habitual 
residence of the defendant; or 

b. The place where the multimodal 
transport contract was made, 
provided that the defendant has 
there a place of business, branch or 
agency through which the contract 
was made; or 

c. The place of taking the goods in 
charge for the multimodal transport 
or the place of delivery; or 

d. Any other place designated for that 
purpose in the multimodal transport 
contract and evidenced in the 
multimodal transport document. 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 
of this Article, an agreement made by the parties 
after a claim has arisen, which designates the 
place where the plaintiff may institute an action, 
shall be effective. 

จากสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบหรือละเมดิตามกฎหมายของ
ประเทศนั้นเป็นศาลที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี โดยระบไุว้ใน 
ใบตราส่งต่อเนื่องหรือสญัญาขนสง่ต่อเนื่องหลายรูปแบบก็ได้ 
 ในกรณีที่มไิด้มีการระบุศาลในการฟ้องคดีแพ่งที่มีมูล 
กรณีจากสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบหรือละเมิด โจทก์มีสิทธิเลือก
ฟ้องคดีในศาลใดศาลหน่ึงที่มีเขตอ านาจพิจารณาคดดีังกล่าวตามกฎหมาย 
ของประเทศนั้นได้ ดังต่อไปนี ้
(๑) ศาลในประเทศท่ีเป็นที่ตั้งส านกังานใหญ่หรือภูมลิ าเนาของจ าเลย 
(๒) ศาลในประเทศท่ีสญัญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้กระท าขึน้  
ซึง่ต้องปรากฏว่าจ าเลยมีส านักงาน ส านักงานสาขาหรือตัวแทนอยู่ใน
ประเทศนั้นด้วย 
(๓) ศาลในประเทศท่ีเป็นสถานท่ีที่ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง 
รับมอบของหรือส่งมอบของ 

 อย่างไรก็ตาม คู่สญัญาอาจตกลงกนัเป็นหนังสือให้ฟ้องคดีในศาล
ใด ๆ ท่ีมีเขตอ านาจพิจารณาคดดีงักล่าวตามกฎหมายของประเทศน้ันก็ได้ 
ถ้าการตกลงนั้นได้กระท าขึ้นภายหลังจากเกิดสิทธิเรยีกร้องแล้ว 

Article 26   ประเทศไทยสามารถปฏิบัตติามพนัธกรณีได้ตามพระราชบัญญัติการขนส่ง  
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1. Subject to the provisions of this Article, parties 
may provide by agreement evidenced in writing 
that any dispute that may arise relating to 
international multimodal transport under this 
Agreement shall be referred to arbitration.  
2. The arbitration proceedings shall, at the option 
of the claimant, be instituted at one of the 
following places: 

a. A place in a State within whose 
territory is situated; 

(i) The principal place of 
business of the defendant 
or, in the absence thereof, 
the habitual residence of the 
defendant; or 

(ii) The place where the 
multimodal transport 
contract was made, provided 
that the defendant has there 
a place of business, branch 
or agency through which the 
contract was made; or 

(iii) The place of taking the 
goods in charge for the 
multimodal transport or the 
place of delivery: or 

