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พระราชบัญญัติ
การรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๗

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เป็นปีที่ ๖๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ
จึง ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้า ฯ ให้ต ราพระราชบั ญ ญัติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ าแนะนํ า และยิน ยอมของ
สภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ก ารรั บ ขนคนโดยสารทางถนน
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗”
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 ในพระราชบัญญัตินี้
“คนโดยสาร” หมายความว่า บุคคลซึ่งผู้ขนส่งได้ทําการขนส่งตามสัญญารับขนคนโดยสาร
ทางถนนระหว่างประเทศ
“ผู้ขนส่ง” หมายความว่า บุคคลซึ่งรับที่จะทําการขนส่งคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ
เป็นทางค้าปกติของตน ไม่ว่าจะมีสัมภาระหรือไม่ก็ตาม
“การเดินทาง” หมายความว่า การเดินทางของคนโดยสารโดยรถจากจุดต้นทางไปยังจุดปลายทาง
ตามที่กําหนดในสัญญารับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ และให้หมายความรวมถึงการขึ้นหรือลงรถ
ในระหว่างการเดินทางนั้นด้วย
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“รถ” หมายความว่า รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
“ล่าช้า” หมายความว่า
(๑) การถึงจุดปลายทางช้ากว่ากําหนดเวลา ในกรณีที่มีการตกลงกําหนดเวลาไว้
(๒) การถึงจุดปลายทางช้ากว่ากําหนดเวลาอันควรตามหน้าที่อันพึงปฏิบัติได้ของผู้ขนส่งใน
พฤติการณ์เดียวกัน ในกรณีที่ไม่มีการตกลงกําหนดเวลาไว้
“สัมภาระ” หมายความว่า สัมภาระติดตัวและสัมภาระลงทะเบียน
“สัมภาระติดตัว” หมายความว่า สัมภาระที่อยู่ในความดูแลของคนโดยสารระหว่างการเดินทาง
และให้หมายความรวมถึงของใช้ส่วนตัวที่ติดตัวคนโดยสารด้วย
“สัมภาระลงทะเบียน” หมายความว่า สัมภาระที่คนโดยสารส่งมอบให้ผู้ขนส่งดูแล
“ข้อ สงวน” หมายความว่ า ข้ อความเกี่ย วกั บสภาพของสั มภาระลงทะเบีย นว่ าอยู่ในสภาพ
ที่ไม่เรียบร้อยซึ่งผู้ขนส่งได้ระบุไว้ในใบรับสัมภาระลงทะเบียนในเวลาที่ผู้ขนส่งได้รับมอบสัมภาระลงทะเบียน
หรือข้อความที่คนโดยสารมีหนังสือแจ้งผู้ขนส่งในเวลาที่คนโดยสารได้รับมอบสัมภาระลงทะเบียนนั้นคืนว่า
มีจํานวนไม่ครบหรือมีความเสียหายเกิดขึ้น แล้วแต่กรณี
“หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน” หมายความว่า หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินตามกฎหมายว่าด้วย
การให้อํานาจและกําหนดการปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่สัญญารับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ
ในกรณีที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของการเดินทางมีการใช้การขนส่งรูปแบบอื่นในการขนส่งคนโดยสาร
และสัมภาระ ความสูญหายหรือเสียหายที่เกิดขึ้นกับคนโดยสารหรือสัมภาระในระหว่างการใช้การขนส่ง
รูปแบบอื่น ให้ผู้ขนส่งรับผิดตามบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งรูปแบบอื่นนั้น
ในกรณีที่การเดินทางตามสัญญารับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศต้องหยุดลงด้วยเหตุใด
ก่อนถึงจุดปลายทาง ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับแก่การขนส่งนั้นด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าจุดที่หยุดลงนั้นจะอยู่
ภายในประเทศต้นทางหรือประเทศอื่น
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
สัญญารับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ
มาตรา ๖ สัญญารับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ คือ สัญญาที่ผู้ขนส่งตกลงกับ
คนโดยสารว่าจะรับดําเนินการหรือจัดให้มีการขนส่งคนโดยสารทางถนนและสัมภาระโดยรถจากจุดต้นทาง
ในประเทศหนึ่งไปยังจุดปลายทางในอีกประเทศหนึ่ง หรือจากจุดต้นทางในประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง
แล้วกลับมายังจุดปลายทางในประเทศต้นทาง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีบําเหน็จหรือไม่ก็ตาม
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มาตรา ๗ ข้อตกลงใดในสัญญารับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์
หรือมีผลไม่ว่าโดยตรงหรือโดยปริยาย เป็นการปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ขนส่งหรือเป็นผลให้ผู้ขนส่ง
ต้องรับผิดน้อยกว่าตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ
ข้อตกลงที่เป็นโมฆะตามวรรคหนึ่ง ไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของข้อตกลงอื่นในสัญญานั้น
