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พระราชบัญญัติ
การรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ
จึง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้โ ดยคํ า แนะนํ าและยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น กํ า หนดเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ี
“การรับขนทางอากาศ” หมายความว่า การรับขนคนโดยสาร สัมภาระ หรือของทางอากาศ
โดยอากาศยาน
“การรั บ ขนทางอากาศภายในประเทศ” หมายความว่ า การรั บ ขนคนโดยสาร สั ม ภาระ
หรือของทางอากาศโดยอากาศยาน ซึ่งคู่สัญญาตกลงให้ถิ่นต้นทางและถิ่นปลายทางตั้งอยู่ในอาณาเขต
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ของประเทศเดี ย วกั น แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง การรั บ ขนทางอากาศระหว่ า งประเทศตามมาตรา ๔ วรรคสอง
และวรรคสาม
“คนโดยสาร” หมายความว่า บุคคลซึ่งผู้ขนส่งยอมรับให้เดินทางไปกับอากาศยานที่มิใช่เจ้าหน้าที่
ประจําอากาศยาน
“สัมภาระ” หมายความว่า สัมภาระลงทะเบียนและสัมภาระไม่ลงทะเบียน
“สั ม ภาระลงทะเบี ย น” หมายความว่ า สั ม ภาระที่ อ ยู่ ใ นความดู แ ลของผู้ ข นส่ ง และผู้ ข นส่ ง
ได้ออกป้ายกํากับสัมภาระ
“สัมภาระไม่ลงทะเบียน” หมายความว่า สัมภาระที่อยู่ในความดูแลของคนโดยสาร นอกจาก
สัมภาระลงทะเบียน
“ของ” หมายความว่ า สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ผู้ ต ราส่ ง ส่ ง มอบให้ อ ยู่ ใ นความดู แ ลของผู้ ข นส่ ง
เพื่อทําการรับขนทางอากาศ
“อากาศยาน” หมายความว่า อากาศยานตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ
“ผู้ขนส่ง” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบการรับขนทางอากาศเพื่อบําเหน็จเป็นทางค้าปกติ
ไม่ว่าจะเป็นผู้ขนส่งตามสัญญาหรือผู้ขนส่งตามความเป็นจริง และให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งรับขน
คนโดยสาร สัมภาระ หรือของทางอากาศโดยอากาศยาน
“ผู้ขนส่งตามสัญญา” หมายความว่า ผู้ขนส่งซึ่งเป็นผู้ทําสัญญารับขนทางอากาศกับคนโดยสาร
ผู้ตราส่ง หรือบุคคลซึ่งกระทําการในนามของคนโดยสารหรือผู้ตราส่ง
“ผู้ขนส่งตามความเป็นจริง” หมายความว่า ผู้ขนส่งซึ่งดําเนินการรับขนทางอากาศตลอดเส้นทาง
หรือบางส่วนของเส้นทางโดยอาศัยอํานาจของผู้ขนส่งตามสัญญา
“ผู้ตราส่ง” หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญากับผู้ขนส่งเพื่อให้ขนส่งของตามสัญญารับขน
ทางอากาศ
“ผู้รั บ ตราส่ง ” หมายความว่า บุค คลซึ่ ง มีชื่ อ ระบุ ให้ เ ป็น ผู้ รับ ตราส่ งในใบตราส่ ง ทางอากาศ
ใบรับของ หรือในบันทึกซึ่งปรากฏข้อมูลโดยวิธีอื่นในกรณีที่ไม่มีการออกใบตราส่งทางอากาศหรือใบรับของ
แล้วแต่กรณี
“ลูกจ้าง” หมายความว่า บุคคลซึ่งทํางานให้แก่ผู้ขนส่ง ไม่ว่าจะมีการรับสินจ้างหรือไม่ก็ตาม
“หน่ ว ยสิ ท ธิ พิ เ ศษถอนเงิ น ” หมายความว่ า หน่ ว ยสิ ท ธิ พิ เ ศษถอนเงิ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การให้อํานาจและกําหนดการปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การรับขนทางอากาศระหว่างประเทศเพื่อสินจ้างรางวัล
รวมถึงการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศแบบให้เปล่าที่ดําเนินการโดยบุคคลซึ่งประกอบการรับขน
ทางอากาศเพื่อบําเหน็จเป็นทางค้าปกติด้วย
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การรับขนทางอากาศระหว่างประเทศตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า การรับขนคนโดยสาร สัมภาระ
หรือของทางอากาศโดยอากาศยาน ซึ่งคู่สัญญาตกลงให้ถิ่นต้นทางและถิ่นปลายทางตั้งอยู่ในอาณาเขต
ของสองประเทศ หรือตั้งอยู่ในอาณาเขตของประเทศเดียวแต่มีถิ่นหยุดพักที่ตกลงกันไว้ตั้งอยู่ในอาณาเขต
ของอีกประเทศหนึ่ง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการหยุดพักในการรับขนหรือการถ่ายลําหรือไม่ก็ตาม
การรับขนที่ดําเนินการโดยผู้ขนส่งหลายคนหลายทอด ให้ถือเป็นการรับขนเดียวโดยไม่แบ่งแยก
ไม่ว่าจะได้ตกลงกันในรูปของสัญญาเดียวหรือสัญญาเป็นชุด และไม่สูญเสียลักษณะของการรับขนทางอากาศ
ระหว่างประเทศเพียงเพราะสัญญาเดียวหรือสัญญาเป็นชุดนั้นจะต้อ งดําเนินการทั้งหมดในอาณาเขต
ของประเทศเดียวกัน
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่การรับขนไปรษณียภัณฑ์ ซึ่งผู้ขนส่งต้องรับผิด
เป็นการเฉพาะต่อหน่วยงานการไปรษณีย์ตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขนส่งและหน่วยงาน
การไปรษณีย์
มาตรา ๖ ผู้ขนส่งที่ดําเนินการรับขนทางอากาศภายใน เข้ามาใน หรือออกไปนอกราชอาณาจักร
ต้องจัดให้มีการประกันสําหรับความรับผิดของผู้ขนส่งตามพระราชบัญญัตินี้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกันตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
การประกันตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีกรมการบินพลเรือนมีอํานาจสั่งให้ผู้ขนส่งแสดงหลักฐาน
การประกัน
ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจในการอนุญาต
ให้ดําเนินการรับขนทางอากาศสั่งให้ผู้ขนส่งระงับการดําเนินการรับขนทางอากาศภายใน เข้ามาใน หรือออกไป
นอกราชอาณาจักร จนกว่าผู้ขนส่งนั้นจะได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม แล้วแต่กรณี