ต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี ้
- มาตรา ๖๗  คู่สญัญาขนส่งต่อเนือ่งหลายรูปแบบอาจตกลงกันเป็น
หนังสือก าหนดให้เสนอข้อพิพาทใดๆ ท่ีมีมลูกรณีจากสัญญาขนส่งตอ่เนื่อง
หลายรูปแบบหรือละเมิดให้อนุญาโตตลุาการเป็นผู้ช้ีขาดกไ็ด ้
 ในกรณีที่มีข้อตกลงอนุญาโตตุลาการโดยระบสุถานท่ี คู่สญัญา 
มีสิทธิด าเนินกระบวนพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการ ณ สถานท่ี 
ในประเทศตามที่ระบไุว้ในสญัญาเพื่อด าเนินกระบวนพิจารณา 
ของอนุญาโตตลุาการกไ็ด ้
 ในกรณีที่มีข้อตกลงอนุญาโตตุลาการแต่มไิดร้ะบสุถานท่ี ผู้เสนอ
ข้อพิพาทมีสิทธิเลือกด าเนินกระบวนพิจารณาโดยอนญุาโตตุลาการ  
ณ สถานท่ีในประเทศใดประเทศหนึ่งดังต่อไปนี ้
 (๑) ประเทศท่ีเป็นทีต่ั้งของส านักงานใหญ่หรือภมูิล าเนาของ
คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง 
 (๒) ประเทศท่ีสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้กระท าข้ึน 
ซึ่งต้องปรากฏว่าคู่กรณีอีกฝา่ยหนึง่มีส านักงาน ส านักงานสาขาหรือ
ตัวแทนอยู่ในประเทศนั้นด้วย 
 (๓) ประเทศท่ีเป็นสถานท่ีที่ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องรับมอบ
ของหรือส่งมอบของ 
 อย่างไรก็ตาม คู่สญัญาอาจตกลงกนัเป็นหนังสือให้ด าเนิน
กระบวนพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการ ณ สถานท่ีในประเทศใด ๆ ก็ได้ 
ถ้าการตกลงนั้นได้กระท าขึ้นภายหลังจากเกิดสิทธิเรยีกร้องแล้ว 
 - มาตรา ๖๘  ให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยช้ีขาดข้อเรยีกร้องอันมีมลูกรณี
จากสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบหรือละเมดิตามบทบญัญตัิใน 
หมวด ๑ แห่งพระราชบัญญัตินี้ เวน้แต่จะมีข้อตกลงเป็นหนังสือภายหลัง
จากเกิดสิทธิเรียกร้องแล้วให้บังคับ ใช้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายของ
ประเทศท่ีตกลงกันก็ได ้
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b. Any other place designated for that 
purpose in the arbitration clause or 
agreement. 

3. The arbitrator or arbitration tribunal shall apply 
the provisions of this Agreement. 
4. The provisions of paragraphs 2 and 3 of this 
Article shall be deemed to be part of every 
arbitration clause or agreement and any term of 
such clause or agreement which is inconsistent 
therewith shall be null and void. 
5. Nothing in this Article shall affect the validity of 
an agreement on arbitration made by the parties 
after the claim relating to the international 
multimodal transport has arisen. 
 
Article 27 
1. Any stipulation in the multimodal transport 
document shall be null and void and shall 
produce no effect if it either directly or indirectly 
departs from the provisions of this Agreement 
and, specifically if stipulations are made that are 
prejudicial to the consignor or the consignee. This 
shall not affect the other stipulations contained in 
the document. 
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 
of this Article, the multimodal transport operator 

  
- มาตรา ๖๙  ข้อความหรือข้อตกลงใดในใบตราส่งต่อเนื่องหรือสญัญา
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่จ ากัดสิทธิในการฟ้องคดีแพ่งต่อศาลหรือ
จ ากัดสิทธิในการด าเนินการพิจารณาโดยอนุญาโตตลุาการตามบทบญัญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นโมฆะ  ท้ังนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะ
ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
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may, with the consent of the consignor, increase 
his responsibilities and obligations under the 
provisions of this Agreement. 
 
Article 28 
The provisions of this Agreement shall not 
prevent the application of the rules pertaining to 
general average adjustment contained in the 
multimodal transport contract or in the relevant 
national law, to the extent that they are applicable. 
Article 29 
A multimodal transport operator of any Member 
Country shall be registered with the competent 
national body of his country. The competent 
national body shall maintain the register of duly 
registered multimodal transport operators. 
 