มาตรา ๘ การรั บ ขนคนโดยสารตามสั ญ ญารั บ ขนคนโดยสารทางถนนระหว่ า งประเทศ
ผู้ขนส่งต้องออกตั๋วโดยสารไว้เป็นหลักฐานให้แก่คนโดยสารไม่ว่าจะเป็นตั๋วโดยสารที่ออกเป็นรายบุคคล
หรือตั๋วโดยสารที่ออกเป็นหมู่คณะ
มาตรา ๙ ตั๋วโดยสารอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ขนส่ง
(๒) จุดต้นทางและจุดปลายทางของการเดินทาง
(๓) วันเดินทางหรือช่วงเวลาที่สามารถใช้ตั๋วโดยสารนั้นได้
(๔) ราคาค่าโดยสาร
(๕) ข้อความที่กําหนดให้การรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศอยู่ภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัตินี้หรือภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี
ตั๋วโดยสารอาจออกโดยระบุชื่อคนโดยสารหรือออกให้แก่ผู้ถือก็ได้
มาตรา ๑๐ การไม่ได้ออกตั๋วโดยสารตามมาตรา ๘ การออกตั๋วโดยสารโดยมีรายการไม่ครบถ้วน
ตามมาตรา ๙ หรือการที่ตั๋วโดยสารสูญหาย ย่อมไม่กระทบต่อความมีอยู่หรือความสมบูรณ์ของสัญญา
รับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ
มาตรา ๑๑ ผู้ขนส่งต้องออกใบรับสัมภาระลงทะเบียนให้แก่คนโดยสารเมื่อได้รับมอบสัมภาระ
ลงทะเบียนไว้ โดยอาจออกรวมไปกับตั๋วโดยสารก็ได้
มาตรา ๑๒ ใบรับสัมภาระลงทะเบียนอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ขนส่ง
(๒) จุดต้นทางและจุดปลายทางของการเดินทาง
(๓) วันที่ออกใบรับสัมภาระลงทะเบียน
(๔) จํานวนและน้ําหนักของสัมภาระลงทะเบียน
(๕) ค่าขนส่งสัมภาระลงทะเบียนส่วนที่เกินเกณฑ์สูงสุดตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๑๓
(๖) ข้อความที่ กํ าหนดให้ การรั บขนคนโดยสารทางถนนระหว่ างประเทศอยู่ ภายใต้ บั งคั บแห่ ง
พระราชบัญญัตินี้หรือภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี
มาตรา ๑๓ การไม่ ไ ด้ อ อกใบรั บ สั ม ภาระลงทะเบี ย นตามมาตรา ๑๑ หรื อ การออกใบรั บ
สัมภาระลงทะเบียนโดยไม่ได้ระบุถึงจํานวนหรือน้ําหนักของสัมภาระลงทะเบียนตามมาตรา ๑๒ (๔)
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ให้ สั น นิ ษ ฐานไว้ ก่ อ นว่ า จํ า นวนหรื อ น้ํ า หนั ก ของสั ม ภาระลงทะเบี ย นนั้ น เท่ า กั บ เกณฑ์ สู ง สุ ด ที่ อ นุ ญ าต
ให้คนโดยสารนําไปกับตนได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากค่าโดยสารตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยการขนส่งทางบก
การไม่ได้ออกใบรับสัมภาระลงทะเบียนตามมาตรา ๑๑ ย่อมไม่ทําให้ผู้ขนส่งพ้นจากความรับผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๒
หน้าที่และสิทธิของผู้ขนส่ง
มาตรา ๑๔ ผู้ขนส่งต้องตรวจสภาพเท่าที่เห็นได้จากภายนอกของสัมภาระลงทะเบียนในเวลาที่
ลงทะเบียนสัมภาระนั้น และหากจําเป็น ผู้ขนส่งต้องระบุข้อสงวนไว้ในใบรับสัมภาระลงทะเบียนตาม
ความเหมาะสม
ถ้าผู้ขนส่งมิได้ระบุข้อสงวนไว้ ให้สันนิษฐานว่าสัมภาระนั้นอยู่ในสภาพเรียบร้อย
มาตรา ๑๕ ในเวลาที่ผู้ขนส่งส่งมอบสัมภาระลงทะเบียนคืนให้แก่คนโดยสาร คนโดยสาร
ต้อ งตรวจสอบจํ า นวน สิ่ งที่ บ รรจุ อยู่ ภายใน และสภาพของสั มภาระนั้ น หากพบว่ า มีจํ า นวนไม่ ค รบ
หรือมีความเสียหายเกิดขึ้น ให้คนโดยสารมีหนังสือแจ้งข้อสงวนต่อผู้ขนส่งทันที
ถ้าคนโดยสารรับมอบสัมภาระลงทะเบียนโดยมิได้มีหนังสือแจ้งข้อสงวน ให้สันนิษฐานว่าได้มี
การส่งมอบสัมภาระลงทะเบียนครบถ้วนในสภาพเรียบร้อย
มาตรา ๑๖ เมื่อผู้ขนส่งได้ส่งมอบสัมภาระลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือใบรับสัมภาระลงทะเบียน
ให้ถือว่าผู้ขนส่งได้ส่งมอบสัมภาระดังกล่าวโดยชอบแล้ว
ในกรณีที่มีบุคคลใดเรียกร้องให้ส่งมอบสัมภาระลงทะเบียนโดยไม่มีใบรับสัมภาระลงทะเบียน
มาแสดง ผู้ขนส่งไม่จําต้องส่งมอบสัมภาระดังกล่าวให้ เว้นแต่บุคคลนั้นจะสามารถพิสูจน์ถึงสิทธิของตน
ที่จะรับมอบสัมภาระลงทะเบียนนั้น
ในกรณีที่ไม่มีบุคคลใดมารับสัมภาระลงทะเบียนเมื่อรถมาถึงจุดปลายทาง ไม่ว่าจะได้มีการออก
ใบรับสัมภาระลงทะเบียนหรือไม่ ให้ถือว่าสัมภาระนั้นยังอยู่ในความดูแลรักษาของผู้ขนส่งแทนคนโดยสาร
แต่ผู้ขนส่งอาจมอบหมายให้บุคคลภายนอกดูแลรักษาสัมภาระนั้นแทนก็ได้ โดยผู้ขนส่งหรือบุคคลที่ดูแลรักษา
ดังกล่าวมีสิทธิได้รับบําเหน็จตามสมควร
การดําเนินการอย่างอื่นที่เกี่ยวกับสัมภาระลงทะเบียนที่ไม่มีผู้รับตามวรรคสาม ให้ผู้ขนส่งมีสิทธิ
ดําเนินการเกี่ยวกับสัมภาระนั้นตามกฎหมายของประเทศที่สัมภาระได้รับการดูแลรักษาไว้ แต่ถ้าสัมภาระดังกล่าว
ได้รับการดูแลรักษาไว้ในประเทศไทย ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยการรับขนคนโดยสารตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาใช้บังคับ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๒ ก