มาตรา ๗ เกณฑ์ จํา กัด ความรับ ผิด ของผู้ ข นส่งตามพระราชบั ญญั ตินี้ อาจเปลี่ ย นแปลงได้
ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๘ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
การรับขนคนโดยสารและสัมภาระ
มาตรา ๙ ในการรับขนคนโดยสาร ให้มีการส่งมอบเอกสารการรับขนซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ข้อความแสดงถึงถิ่นต้นทางและถิ่นปลายทาง
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(๒) ข้อความแสดงถึงถิ่นหยุดพักที่ตกลงกันไว้อย่างน้อยหนึ่งแห่ง ในกรณีที่มีถิ่นต้นทางและ
ถิ่นปลายทางอยู่ในอาณาเขตของประเทศเดียวกัน แต่มีถิ่นหยุดพักตั้งอยู่ในอาณาเขตของอีกประเทศหนึ่ง
วิธีอื่นซึ่งมีข้อมูลตามรายการในวรรคหนึ่งอาจใช้แทนการส่งมอบเอกสารการรับขนได้ ถ้ามีการใช้
วิธีอื่น ให้ผู้ขนส่งเสนอที่จะส่งมอบเอกสารซึ่งแสดงข้อมูลที่มีอยู่นั้นให้แก่คนโดยสาร
ให้ผู้ขนส่งส่งมอบป้ายกํากับสัมภาระสําหรับสัมภาระลงทะเบียนแต่ละชิ้นให้แก่คนโดยสาร
ให้มีการแสดงข้อความแจ้งให้คนโดยสารทราบว่าอาจมีการจํากัดความรับผิดของผู้ขนส่ง ในกรณี
คนโดยสารถึงแก่ความตายหรือได้รับบาดเจ็บ กรณีสัมภาระถูกทําลาย สูญหาย หรือเสียหาย และกรณีล่าช้า
ในการรับขน
การไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้ไม่กระทบต่อความมีอยู่หรือความสมบูรณ์ของสัญญารับขนทางอากาศ
และสัญญานั้นยังอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๐ ผู้ขนส่งต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่คนโดยสารถึงแก่ความตาย
หรือได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย โดยมีเงื่อนไขว่าอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดความตายหรือบาดเจ็บเกิดขึ้นในอากาศยาน
หรือในระหว่างการดําเนินการให้คนโดยสารขึ้นหรือลงจากอากาศยาน
มาตรา ๑๑ ผู้ขนส่งต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่สัมภาระลงทะเบียนถูกทําลาย
สูญหาย หรือเสียหาย โดยมีเงื่อนไขว่าเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการถูกทําลาย สูญหาย หรือเสียหายเกิดขึ้น
ในอากาศยาน หรือในช่วงเวลาที่สัมภาระลงทะเบียนอยู่ในหน้าที่ดูแลรักษาของผู้ขนส่ง เว้นแต่ความเสียหาย
ที่เป็นผลมาจากความชํารุดบกพร่อง คุณภาพ หรือการเสื่อมสภาพแห่งสัมภาระลงทะเบียนนั้นเอง
ผู้ขนส่งต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สัมภาระไม่ลงทะเบียน รวมถึงสิ่งของส่วนตัว
ที่คนโดยสารนําติดตัวไปในอากาศยาน หากความเสียหายนั้นเป็นผลมาจากความผิดของผู้ขนส่ง หรือลูกจ้าง
หรือตัวแทนของผู้ขนส่ง
ถ้าผู้ขนส่งยอมรับการสูญหายของสัมภาระลงทะเบียน หรือถ้าสัมภาระลงทะเบียนยังมาไม่ถึง
เมื่อพ้นกําหนดยี่สิบเอ็ดวันนับแต่วันที่สัมภาระลงทะเบียนนั้นควรจะมาถึง คนโดยสารชอบที่จะบังคับเอาแก่
ผู้ขนส่งซึ่งสิทธิทั้งหลายอันเกิดแต่สัญญารับขนทางอากาศนั้นได้
มาตรา ๑๒ ผู้ขนส่งต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีล่าช้าในการรับขนทางอากาศ
ซึ่งคนโดยสารหรือสัมภาระ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าผู้ขนส่ง และลูกจ้างและตัวแทนของผู้ขนส่งได้ดําเนิน
มาตรการทั้งปวงที่ควรต้องกระทําเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายนั้น หรือเป็นการพ้นวิสัยที่ผู้ขนส่ง และลูกจ้าง
และตัวแทนของผู้ขนส่งจะดําเนินมาตรการทั้งปวงที่ควรต้องกระทําเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายนั้น
มาตรา ๑๓ ถ้ า ผู้ ข นส่ ง พิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า ผู้ เ รี ย กร้ อ งค่ า สิ น ไหมทดแทน หรื อ บุ ค คลซึ่ ง ผู้ เ รี ย กร้ อ ง
ค่าสินไหมทดแทนได้รับสิทธิมาเป็นผู้ก่อให้เกิดหรือ มีส่วนในความเสียหายจากความประมาทเลินเล่อ
หรือการกระทําหรือละเว้นการกระทําโดยมิชอบ ผู้ขนส่งย่อมพ้นจากความรับผิดทั้งหมดหรือบางส่วน
เพียงเท่าที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือการกระทําหรือละเว้นการกระทําโดยมิชอบ
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ในกรณีที่บุคคลอื่นซึ่งมิใช่คนโดยสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุแห่งการตายหรือ
การบาดเจ็บของคนโดยสาร ผู้ขนส่งย่อมพ้นจากความรับผิดทั้งหมดหรือบางส่วน หากพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้น
เกิดขึ้นหรือมีส่วนจากความประมาทเลินเล่อ หรือการกระทําหรือละเว้นการกระทําโดยมิชอบของคนโดยสาร
ความในมาตรานี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ บ ทบั ญ ญั ติ ทั้ ง ปวงว่ า ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ตามที่ กํ า หนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๔ ในกรณีที่ค่าเสียหายตามมาตรา ๑๐ มีมูลค่าไม่เกินหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพัน
หนึ่ ง ร้ อ ยหน่ ว ยสิ ท ธิ พิ เ ศษถอนเงิ น ต่ อ คนโดยสารแต่ ล ะคน ผู้ ข นส่ ง จะบอกปั ด หรื อ จํ า กั ด ความรั บ ผิ ด
ของตนไม่ได้ เว้นแต่พิสูจน์ได้ตามมาตรา ๑๓
ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดในค่าเสียหายตามมาตรา ๑๐ ในมูลค่าส่วนที่เกินหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพัน
หนึ่งร้อยหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินต่อคนโดยสารแต่ละคน หากพิสูจน์ได้ว่า