Article 30 
1. For inclusion in the register of multimodal 
transport operators, the person concerned shall 
submit an application to the respective 
competent national body and establish that he 
fulfils all requirements as prescribed by national 
law. As a minimum: 

a. He shall possess the legal capacity as 
required by the provisions of the 

  ประเทศไทยสามารถปฏิบัตติามพนัธกรณีได้ตามพระราชบัญญัติการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี ้
- มาตรา ๓๙  ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  
เว้นแต่จะเป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียน ดังต่อไปนี ้
(๑) ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องที่ได้จดทะเบียนตามมาตรา ๔๑ 
(๒) ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องที่ได้จดทะเบียนในตา่งประเทศที่ประเทศ
ไทยรับรอง โดยสนธสิัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศท่ีได้จดแจ้ง 
ต่อนายทะเบียนตามมาตรา ๔๕ หรือ 
(๓) ผู้ประกอบการขนส่งหรือขนสง่ต่อเนื่องหลายรูปแบบในต่างประเทศ 
ที่ได้ตั้งตัวแทนตามมาตรา ๔๘ 
 
- มาตรา ๔๐  ผู้ที่จะเป็นผูป้ระกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียน 
ตามมาตรา ๓๙ (๑) ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี ้
(๑) เป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
และมสี านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในราชอาณาจักร 
(๒) มีทุนจดทะเบยีนช าระแล้วไมน่้อยกว่าแปดหมื่นหน่วยสิทธิพิเศษ 
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Member Country in which he is 
applying for registration; 

b. He shall have domicile in the 
Member Country in which he is 
applying for registration; 

c. He shall have an insurance policy, a 
coverage from a protection and 
indemnity club, or an alternative of a 
financial character to cover payment 
of obligations for loss, damage or 
delay in delivery of goods under 
multimodal transport contracts, as 
well as contractual risks; and 

d. He shall maintain minimum assets 
equivalent to 80,000 SDR or provide 
an equivalent guarantee. 

2. Member Countries shall ensure transparency of 
their respective laws, regulations and 
administrative procedures concerning the 
registration. 
3. All Member Countries shall deposit with the 
Secretary-General of ASEAN, not later than six 
months after this Agreement has entered into 
force, their register of multimodal transport 
operators and notify the Secretary-General of 
ASEAN any changes thereto. The Secretary-

ถอนเงิน 
 
- มาตรา ๔๑  ผู้ใดประสงค์จะขอจดทะเบียนตามมาตรา ๓๙ (๑) ให้ยื่น 
ค าขอโดยแสดงหลักฐานการมีคณุสมบัตติามมาตรา ๔๐ และการมี
หลักประกันส าหรับความรับผดิตามสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
หรือส าหรับความเสี่ยงอ่ืนใดจากสญัญาที่ท าขึ้น 
 หากนายทะเบียนเห็นว่าผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนมีคุณสมบตัิและ
หลักประกันตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนรับจดทะเบยีนและออกใบ
ทะเบียนภายในสี่สบิห้าวันนับแต่วนัท่ีได้รับค าขอจดทะเบยีน 
 การยื่นค าขอจดทะเบียน การจดทะเบียนและการออก 
ใบทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 ถ้านายทะเบียนเห็นว่าไม่อาจรับจดทะเบียนได้เนื่องจากผู้ยื่น 
ค าขอจดทะเบียนมีคณุสมบตัิหรือหลักประกันไม่ถูกต้อง ให้นายทะเบียน
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบโดยมิชักช้าแตต่้องไม่เกินยี่สิบวันนับแต่
วันท่ีได้รับค าขอ 
 ในการรับจดทะเบียนผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง นายทะเบียน
อาจก าหนดเง่ือนไขเกีย่วกับการประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
ไว้ในใบทะเบียนได้ตามความจ าเปน็เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัตินี ้
 
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียน 
ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและการจดทะเบียนการต้ัง
ตัวแทน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
- ข้อ ๑ ผู้ใดประสงค์จะขอจดทะเบียนตามมาตรา ๓๙ (๑) ให้ยืน่ค าขอ 
จดทะเบียนผู้ประกอบการขนส่งตอ่เนื่องหลายรูปแบบตามแบบ ขต.-ค๑ 
ท้ายกฎกระทรวงน้ี ต่อนายทะเบียน ณ ส านักส่งเสรมิการขนส่งทางน้ าและ
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General of ASEAN shall promptly inform each 
Member Country of such notification. 
 