หน้า ๕
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๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

หมวด ๓
ความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่ง
มาตรา ๑๗ ผู้ ข นส่ ง ต้ อ งรั บ ผิ ด ในความเสี ย หายแก่ ชี วิ ต ร่ า งกายหรื อ จิ ต ใจของคนโดยสาร
อันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุเกี่ยวกับการขนส่งที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง
มาตรา ๑๘ ผู้ขนส่งต้องรับผิดในความเสียหายอันเป็นผลมาจากการที่คนโดยสารและสัมภาระ
ไปถึงจุดปลายทางล่าช้า
มาตรา ๑๙ ผู้ขนส่งต้องรับผิดในความเสียหายหรือการสูญหายของสัมภาระติดตัวอันเป็นผล
มาจากอุบัติเหตุเกี่ยวกับการขนส่งที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง
มาตรา ๒๐ ผู้ขนส่งต้องรับผิดในความเสียหายหรือการสูญหายที่เกิดแก่สัมภาระลงทะเบียน
นับแต่เวลาที่ผู้ขนส่งได้รับมอบสัมภาระลงทะเบียนจนถึงเวลาที่ผู้ขนส่งได้ส่งมอบสัมภาระนั้นคืน
หากมิได้มีการส่งมอบสัมภาระลงทะเบียนคืนให้แก่คนโดยสารภายในสามสิบวันนับแต่เวลาที่รถ
ไปถึงจุดปลายทาง หรือกําหนดเวลาที่รถจะไปถึงจุดปลายทาง หรือเวลาที่ตามปกติควรจะไปถึงจุดปลายทาง
แล้วแต่เวลาใดเป็นเวลาหลังสุด ให้ถือว่าสัมภาระลงทะเบียนนั้นสูญหายและคนโดยสารมีสิทธิเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการสูญหายดังกล่าวได้
ในกรณีที่ได้สัมภาระลงทะเบียนกลับมาภายหลัง ผู้ขนส่งต้องแจ้งให้คนโดยสารทราบในทันที
และคนโดยสารมีสิ ทธิเรียกสัมภาระนั้ นคืน โดยจะต้อ งคืนค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้รั บมาแต่ไ ม่เสียสิท ธิ
ที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการสูญหายหรือความเสียหายบางส่วนหรือเพื่อความล่าช้า
ถ้าคนโดยสารไม่ใช้สิทธิเรียกคืนตามวรรคสาม ผู้ขนส่งมีสิทธิที่จะดําเนินการแก่สัมภาระดังกล่าว
ตามที่เห็นสมควรตามกฎหมายของประเทศที่สัมภาระลงทะเบียนนั้นตกค้างอยู่
ในกรณีที่สัมภาระลงทะเบียนนั้นตกค้างอยู่ในประเทศไทย ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยการรับช่วงสิทธิ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ
มาตรา ๒๑ ผู้ขนส่งต้องรับผิดเพื่อการกระทําหรือละเว้นกระทําการของลูกจ้าง ตัวแทนหรือ
ผู้รับจ้างช่วงของตนซึ่งได้กระทําไปในทางการที่จ้างหรือภายในขอบอํานาจแห่งการเป็นตัวแทนหรือในกิจการ
ที่รับจ้างช่วงนั้น แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๒ ผู้ขนส่งจะปฏิเสธความรับผิดในความสูญหาย ความเสียหายหรือความล่าช้าที่เกิดขึ้น
หรือเป็นผลจากความชํารุดบกพร่อ งของรถที่ใช้ในการขนส่งหรือการหย่อนความสามารถทางร่างกาย
หรือจิตใจของผู้ขับขี่มิได้
มาตรา ๒๓ ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดในความสูญหาย ความเสียหาย หรือความล่าช้า ถ้าพิสูจน์ได้ว่า
ความสูญหาย ความเสียหาย หรือความล่าช้านั้น เกิดขึ้นหรือเป็นผลจาก