(๑) ความเสียหายนั้นไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือการกระทําหรือละเว้นการกระทํา
โดยมิชอบของผู้ขนส่ง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ขนส่ง หรือ
(๒) ความเสียหายนั้นโดยแท้แล้วเกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือการกระทําหรือละเว้น
การกระทําโดยมิชอบของบุคคลภายนอก
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากกรณีล่าช้าในการรับขนคนโดยสารตามมาตรา ๑๒
ให้จํากัดความรับผิดของผู้ขนส่งไว้เพียงสี่พันหกร้อยเก้าสิบสี่หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินต่อคนโดยสารแต่ละคน
มาตรา ๑๖ ในการรับขนคนโดยสารที่มีสัมภาระ ความรับผิดของผู้ขนส่งในกรณีที่สัมภาระ
ถู ก ทํ า ลาย สู ญ หาย หรื อ เสี ย หาย หรื อ ในกรณี ที่ สั ม ภาระล่ า ช้ า ให้ จํ า กั ด ไว้ เ พี ย งหนึ่ ง พั น หนึ่ ง ร้ อ ย
สามสิบเอ็ดหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินต่อคนโดยสารแต่ละคน เว้นแต่ในขณะที่ส่งมอบสัมภาระลงทะเบียน
ให้แก่ผู้ขนส่ง คนโดยสารได้บอกกล่าวไว้เป็นพิเศษถึงส่วนได้เสียที่จะได้รับในการส่งมอบสัมภาระลงทะเบียนนั้น
ณ ถิ่นปลายทางและได้ชําระเงินเพิ่มเติมในกรณีที่ต้องชําระแล้ว
ในกรณีที่คนโดยสารได้บอกกล่าวและได้ชําระเงินเพิ่มเติมในกรณีที่ต้องชําระตามวรรคหนึ่งแล้ว
ผู้ขนส่งย่อมต้องรับผิดชําระเงินจํานวนไม่เกินที่บอกกล่าว เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าจํานวนเงินที่บอกกล่าวไว้นั้น
สูงกว่าส่วนได้เสียที่แท้จริงที่คนโดยสารจะได้รับเมื่อมีการส่งมอบสัมภาระลงทะเบียน ณ ถิ่นปลายทาง
มาตรา ๑๗ บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มิ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ หากพิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า
ความเสียหายนั้นเป็นผลมาจากการกระทําหรือละเว้นการกระทําของผู้ขนส่ง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของ
ผู้ขนส่ง โดยจงใจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือโดยละเลยไม่เอาใจใส่ทั้งที่รู้ว่าความเสียหายนั้นอาจเกิดขึ้นได้
ทั้งนี้ หากเป็นกรณีการกระทําหรือละเว้นการกระทําของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ขนส่ง ต้องพิสูจน์ได้ว่าลูกจ้าง
หรือตัวแทนของผู้ขนส่งนั้นได้กระทําภายในขอบเขตหน้าที่การงานของตน
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มาตรา ๑๘ เกณฑ์จํากัดความรับผิดที่กําหนดในมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖
ไม่ กระทบถึ งการพิ พากษาของศาลที่ จะให้ มี การชํ าระค่ าธรรมเนี ยมศาลและค่ าใช้ จ่ ายในการดํ าเนิ นคดี
พร้อมทั้งดอกเบี้ยให้แก่โจทก์
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับในกรณีที่จํานวนค่าเสียหายที่ศาลพิพากษาให้แก่โจทก์ไม่เกินจํานวนเงิน
ที่ผู้ขนส่งได้เสนอที่จะชําระให้แก่โจทก์เป็นหนังสือภายในระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันที่เกิดเหตุที่ทําให้
เกิดความเสียหาย หรือก่อนวันยื่นฟ้องคดีถ้าได้ฟ้องคดีก่อนสิ้นระยะเวลาดังกล่าว โดยเมื่อคํานวณแล้ว
โจทก์มีสิทธิได้รับไม่เกินเกณฑ์จํากัดความรับผิดที่กําหนดไว้ในมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖
แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๙ ข้อกําหนดใด ๆ ในการรับขนคนโดยสารและสัมภาระที่มุ่งจะปลดเปลื้องผู้ขนส่ง
ให้หลุดพ้นจากความรับผิด หรือที่มุ่งกําหนดเกณฑ์จํากัดความรับผิดให้ต่ํากว่าที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
ให้ข้อกําหนดนั้นเป็นโมฆะ แต่ความเป็นโมฆะของข้อกําหนดเช่นว่านั้นไม่ทําให้สัญญาทั้งฉบับเป็นโมฆะ
และสัญญานั้นยังคงอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๐ ในกรณี ที่ อ ากาศยานเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ อั น เป็ น ผลให้ ค นโดยสารถึ ง แก่ ค วามตาย
หรื อ ได้ รั บ บาดเจ็ บ ให้ ผู้ ข นส่ ง จ่ า ยเงิ น ล่ ว งหน้ า แก่ ผู้ ซึ่ ง มี สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งค่ า สิ น ไหมทดแทนเพื่ อ ใช้ ต าม
ความจําเป็นเฉพาะหน้าของบุคคลนั้นโดยไม่ชักช้า
การจ่ายเงินล่วงหน้าตามวรรคหนึ่ง ไม่ถือเป็นการยอมรับความรับผิดของผู้ขนส่งและอาจนํามา
หักออกจากจํานวนที่ผู้ขนส่งต้องจ่ายเป็นค่าเสียหายในภายหลังได้
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่มีการฟ้องลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ขนส่งในมูลความเสียหายที่เกิดขึ้น
ตามพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับการรับขนคนโดยสารและสัมภาระ ถ้าลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ขนส่งนั้น
พิสูจน์ได้ว่าตนได้กระทําภายในขอบเขตหน้าที่การงานของตน ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ขนส่งนั้นมีสิทธิ
ที่จะใช้เงื่อนไขและเกณฑ์จํากัดความรับผิดซึ่งผู้ขนส่งมีสิทธิอ้างได้ตามพระราชบัญญัตินี้
ยอดรวมของจํานวนที่จะได้รับจากผู้ขนส่ง และลูกจ้างและตัวแทนของผู้ขนส่งต้องไม่เกินเกณฑ์
จํากัดความรับผิดเช่นว่านั้น
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิให้ใช้บังคับ หากพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเป็นผลมาจาก