การพาณิชยนาว ีกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี พร้อมด้วยเอกสาร
หลักฐานตามที่ก าหนดไว้ในแบบดงักล่าว 
- ข้อ ๔ ผู้ประกอบการขนส่งหรือขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบใน
ต่างประเทศตามมาตรา ๓๙ (๓) ที่ประสงค์จะประกอบกิจการขนสง่
ต่อเนื่องหลายรูปแบบในราชอาณาจักร ให้ยื่นค าขอจดทะเบียนการตั้ง
ตัวแทนตามแบบ ขต.-ค๒ ท้ายกฎกระทรวงนี ้ต่อนายทะเบียน ณ ส านัก 
ส่งเสริมการขนส่งทางน้ าและการพาณิชยนาวี กรมการขนส่งทางน้ าและ
พาณิชยนาวี พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ในแบบดังกล่าว 
 
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดแจ้งเป็น
ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและการต้ังตัวแทนหรือ
ส านักงานสาขาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ข้อ ๑ ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องที่ได้จดทะเบียนในต่างประเทศท่ี
ประเทศไทยรับรองโดยสนธิสญัญาหรือความตกลงระหว่างประเทศตาม
มาตรา ๓๙ (๒) ที่ประสงค์จะประกอบกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรปูแบบ
ในราชอาณาจักร ให้ยื่นค าขอจดแจ้งเป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ พร้อมทั้งตั้งตัวแทนหรือตัง้ส านักงานสาขาในราชอาณาจักร ตาม
แบบ ขต.-ค๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ต่อนายทะเบียน ณ ส านักส่งเสริมการ
ขนส่งทางน้ าและการพาณิชยนาวี กรมเจ้าท่า พร้อมด้วยเอกสารและ
หลักฐานตามที่ก าหนดไว้ในแบบดงักล่าว 
 
ส าหรับการยื่นเอกสารการจดทะเบียนไปยังส านักเลขาธิการอาเซยีนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดและการแจ้งการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลดังกล่าวไปยัง
ส านักเลขาธิการอาเซยีนนั้น เป็นสิง่ที่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถ
ด าเนินการได้ในทางบริหาร และไม่จ าเป็นต้องแก้ไขกฎหมาย 
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Article 31 
The competent national body shall issue the 
corresponding registration certificate or refuse to 
do so in a substantiated decision, within a period 
not exceeding sixty calendar days from the date 
on which fulfilment of the requirements set out in 
Article 30 has been demonstrated. 
 

  ประเทศไทยสามารถปฏิบัตติามพนัธกรณีได้ตามพระราชบัญญัติการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี ้
- มาตรา ๕๗  วรรคสอง ก าหนดให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้ง 
ให้ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาอันสมควร 

ถ้าผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนไม่ปฏิบตัิตามที่นายทะเบยีน 
มีหนังสือแจ้งตามวรรคหนึ่ง โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้นายทะเบยีน 
มีอ านาจสั่งระงับการประกอบธุรกจิการขนส่งต่อเนื่องหลายรปูแบบ  
เป็นการชั่วคราวได้ในระยะเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินหกสิบวันนับ 
แต่วันท่ีมีค าสั่ง 

 

Article 32 
1. The registration by the competent national 
body of any of the Member Countries authorizes 
multimodal transport operator to operate in any 
of the Member Countries provided that the 
requirements under paragraph 4 (b) of this Article 
have been fulfilled. 
2. During the interim period, when the 
implementation of paragraph 1 of this Article is 
not practicable, any member country may, on a 
reciprocal basis, authorize multimodal transport 
operators which are duly registered by the 
competent national body of any other member 
country to operate in its territory. 
3. Member Countries shall notify the Secretary-
General of ASEAN no later than six months from 
the time of signing of this Agreement if they are 