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๒ ก
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

เหตุสุดวิสัย
ความชํารุดบกพร่องของสัมภาระนั้นเอง
ความผิดหรือประมาทเลินเล่อของคนโดยสารนั้นเอง
สภาพร่างกายหรือจิตใจของคนโดยสารที่เป็นอยู่ก่อนการเดินทาง
หมวด ๔
การจํากัดความรับผิดของผู้ขนส่งและการคิดค่าสินไหมทดแทน

มาตรา ๒๔ ในกรณีที่คนโดยสารตาย หรือบาดเจ็บทางร่างกายหรือจิตใจ ให้จํากัดความรับผิดของ
ผู้ขนส่งไว้ไม่เกินเก้าพันหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินต่อคนโดยสารหนึ่งคนในเหตุการณ์เดียวกัน
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่สัมภาระลงทะเบียนสูญหายหรือเสียหาย ให้ผู้ขนส่งรับผิดไม่เกินแปดจุด
สามสามหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินต่อหนึ่งกิโลกรัมของน้ําหนักรวมทั้งหมดแห่งสัมภาระลงทะเบียนนั้น
หรือหนึ่งร้อยหกสิบหกจุดหกเจ็ดหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินต่อสัมภาระลงทะเบียนหนึ่งชิ้น แล้วแต่จํานวนใด
จะมากกว่า
ในกรณีที่สัมภาระติดตัวสูญหายหรือเสียหาย ให้ผู้ขนส่งรับผิดไม่เกินหนึ่งร้อยหกสิบหกจุดหกเจ็ดหน่วย
สิทธิพิเศษถอนเงินต่อคนโดยสารหนึ่งคน
ในกรณีที่ผู้ขนส่งต้องรับผิดทั้งกรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ผู้ขนส่งรับผิดไม่เกินสามร้อย
สามสิบสามจุดสามสี่หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินต่อคนโดยสารหนึ่งคน
มาตรา ๒๖ ในกรณีที่มีความเสียหายอื่นที่เกิดจากความล่าช้า ให้ผู้ขนส่งรับผิดไม่เกินราคา
ค่าโดยสาร
มาตรา ๒๗ คู่สัญญาในสัญญารับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศอาจตกลงกําหนด
ความรับผิดของผู้ขนส่งให้มากกว่าที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ก็ได้
มาตรา ๒๘ นอกจากค่ า สิ น ไหมทดแทนตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นหมวดนี้ แ ล้ ว ในกรณี ที่ ผู้ ข นส่ ง
ไม่สามารถดําเนินการขนส่งตามสัญญารับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศได้ เพราะพฤติการณ์
อันใดอันหนึ่งที่เกิดขึ้นภายหลังอันจะโทษผู้ขนส่งไม่ได้ ผู้ขนส่งต้องใช้คืนราคาค่าโดยสารตามส่วนที่ยังไม่ได้ขนส่ง
มาตรา ๒๙ ผู้ใช้สิทธิเรียกร้องมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยในค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละห้าต่อปี
นับแต่วันที่ได้ส่งข้อเรียกร้องเป็นหนังสือแก่ผู้ขนส่ง หรือนับแต่วันที่ฟ้องคดีต่อศาลหรือเสนอข้อพิพาทต่อ
อนุญาโตตุลาการ
มาตรา ๓๐ การยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่งตามมาตรา ๒๓ และการจํากัดความรับผิดของ
ผู้ขนส่งตามมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ มิให้ใช้บังคับถ้าพิสูจน์ได้ว่าการตาย การบาดเจ็บ
ความเสียหาย หรือความล่าช้าเป็นผลจากการที่ผู้ขนส่ง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วงของตน กระทํา