การกระทําหรือละเว้นการกระทําของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ขนส่ง โดยจงใจก่อให้เกิดความเสียหาย
หรือโดยละเลยไม่เอาใจใส่ทั้งที่รู้ว่าความเสียหายนั้นอาจเกิดขึ้น
มาตรา ๒๒ การที่ ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ สั ม ภาระได้ รั บ มอบสั ม ภาระลงทะเบี ย นโดยไม่ มี ก ารทั ก ท้ ว ง
ย่อมเป็นพยานหลักฐานเบื้องต้นว่าได้มีการส่งมอบสัมภาระลงทะเบียนที่อยู่ในสภาพดีและตรงตามป้าย
กํากับสัมภาระ หรือตามเอกสารซึ่งแสดงข้อมูลตามมาตรา ๙ วรรคสอง
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ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่สัมภาระลงทะเบียน ผู้มีสิทธิรับสัมภาระต้องทักท้วงเป็นหนังสือ
ต่อผู้ขนส่งหลังจากที่พบความเสียหายนั้นโดยพลัน และอย่างช้าที่สุดภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับมอบ
สัมภาระดังกล่าว
ในกรณีล่าช้าในการรับขน ผู้มีสิทธิรับสัมภาระต้องทักท้วงเป็นหนังสือต่อผู้ขนส่งภายในยี่สิบเอ็ดวัน
นับแต่วันที่ผู้มีสิทธิรับสัมภาระได้รับสัมภาระลงทะเบียนนั้น
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิรับสัมภาระไม่ทักท้วงภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคสองหรือวรรคสาม
จะฟ้องผู้ขนส่งมิได้ เว้นแต่เป็นกรณีกลฉ้อฉลของฝ่ายผู้ขนส่ง
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่การรับขนคนโดยสารและสัมภาระดําเนินการโดยผู้ขนส่งหลายคนหลายทอด
ซึ่งเป็นการรับขนเดียวโดยไม่แบ่งแยกตามมาตรา ๔ วรรคสาม ผู้ขนส่งแต่ละทอดย่อมอยู่ภายใต้บังคับ
แห่งพระราชบัญญัตินี้ และให้ถือว่าเป็นคู่สัญญาคนหนึ่งของสัญญารับขนทางอากาศเท่าที่เกี่ยวกับส่วนของ
การรับขนซึ่งดําเนินการภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ขนส่งทอดนั้น
ในกรณีที่มีการรับขนตามวรรคหนึ่ง คนโดยสารหรือผู้มีสิทธิในค่าสินไหมทดแทนอันเกี่ยวกับ
คนโดยสารนั้น จะฟ้องได้เฉพาะผู้ขนส่งทอดที่ได้ดําเนินการรับขนในระหว่างที่อุบัติเหตุหรือกรณีล่าช้านั้นเกิดขึ้น
เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ขนส่งทอดแรกได้ตกลงรับผิดตลอดการเดินทางโดยชัดแจ้งแล้ว
ในส่วนที่เกี่ยวกับสัมภาระ คนโดยสารย่อมมีสิทธิฟ้องผู้ขนส่งทอดแรกและผู้ขนส่งทอดสุดท้าย
รวมทั้งอาจฟ้องผู้ขนส่งทอดที่ดําเนินการรับขนในระหว่างที่สัมภาระถูกทําลาย สูญหาย หรือเสียหาย
หรือกรณีที่สัมภาระล่าช้าเกิดขึ้นได้ด้วย ทั้งนี้ ผู้ขนส่งทุกทอดที่กล่าวมานั้นจะต้องรับผิดร่วมกันและแทนกัน
ต่อคนโดยสาร
หมวด ๒
การรับขนของ
มาตรา ๒๔ ในการรับขนของ ให้มีการส่งมอบใบตราส่งทางอากาศ
วิธีอื่นซึ่งมีบันทึกการรับขนของที่จะดําเนินการ อาจใช้แทนการส่งมอบใบตราส่งทางอากาศได้
และถ้ามีการใช้วิธีอื่นและผู้ตราส่งร้องขอ ให้ผู้ขนส่งส่งมอบใบรับของซึ่งบ่งบอกข้อมูลของที่ส่งและการเข้าถึงข้อมูลที่มี
อยู่ในบันทึกโดยวิธีอื่นนั้นให้แก่ผู้ตราส่ง
มาตรา ๒๕ ใบตราส่งทางอากาศหรือใบรับของ ต้องมีรายการอย่างน้อยตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง
รวมถึงข้อความแสดงถึงน้ําหนักแห่งของที่ส่งด้วย
มาตรา ๒๖ ในกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามพิธีการทางศุลกากร ทางการตํารวจและของหน่วยงานอื่น
ที่มีอํานาจทํานองเดียวกัน ผู้ตราส่งอาจถูกเรียกให้ส่งมอบเอกสารแสดงถึงสภาพแห่งของได้
ความในวรรคหนึ่งไม่มีผลเป็นการก่อให้เกิดหน้าที่ ภาระผูกพัน หรือความรับผิดแก่ผู้ขนส่ง
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มาตรา ๒๗ ให้ผู้ตราส่งจัดทําใบตราส่งทางอากาศเป็นต้นฉบับจํานวนสามฉบับ ดังต่อไปนี้
(๑) ฉบับที่หนึ่ง ให้ระบุไว้ว่า “สําหรับผู้ขนส่ง” โดยให้ผู้ตราส่งลงลายมือชื่อไว้
(๒) ฉบับที่สอง ให้ระบุไว้ว่า “สําหรับผู้รับตราส่ง” โดยให้ผู้ตราส่งและผู้ขนส่งลงลายมือชื่อไว้
(๓) ฉบับที่สาม ให้ผู้ขนส่งลงลายมือชื่อและมอบให้แก่ผู้ตราส่งไว้ภายหลังจากที่ผู้ขนส่งได้รับ
ของไว้แล้ว
การลงลายมือชื่อของผู้ตราส่งและผู้ขนส่งอาจใช้วิธีการพิมพ์หรือประทับตราแทนก็ได้
ในกรณีที่ผู้ตราส่งร้องขอให้ผู้ขนส่งเป็นผู้จัดทําใบตราส่งทางอากาศ ให้ถือว่าผู้ขนส่งจัดทําใบตราส่ง
ทางอากาศนั้นในนามของผู้ตราส่ง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่มีการรับขนของมากกว่าหนึ่งหีบห่อ
(๑) ผู้ขนส่งมีสิทธิเรียกให้ผู้ตราส่งจัดทําใบตราส่งทางอากาศแยกต่างหากจากกัน
(๒) เมื่อมีการใช้วิธีอื่นแทนการส่งมอบใบตราส่งทางอากาศตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง ผู้ตราส่ง
มีสิทธิเรียกให้ผู้ขนส่งส่งมอบใบรับของแยกต่างหากจากกัน
มาตรา ๒๙ การไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๘
ไม่กระทบต่อการมีอยู่หรือความสมบูรณ์ของสัญญารับขนทางอากาศ และสัญญานั้นยังอยู่ภายใต้บังคับ
แห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๐ ผู้ตราส่งต้องรับผิดชอบในความถูกต้องของรายการและข้อความเกี่ยวกับของที่ตน
หรือบุคคลซึ่งกระทําการในนามของตนระบุไว้ในใบตราส่งทางอากาศ หรือที่ให้ไว้แก่ผู้ขนส่งเพื่อระบุไว้ใน
ใบรับของหรือในบันทึกโดยวิธีอื่นตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่กรณีที่บุคคลซึ่งกระทําการในนามของผู้ตราส่งเป็นตัวแทนของ
ผู้ขนส่งด้วย