  เป็นข้อบทที่ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจการขนส่งที่ได้จดทะเบียนกับ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบภายในประเทศสมาชิกสามารถด าเนินธรุกิจ 
ในประเทศสมาชิกอื่นไดต้ามเงื่อนไขท่ีความตกลงนี้ได้ก าหนดไว้ กรณนีี้ 
ประเทศไทยสามารถปฏิบัตติามพนัธกรณีได้ตามพระราชบัญญัติการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี ้
- มาตรา ๔๕  ผู้ประกอบการขนสง่ต่อเนื่องที่ได้จดทะเบียนในต่างประเทศ
ที่ประเทศไทย รับรองโดยสนธสิัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศตาม
มาตรา ๓๙ (๒) ที่ประสงค์จะประกอบกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรปูแบบ
ในราชอาณาจักร ให้ยื่นค าขอจดแจ้งต่อนายทะเบียนโดยแสดงหลักฐาน 
การจดทะเบียนในต่างประเทศท่ี ประเทศไทยรับรองโดยสนธิสญัญาหรือ
ความตกลงระหว่างประเทศพร้อมทั้งตั้งตัวแทน หรือตั้งส านักงานสาขา 
ในราชอาณาจักร 
 หากนายทะเบียนเห็นว่าผู้ยื่นค าขอจดแจ้งแสดงหลักฐานถูกต้อง 
ให้นายทะเบียนรับจดแจ้งและออกใบจดแจ้งภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้
รับค าขอจดแจ้ง 
 การยื่นค าขอจดแจ้ง การจดแจ้ง การออกใบจดแจ้ง การตั้ง
ตัวแทนและส านักงานสาขา ให้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด
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unable to implement paragraph 1of this Article. 
Such Member Countries shall also notify the 
Secretary-General of ASEAN the reasons thereof 
who shall promptly inform each Member Country 
of such notification. 
4. For the Member Countries whose laws and 
regulations allow the authorization as set out in 
paragraph 1 of this Article: 

a. the authorization shall remain in 
effect as long as no official 
communication is sent in writing by 
the competent national body to the 
multimodal transport operator 
concerning suspension or 
cancellation of the registration. 

b. in order for the multimodal transport 
operator registered in one Member 
Country to operate in other Member 
Countries, he shall submit a copy of 
the registration certificate duly issued 
by his competent national body to 
the competent national body of the 
other Member Country in which he 
has legal representation such as 
through agency agreement or branch 
office in the other Member Country 

ในกฎกระทรวง 
 ถ้านายทะเบียนเห็นว่าไม่อาจรับจดแจ้งไดเ้นื่องจากผู้ยื่นค าขอ 
จดแจ้งแสดงหลักฐานไม่ครบถ้วน ให้นายทะเบียนแจ้งเป็นหนังสือใหผู้้ยื่น
ค าขอทราบโดยมิชักช้าแต่ต้องไมเ่กินสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับค าขอ 
 ในการรับจดแจ้งตามวรรคหนึ่ง นายทะเบียนอาจก าหนดเง่ือนไข
เกี่ยวกับการประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ไว้ในใบจดแจ้งได้
ตามความจ าเป็นเพื่อให้บรรลุวตัถปุระสงคต์ามพระราชบัญญัตินี ้
  
- มาตรา ๔๘  ผู้ประกอบการขนสง่หรือขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบใน
ต่างประเทศตามมาตรา ๓๙ (๓) ที่ประสงค์จะประกอบกิจการขนสง่
ต่อเนื่องหลายรูปแบบในราชอาณาจักร ให้ยื่นค าขอจดทะเบียนการตั้ง
ตัวแทนต่อนายทะเบยีนโดยแสดงหลักฐานการจดทะเบยีน ในต่างประเทศ
พร้อมท้ังแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการตั้งผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง 
จดทะเบียนตามมาตรา ๓๙ (๑) เป็นตัวแทนในราชอาณาจักร 
 หากนายทะเบียนเห็นว่าผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนแสดงหลักฐาน
ถูกต้อง ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนการตั้งตัวแทนและออกใบทะเบียน
การเป็นตัวแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ไดร้ับค าขอจดทะเบียน 
 การยื่นค าขอจดทะเบียนการตั้งตัวแทน การจดทะเบยีนการตั้ง
ตัวแทน การออกใบทะเบียนการเป็นตัวแทนและการรับเป็นตัวแทน  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 ถ้านายทะเบียนเห็นว่าไม่อาจรับจดทะเบียนการตั้งตัวแทนได้
เนื่องจากผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนแสดงหลักฐานไม่ครบถ้วน ให้นายทะเบียน
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบโดยมิชักช้าแตต่้องไม่เกินสิบห้าวนันับแต่
วันที่ได้รับค าขอ 
 ในการรับจดทะเบียนการตั้งตัวแทนตามวรรคหนึ่ง นายทะเบยีน
อาจก าหนดเง่ือนไขเกีย่วกับการประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
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in which he wishes to operate. 
5. Member Countries who have notified the 
Secretary-General of ASEAN pursuant to  
paragraph 3 of this Article shall subsequently 
notify the Secretary-General of ASEAN when the 
implementation of paragraph 1 of this Article 
becomes practicable. The interim reciprocal 
authorization granted pursuant to paragraphs 2 
and 4 of this Article shall be automatically 
withdrawn three months after notifying the 
Secretary-General of ASEAN. 
 
6. The provisions in this Article shall not affect the 
laws and regulations of the Member Countries 
which reserve the rights to operate a unimodal 
transport for their nationals. 

ไว้ในใบทะเบียนได้ตามความจ าเปน็เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัตินี ้
 
กรณีที่ประเทศสมาชิกไม่สามารถด าเนินการตามข้อนี้ได้ ประเทศสมาชิกมี
หน้าท่ีต้องแจ้งไปยังเลขาธิการอาเซียนถึงการไมส่ามารถปฏิบตัิตามข้อบทนี้ 
ประเทศไทยจึงไมม่ีสิ่งที่ต้องด าเนนิการในส่วนน้ี 
 
 
 
 

Article 33 
1. Member Countries shall endeavour to organise 
and regulate inside their territory all matters 
necessary to facilitate the efficacious carriage of 
goods by various modes of transport or by the 
multimodal transport operators under this 
Agreement. 
2. The provisions of this Agreement do not, in any 
circumstances, involve any restriction on the 
facilities that countries have granted or may grant 

  เป็นข้อบทที่ก าหนดให้แต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนจัดให้มสีิ่งอ านวย 
ความสะดวกในการขนส่งสินค้าอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก ากับดูแล 
มิให้ความตกลงนี้ลดทอนสิทธิและหน้าท่ีใด ๆ ของผู้ประกอบการขนส่ง
ต่อเนื่อง ผู้ขนส่ง ผู้ตราส่ง หรือผู้รบัตราส่ง ไปจากที่กฎหมายภายในของ
ประเทศสมาชิกได้ก าหนดไว้ โดยข้อบทนี้ไม่เป็นการจ ากัดสิทธิที่จะพงึได้รับ
ตามความตกลงอืน่ ตลอดจนไม่จ ากัดการใช้มาตรการเพื่อความปลอดภัย 
มาตรการเพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัย มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการเพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยสาธารณะ ซึ่งประเทศไทยสามารถ
ปฏิบัติตามข้อบทน้ีไดโ้ดยใช้มาตรการทางบริหารและไมต่้องแก้ไขเพิม่เติม
กฎหมายที่ใช้บังคับอยูใ่นปัจจุบัน 
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one another under bilateral or multilateral 
agreements or treaties. 
3. Nothing in this Agreement shall be construed as 
limiting or derogating from the rights and 
obligations of a multimodal transport operator, 
carrier, consignee, consignor or any Member 
 
Country provided under domestic legislation 
enacted by any Member Country or international 
law through existing or future bilateral, regional or 
multilateral agreements or arrangements entered 
into by any Member Country in order to protect 
human health, public safety and the 
environment, provided that no Member Country 
shall be bound by any such agreement or 
arrangement to which it is not a party thereto. 
  
ARTICLE 34 
The competent national bodies designated by the 
Member Countries shall be responsible for the 
implementation of this Agreement in their 
respective territories. 
 
ARTICLE 35 
Without prejudice to the provisions of Article 34 
and the other powers conferred on them under 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการปฏบิตัิตามความตกลงนี้ของประเทศไทย คือ 
กระทรวงคมนาคม 
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this Agreement, the competent national bodies of 
the Member Countries shall be responsible for 
coordinating all aspects of multimodal transport 
with the users, operators, authorities and national 
and international bodies. 
 