ผู้ตราส่งต้องชดใช้แก่ผู้ขนส่ง สําหรับความเสียหายทั้งปวงที่เกิดขึ้นแก่ผู้ขนส่งหรือแก่บุคคลอื่น
ซึ่งผู้ขนส่งต้องรับผิด เพราะเหตุแห่งความผิดแบบแผน ความไม่ถูกต้อง หรือความไม่ครบถ้วนของรายการ
และข้อความที่ผู้ตราส่งหรือบุคคลซึ่งกระทําการในนามของผู้ตราส่งได้ให้ไว้
ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรานี้ ผู้ขนส่งต้องชดใช้แก่ผู้ตราส่งสําหรับความเสียหายทั้งปวงที่
เกิดขึ้นแก่ผู้ตราส่งหรือแก่บุคคลอื่นซึ่งผู้ตราส่งต้องรับผิด เพราะเหตุแห่งความผิดแบบแผนความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่ครบถ้วนของรายการและข้อความที่ผู้ขนส่งหรือบุคคลซึ่งกระทําการในนามของผู้ขนส่งได้ระบุ
ไว้ในใบรับของหรือได้ระบุไว้ในบันทึกโดยวิธีอื่นตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง
มาตรา ๓๑ ใบตราส่งทางอากาศหรือใบรับของ ถือเป็นพยานหลักฐานเบื้องต้นของการทําสัญญา
การรับของ และเงื่อนไขการรับขนที่ระบุไว้ในใบตราส่งทางอากาศหรือใบรับของนั้น
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ข้อความใด ๆ ในใบตราส่งทางอากาศหรือใบรับของที่เกี่ย วกับน้ําหนัก มิติ และการบรรจุ
รวมถึงข้อความเกี่ยวกับจํานวนหีบห่อแห่งของ เป็นพยานหลักฐานเบื้องต้นของข้อเท็จจริงที่ระบุไว้ใน
ใบตราส่งทางอากาศหรือใบรับของ ส่วนข้อความในใบตราส่งทางอากาศหรือใบรับของที่เกี่ยวกับปริมาณ
ปริมาตร หรือสภาพแห่งของ ไม่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานยันต่อผู้ขนส่งได้ เว้นแต่ผู้ขนส่งได้ทําการตรวจสอบ
ใบตราส่งทางอากาศหรือใบรับของกับปริมาณ ปริมาตร หรือสภาพแห่งของนั้นแล้วต่อหน้าผู้ตราส่ง
และได้ระบุไว้ในใบตราส่งทางอากาศหรือใบรับของว่าได้ทําการตรวจสอบปริมาณ ปริมาตร หรือสภาพ
แห่งของนั้นต่อหน้าผู้ตราส่ง หรือเป็นข้อความในใบตราส่งทางอากาศหรือใบรับของที่ระบุเกี่ยวกับสภาพที่
เห็นประจักษ์แห่งของนั้น
มาตรา ๓๒ เมื่อผู้ตราส่งได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันทั้งปวงตามสัญญารับขนทางอากาศแล้ว
ผู้ตราส่งมีสิทธิจัดการกับของ ดังต่อไปนี้
(๑) ถอนของออก ณ ท่าอากาศยานต้นทางหรือท่าอากาศยานปลายทาง
(๒) ให้งดการขนส่งของในระหว่างการเดินทาง ณ ที่ที่อากาศยานลง
(๓) ให้ ส่ ง มอบของแก่ บุ ค คลอื่ น ที่ มิ ใ ช่ ผู้ รั บ ตราส่ ง ที่ ร ะบุ ชื่ อ ไว้ แ ต่ เ ดิ ม ณ ถิ่ น ปลายทาง
หรือในระหว่างการเดินทาง
(๔) ให้ส่งของกลับคืนมายังท่าอากาศยานต้นทาง
ผู้ตราส่งจะต้องไม่ใช้สิทธิจัดการกับของตามวรรคหนึ่งในทางที่จะเสียหายแก่ผู้ขนส่งหรือผู้ตราส่ง
รายอื่น และจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดขึ้นจากการที่ตนได้ใช้สิทธินั้น
ถ้าเป็นการพ้นวิสัยที่จะปฏิบัติตามคําสั่งของผู้ตราส่ง ผู้ขนส่งจะต้องแจ้งให้ผู้ตราส่งทราบโดยพลัน
ถ้าผู้ขนส่งปฏิบัติตามคําสั่งของผู้ตราส่ง โดยไม่เรียกให้ผู้ตราส่งแสดงใบตราส่งทางอากาศฉบับที่
มอบให้แก่ผู้ตราส่งหรือใบรับของที่มอบให้แก่ผู้ตราส่ง ผู้ขนส่งต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้น
แต่การปฏิบัติตามคําสั่งนั้นต่อบุคคลที่ครอบครองใบตราส่งทางอากาศหรือใบรับของนั้นโดยชอบด้วยกฎหมาย
ทั้งนี้ ไม่เป็นการเสื่อมเสียแก่สิทธิของผู้ขนส่งที่จะได้รับชดใช้คืนจากผู้ตราส่ง
สิทธิของผู้ตราส่งตามวรรคหนึ่งย่อมสิ้นสุดลง เมื่อสิทธิของผู้รับตราส่งเริ่มต้นขึ้นตามมาตรา ๓๓
แต่ถ้าผู้รับตราส่งปฏิเสธการรับของหรือไม่อาจติดต่อกับผู้รับตราส่งได้ ผู้ตราส่งย่อมมีสิทธิจัดการกับของนั้นอีก
มาตรา ๓๓ เว้นแต่ผู้ตราส่งได้ใช้สิทธิตามมาตรา ๓๒ ไปแล้ว เมื่อของมาถึงถิ่นปลายทาง
และผู้รับตราส่งได้ชําระค่าภาระติดพันที่ต้องชําระ รวมทั้งได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับขนแล้ว ผู้รับตราส่ง
มีสิทธิเรียกให้ผู้ขนส่งส่งมอบของให้แก่ตน
ผู้ขนส่งมีหน้าที่ แจ้งให้ผู้รับตราส่งทราบเมื่อของมาถึง ถิ่นปลายทาง เว้นแต่จะได้ตกลงกัน ไว้
เป็นอย่างอื่น
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ถ้าผู้ขนส่งยอมรับการสูญหายแห่งของ หรือถ้าของยังมาไม่ถึงเมื่อพ้นกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่
ของนั้นควรจะมาถึง ผู้รับตราส่งชอบที่จะบังคับเอาแก่ผู้ขนส่งซึ่งสิทธิทั้งหลายอันเกิดแต่สัญญารับขน
ทางอากาศนั้นได้
มาตรา ๓๔ ผู้ตราส่งและผู้รับตราส่งต่างสามารถบังคับใช้สิทธิทั้งปวงที่มีตามมาตรา ๓๒ และ
มาตรา ๓๓ ในนามของตนเอง ไม่ว่าจะกระทําเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
ทั้งนี้ ผู้ตราส่งหรือผู้รับตราส่งจะต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันทั้งปวงที่กําหนดไว้ในสัญญารับขนทางอากาศด้วย
มาตรา ๓๕ บทบัญญัติมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ ไม่กระทบต่อความเกี่ยวพัน
ระหว่างผู้ตราส่งและผู้รับตราส่ง หรือความเกี่ยวพันระหว่างกันของบุคคลภายนอกซึ่งได้สิทธิทั้งหลายมาจาก
ผู้ตราส่งหรือจากผู้รับตราส่ง
ความในมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ จะปฏิบัติให้แตกต่างออกไปได้ต่อเมื่อ
กําหนดไว้ชัดแจ้งในใบตราส่งทางอากาศหรือใบรับของ
มาตรา ๓๖ ผู้ตราส่งต้องให้ข้อมูลและเอกสารที่จําเป็นต่อการปฏิบัติตามพิธีการทางศุลกากร
ทางการตํารวจ หรือของหน่วยงานอื่นที่มีอํานาจทํานองเดียวกัน ก่อนที่จะส่งมอบของให้แก่ผู้รับตราส่ง
และผู้ตราส่งจะต้องรับผิดต่อผู้ขนส่งในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการที่ข้อมูลหรือเอกสารเช่นว่านั้น
ขาดหาย ไม่เพียงพอ หรือผิดแบบแผน เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความผิดของผู้ขนส่ง หรือลูกจ้าง
หรือตัวแทนของผู้ขนส่ง
ผู้ ข นส่ ง ไม่ มี ห น้ า ที่ ใ นการตรวจสอบความถู ก ต้ อ งหรื อ ความเพี ย งพอของข้ อ มู ล หรื อ เอกสาร
ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๗ ผู้ข นส่ งต้ อ งรับ ผิ ด ในความเสี ย หายที่เ กิ ด ขึ้น จากการที่ข องถูก ทํ า ลาย สู ญ หาย
หรือเสียหาย โดยมีเงื่อนไขว่าเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นเกิดขึ้นในระหว่างการรับขนทางอากาศ
ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น หากพิสูจน์ได้ว่าการที่ของถูกทําลาย สูญหาย
หรือเสียหายนั้นเป็นผลมาจากเหตุหนึ่งเหตุใด ดังต่อไปนี้
(๑) ความชํารุดบกพร่อง คุณภาพ หรือการเสื่อมสภาพแห่งของนั้นเอง
(๒) การบรรจุหีบห่อที่บกพร่องแห่งของนั้น ซึ่งกระทําโดยบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ขนส่งหรือลูกจ้าง
หรือตัวแทนของผู้ขนส่ง
(๓) การปฏิบัติการทางสงครามหรือการขัดแย้งทางอาวุธ
(๔) การกระทํ า ของเจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อั น เกี่ ย วกั บ การนํ า ของเข้ า การนํ า ของออก
หรือการนําของผ่านแดน
การรับขนทางอากาศตามมาตรานี้ ให้หมายความรวมถึงช่วงเวลาที่ของอยู่ในหน้าที่ดูแลรักษา
ของผู้ขนส่งด้วย
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ช่วงเวลาของการรับขนทางอากาศ ไม่รวมถึงการรับขนทางบก ทางทะเล หรือทางน้ําภายในประเทศ
ที่ดําเนินการนอกท่าอากาศยาน เว้นแต่
(๑) การรับขนทางบก ทางทะเล หรือทางน้ํานั้น เกิดขึ้นในการปฏิบัติการตามสัญญาสําหรับ
การรับขนทางอากาศเพื่อวัตถุประสงค์ในการขนขึ้น การขนลง การส่งมอบ หรือการถ่ายลํา ในกรณีเช่นนี้
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการรับขนทางอากาศ
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้เป็นอย่างอื่น
(๒) ผู้ ข นส่ ง ใช้ ก ารขนส่ ง รู ป แบบอื่ น โดยไม่ ไ ด้ รั บ ความยิ น ยอมจากผู้ ต ราส่ ง ตลอดเส้ น ทาง
หรือบางส่วนของเส้นทางแทนการรับขนซึ่งคู่สัญญาได้ทําความตกลงให้ทําการรับขนทางอากาศไว้ ให้ถือว่า
การขนส่งรูปแบบอื่นนั้นอยู่ในช่วงเวลาของการรับขนทางอากาศด้วย
มาตรา ๓๘ ให้นําความในมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับแก่ความรับผิดของผู้ขนส่งในความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจากกรณีล่าช้าในการรับขนของโดยอนุโลม
มาตรา ๓๙ ความรับผิดของผู้ขนส่งในกรณีที่ของถูกทําลาย สูญหาย หรือเสียหาย หรือในกรณีที่
ของล่าช้า ให้จํากัดไว้เพียงสิบเก้าหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินต่อหนึ่งกิโลกรัม เว้นแต่ในขณะที่ส่งมอบหีบห่อ
ให้แก่ผู้ขนส่ง ผู้ตราส่งได้บอกกล่าวไว้เป็นพิเศษถึงส่วนได้เสียที่จะได้รับในการส่งมอบหีบห่อ ณ ถิ่นปลายทาง
และได้ชําระเงินเพิ่มเติมในกรณีที่ต้องชําระแล้ว
ในกรณีที่ผู้ตราส่งได้บอกกล่าวและได้ชําระเงินเพิ่มเติมในกรณีที่ต้องชําระตามวรรคหนึ่งแล้ว
ผู้ขนส่งย่อมต้องรับผิดชําระเงินจํานวนไม่เกินที่บอกกล่าวไว้ เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าจํานวนเงินที่บอกกล่าวไว้นั้น
สูงกว่าส่วนได้เสียที่แท้จริงที่ผู้ตราส่งจะได้รับเมื่อมีการส่งมอบ ณ ถิ่นปลายทาง
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ของบางส่วนหรือสิ่งใด ๆ ที่อยู่ในของนั้น ถูกทําลาย สูญหาย หรือเสียหาย
หรือในกรณีที่ของล่าช้า น้ําหนักที่จะใช้เป็นข้อพิจารณาในการกําหนดจํานวนเงินสําหรับการจํากัดความรับผิด
ของผู้ขนส่ง ให้คิดน้ําหนักทั้งหมดของหีบห่อที่ถูกทําลาย สูญหาย เสียหาย หรือล่าช้า แล้วแต่กรณี
ถ้าการถูกทําลาย สูญหาย เสียหาย หรือกรณีล่าช้าแก่บางส่วนแห่งของหรือแก่สิ่งใด ๆ ที่อยู่
ในของนั้นมีผลกระทบต่อมูลค่าของหีบห่ออื่นที่ส่งโดยใบตราส่งทางอากาศเดียวกัน หรือใบรับของเดียวกัน
หรือบันทึกเดียวกันที่บันทึกโดยวิธีอื่นตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง ให้ใช้น้ําหนักทั้งหมดของหีบห่อเดียว
หรือหลายหีบห่อเช่นว่านั้นเป็นข้อพิจารณาในการกําหนดเกณฑ์จํากัดความรับผิดของผู้ขนส่งด้วย
มาตรา ๔๑ เกณฑ์จํากัดความรับผิดที่กําหนดในมาตรา ๓๙ ไม่กระทบถึงการพิพากษาของศาล
ที่จะให้มีการชําระค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีพร้อมทั้งดอกเบี้ยให้แก่โจทก์
ความในวรรคหนึ่ ง ไม่ ใ ช้ บั ง คั บ ในกรณี ที่ จํ า นวนค่ า เสี ย หายที่ ศ าลพิ พ ากษาให้ แ ก่ โ จทก์ ไ ม่ เ กิ น
จํานวนเงินที่ผู้ขนส่งได้เสนอที่จะชําระให้แก่โจทก์เป็นหนังสือภายในระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันที่เกิดเหตุ
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ที่ทําให้เกิดความเสียหาย หรือก่อนวันยื่นฟ้องคดีถ้าได้ฟอ้ งคดีก่อนสิ้นระยะเวลาดังกล่าว โดยเมื่อคํานวณแล้ว
โจทก์มีสิทธิได้รับไม่เกินเกณฑ์จํากัดความรับผิดที่กําหนดไว้ในมาตรา ๓๙
มาตรา ๔๒ ข้อกําหนดใด ๆ ในการรับขนของที่มุ่งจะปลดเปลื้องผู้ขนส่งให้หลุดพ้นจากความรับผิด
หรือที่มุ่งกําหนดเกณฑ์จํากัดความรับผิดให้ต่ํากว่าที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ให้ข้อกําหนดนั้นเป็นโมฆะ
แต่ความเป็นโมฆะของข้อกําหนดเช่นว่านั้นไม่ทําให้สัญญาทั้งฉบับเป็นโมฆะ และสัญญานั้นยังคงอยู่ภายใต้บังคับ
แห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๓ ในกรณีที่มีการฟ้องลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ขนส่งในมูลความเสียหายที่เกิดขึ้น
ตามพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับการรับขนของ ถ้าลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ขนส่งนั้นพิสูจน์ได้ว่าตนได้กระทํา
ภายในขอบเขตหน้าที่การงานของตน ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ขนส่งนั้นมีสิทธิที่จะใช้เงื่อนไขและเกณฑ์
จํากัดความรับผิดซึ่งผู้ขนส่งมีสิทธิอ้างได้ตามพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ยอดรวมของจํานวนที่จะได้รับจากผู้ขนส่ง และลูกจ้างและตัวแทนของผู้ขนส่ง
ต้องไม่เกินเกณฑ์จํากัดความรับผิดเช่นว่านั้น
มาตรา ๔๔ การที่ผู้มีสิทธิรับของได้รับมอบของโดยไม่มีการทักท้วง ย่อมเป็นพยานหลักฐาน
เบื้องต้นว่าได้มีการส่งมอบของที่อยู่ในสภาพดีและตรงตามใบตราส่งทางอากาศหรือใบรับของหรือบันทึก
โดยวิธีอื่นตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง
ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ของ ผู้มีสิทธิรับของต้องทักท้วงเป็นหนังสือต่อผู้ขนส่งภายหลังจาก
ที่พบความเสียหายนั้นโดยพลัน และอย่างช้าที่สุดภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับมอบของดังกล่าว
ในกรณีล่าช้าในการรับขน ผู้มีสิทธิรับของต้องทักท้วงเป็นหนังสือต่อผู้ขนส่งภายในยี่สิบเอ็ดวัน
นับแต่วันที่ผู้มีสิทธิรับของได้รับของนั้น
ในกรณี ที่ ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ ของไม่ ทั ก ท้ ว งภายในระยะเวลาที่ กํ า หนดตามวรรคสองหรื อ วรรคสาม
จะฟ้องผู้ขนส่งมิได้ เว้นแต่เป็นกรณีกลฉ้อฉลของฝ่ายผู้ขนส่ง
มาตรา ๔๕ ในกรณีที่การรับขนของดําเนินการโดยผู้ขนส่งหลายคนหลายทอดซึ่งเป็นการรับขนเดียว
โดยไม่แบ่งแยกตามมาตรา ๔ วรรคสาม ผู้ขนส่งแต่ละทอดย่อมอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ และ
ให้ถือว่าเป็นคู่สัญญาคนหนึ่งของสัญญารับขนทางอากาศเท่าที่เกี่ยวกับส่วนของการรับขนซึ่งดําเนินการภายใต้
การควบคุมดูแลของผู้ขนส่งทอดนั้น
ในกรณีที่มีการรับขนตามวรรคหนึ่ง ผู้ตราส่งย่อมมีสิทธิฟ้องผู้ขนส่งทอดแรก และผู้รับตราส่ง
ที่มีสิทธิรับมอบของย่อมมีสิทธิฟ้องผู้ขนส่งทอดสุดท้าย นอกจากนั้นผู้ตราส่งหรือผู้รับตราส่งยังอาจฟ้อง
ผู้ขนส่งทอดที่ดําเนินการรับขนในระหว่างที่ของถูกทําลาย สูญหาย หรือเสียหาย หรือกรณีที่ของล่าช้า
เกิดขึ้นได้ด้วย ทั้งนี้ ผู้ขนส่งทุกทอดที่กล่าวมานั้นจะต้องรับผิดร่วมกันและแทนกันต่อผู้ตราส่งหรือผู้รับตราส่ง

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐ ก

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

หมวด ๓
การรับขนร่วมกัน
มาตรา ๔๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๗ วรรคสี่ ในกรณีที่มีการรับขนร่วมกันและได้ดําเนินการ
ส่วนหนึ่งโดยทางอากาศและส่วนอื่นโดยการรับขนโดยรูปแบบอื่น ให้ใช้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
บังคับเฉพาะกับช่วงที่ดําเนินการรับขนทางอากาศ
หมวด ๔
การรับขนทางอากาศที่ดําเนินการโดยบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ขนส่งตามสัญญา
มาตรา ๔๗ บทบัญญัติแห่งหมวดนี้ให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ผู้ขนส่งตามสัญญาในฐานะตัวการ
ทําสัญญารับขนทางอากาศซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ กับคนโดยสารหรือผู้ตราส่งหรือบุคคล
ซึ่งกระทําการในนามของคนโดยสารหรือผู้ตราส่งนั้น และผู้ขนส่งตามความเป็นจริงเป็นผู้ดําเนินการโดย
อาศัยอํานาจของผู้ขนส่งตามสัญญากระทําการขนส่งตลอดเส้นทางหรือส่วนหนึ่งของเส้นทางของการขนส่ง
แต่มิได้เป็นผู้ขนส่งหลายคนหลายทอดตามความในพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีการให้
อํานาจเช่นว่านั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๔๘ ถ้าผู้ขนส่งตามความเป็นจริงดําเนินการรับขนตลอดเส้นทางหรือบางส่วนของเส้นทาง
การรั บ ขนตามมาตรา ๔๗ ให้ ผู้ข นส่ ง ตามสัญ ญาและผู้ ข นส่ ง ตามความเป็น จริง อยู่ภายใต้ บัง คั บแห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ โดยให้ ผู้ ข นส่ งตามสั ญ ญารั บ ผิ ดสํ า หรั บ การรั บ ขนทั้ ง หมดตามที่ มุ่ง หมายในสั ญ ญา
ส่วนผู้ขนส่งตามความเป็นจริงให้รับผิดเฉพาะการรับขนในส่วนที่ตนเป็นผู้ดําเนินการเท่านั้น เว้นแต่จะได้
บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในหมวดนี้
มาตรา ๔๙ การกระทําและละเว้นการกระทําของผู้ขนส่งตามความเป็นจริงและของลูกจ้าง
และตัวแทนของผู้ขนส่งตามความเป็นจริงซึ่งกระทําภายในขอบเขตหน้าที่การงานของตนที่เกี่ยวกับการรับขน
ซึ่งดําเนินการโดยผู้ขนส่งตามความเป็นจริง ให้ถือว่าเป็นการกระทําและละเว้นการกระทําของผู้ขนส่ง
ตามสัญญาด้วย
ในกรณีที่การรับขนดําเนินการโดยผู้ขนส่งตามความเป็นจริง ให้ถือว่าการกระทําและละเว้น
การกระทําของผู้ขนส่งตามสัญญา และของลูกจ้างและตัวแทนของผู้ขนส่งตามสัญญาซึ่งกระทําภายใน
ขอบเขตหน้าที่การงานของตน เป็นการกระทําและละเว้นการกระทําของผู้ขนส่งตามความเป็นจริงด้วย
แต่การกระทําหรือละเว้นการกระทําเช่นว่านั้นไม่ทําให้ผู้ขนส่งตามความเป็นจริงต้องรับผิดเกินกว่าจํานวนที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
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ความตกลงพิเศษที่ผู้ขนส่งตามสัญญาเข้าผูกพันนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
การสละสิทธิหรือข้อต่อสู้ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือการบอกกล่าวไว้เป็นพิเศษถึงส่วนได้เสีย
ที่จ ะได้รับเมื่อ มีการส่งมอบ ณ ถิ่นปลายทางตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๓๙ ย่อมไม่มี ผ ลกระทบ
ต่อผู้ขนส่งตามความเป็นจริง เว้นแต่ผู้ขนส่งตามความเป็นจริงจะได้ตกลงด้วย
มาตรา ๕๐ การทักท้วงที่จะทําต่อผู้ขนส่งหรือคําสั่งที่จะแจ้งแก่ผู้ขนส่งตามพระราชบัญญัตินี้
ให้มีผลเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะแจ้งแก่ผู้ขนส่งตามสัญญาหรือผู้ขนส่งตามความเป็นจริง แต่คําสั่งตามมาตรา ๓๒
จะมีผลต่อเมื่อได้แจ้งคําสั่งนั้นแก่ผู้ขนส่งตามสัญญาแล้วเท่านั้น
มาตรา ๕๑ ในการรับขนซึ่งปฏิบัติการโดยผู้ขนส่งตามความเป็นจริง หากลูกจ้างหรือตัวแทนของ
ผู้ ข นส่ ง ตามสั ญ ญาหรื อ ของผู้ ข นส่ ง ตามความเป็ น จริ ง พิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า ตนได้ ก ระทํ า ภายในขอบเขตหน้ า ที่
การงานของตน ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ขนส่งนั้นย่อมมีสิทธิใช้ประโยชน์จากเงื่อนไขและเกณฑ์จํากัด
ความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้บังคับกับผู้ขนส่งที่ตนเป็นลูกจ้างหรือตัวแทนได้ เว้น แต่พิสูจ น์ไ ด้ว่า
ลู ก จ้ า งหรื อตั วแทนของผู้ ขนส่ งนั้ นได้ กระทํ าการในลั กษณะที่ ไม่ สามารถอ้ างเกณฑ์ จํ ากั ดความรั บผิ ดตาม
พระราชบัญญัตินี้ได้
มาตรา ๕๒ ในการรับขนซึ่งดําเนินการโดยผู้ขนส่งตามความเป็นจริง ยอดรวมของค่าเสียหาย
ที่จะได้รับการชดใช้จากผู้ขนส่งตามสัญญาและผู้ขนส่งตามความเป็นจริง และจากลูกจ้างและตัวแทนของ
ผู้ขนส่งดังกล่าวที่กระทําภายในขอบเขตหน้าที่การงานของตน จะต้องไม่เกินจํานวนสูงสุดที่จะได้รับจาก
ผู้ขนส่งตามสัญญาหรือจากผู้ขนส่งตามความเป็นจริงภายใต้พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ บุคคลที่กล่าวในมาตรานี้
ไม่ต้องรับผิดในจํานวนที่เกินกว่าเกณฑ์จํากัดความรับผิดสําหรับบุคคลนั้น
มาตรา ๕๓ ข้อกําหนดใด ๆ ที่มุ่งจะปลดเปลื้องผู้ขนส่งตามสัญญาหรือผู้ขนส่งตามความเป็นจริง
ให้หลุดพ้นจากความรับผิดตามหมวดนี้ หรือ ที่มุ่งกําหนดเกณฑ์จํากัดความรับผิดให้ต่ํากว่าที่ใช้บังคับ
ในหมวดนี้ ให้ข้อกําหนดนั้นเป็นโมฆะ แต่ความเป็นโมฆะของข้อกําหนดเช่นว่านั้นไม่ทําให้สัญญาทั้งฉบับ
เป็นโมฆะ และสัญญานั้นยังคงอยู่ภายใต้บังคับแห่งหมวดนี้
หมวด ๕
การฟ้องเรียกค่าเสียหาย
มาตรา ๕๔ การฟ้องเรียกค่าเสียหายในการรับขนคนโดยสาร สัมภาระ และของ ไม่ว่าจะฟ้อง
ในมูลคดีตามพระราชบัญญัตินี้ มูลหนี้ตามสัญญา หนี้ที่เกิดจากมูลละเมิด หรือมูลหนี้อื่น จะกระทําได้เฉพาะ
ภายใต้บังคับแห่งเงื่อนไขและเกณฑ์จํากัดความรับผิดที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
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ผู้เสียหายไม่อาจได้รับค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือค่าเสียหายอื่นที่มิใช่ค่าสินไหมทดแทนจาก
การฟ้องคดีตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๕๕ สิ ท ธิ ใ นการฟ้ อ งเรี ย กค่ า เสี ย หายจากการรั บ ขนทางอากาศเป็ น อั น ระงั บ สิ้ น ไป
ถ้าไม่มีการฟ้องคดีภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่อากาศยานถึงถิ่นปลายทาง หรือนับแต่วันที่อากาศยานนั้น
ควรจะได้ถึงแล้ว หรือนับแต่วันที่การรับขนได้หยุดลง แล้วแต่กรณี
มาตรา ๕๖ ในกรณีที่มีการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัตินี้ การแปลงหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน
ให้เป็นสกุลเงินบาท ให้คํานวณ ณ วันที่ศาลมีคําพิพากษา โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมวด ๖
การรับขนทางอากาศภายในประเทศ
มาตรา ๕๗ ให้นําความในพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การรับขนทางอากาศภายในประเทศ
โดยอนุโลม
มาตรา ๕๘ คดีที่เกี่ยวกับการรับขนทางอากาศภายในประเทศ ให้อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๙ คดีเกี่ยวกับการรับขนทางอากาศภายในประเทศที่ค้ างการพิจารณาอยู่ในศาล
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ศาลนั้นพิจารณาต่อไปจนแล้วเสร็จโดยถือว่าคดีนั้นมิใช่คดีเกี่ยวกับ
การรับขนทางอากาศตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ
อยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งไม่สามารถรองรับลักษณะพิเศษของการรับขน
ทางอากาศระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม สมควรให้มีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขน
ทางอากาศระหว่างประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติระหว่างประเทศ รวมทั้งกําหนดให้นําหลักเกณฑ์ดังกล่าว
มาใช้บังคับกับการรับขนทางอากาศภายในประเทศด้วย จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