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๒ ก
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๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

การหรืองดเว้นการกระทําการโดยจงใจให้เกิดการตาย การบาดเจ็บ ความเสียหาย หรือความล่าช้า
หรือโดยละเลยไม่เอาใจใส่ทั้งที่รู้ว่าการตาย การบาดเจ็บ ความเสียหาย หรือความล่าช้านั้นอาจเกิดขึ้นได้
มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชน์แห่งการคํานวณความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้ การแปลงหน่วย
สิทธิ พิเศษถอนเงิ นให้ เป็ น สกุลเงิน บาท ให้ คํานวณ ณ เวลาอันเป็น ฐานของการคํ านวณค่าเสีย หาย
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
หมวด ๕
การใช้สิทธิเรียกร้องและการระงับข้อพิพาท
มาตรา ๓๒ ความในพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ที่เกิดจากสัญญารับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ ไม่ว่าการใช้สิทธิเรียกร้องนั้นจะมีมูลกรณี
จากสัญญาหรือละเมิด
ในกรณี ที่ มี ก ารใช้ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งค่ า สิ น ไหมทดแทนตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ต่ อ ลู ก จ้ า ง ตั ว แทน
หรือผู้รับจ้างช่วงของผู้ขนส่ง บุคคลที่ถูกใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวมีสิทธิยกข้อต่อสู้ของผู้ขนส่งตามที่กําหนด
ในพระราชบัญญัตินี้ขึ้นต่อสู้ผู้ใช้สิทธิเรียกร้องได้ด้วย
มาตรา ๓๓ ในการฟ้องคดีเรียกค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้ โจทก์มีสิทธิเลือกฟ้อง
คดีในศาลใดศาลหนึ่งที่มีเขตอํานาจพิจารณาคดีดังกล่าวตามกฎหมายของประเทศนั้นได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ศาลในประเทศที่การรับขนเริ่มต้นหรือสิ้นสุดลง
(๒) ศาลในประเทศที่ความสูญหายหรือความเสียหายเกิดขึ้น หากสามารถระบุได้
(๓) ศาลในประเทศที่เป็นที่ตั้งสํานักงานใหญ่ของผู้ขนส่ง หรือ
(๔) ศาลในประเทศที่เป็นภูมิลําเนาของโจทก์
การฟ้องคดีเรียกค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้ในประเทศไทยให้อยู่ในเขตอํานาจของ
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
มาตรา ๓๔ คู่สัญญาอาจตกลงเป็นหนังสือให้ระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการตามกฎหมาย
ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
มาตรา ๓๕ การใช้สิ ทธิเ รียกร้อ งที่เกิ ดจากการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้ามิได้ฟ้องคดีต่อศาลหรือเสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดภายในกําหนดเวลา
ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันขาดอายุความ
(๑) สามปี สําหรับการตาย การบาดเจ็บ หรือความเสียหายต่อร่างกายหรือจิตใจของคนโดยสาร
(๒) หกเดือน สําหรับการสูญหาย ความเสียหาย ความล่าช้าของสัมภาระและความล่าช้า
ในการถึงจุดหมายของคนโดยสาร

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๒ ก
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การนับอายุความตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่เกิดสิทธิเรียกร้อง หรือวันที่ถึงจุดปลายทาง
หรือวันที่กําหนดจะไปถึงจุดปลายทาง หรือวันที่สมควรถึงจุดปลายทางตามหน้าที่อันพึงปฏิบัติได้ของผู้ขนส่ง
ในพฤติการณ์เดียวกัน แล้วแต่วันใดเป็นวันหลังสุด
ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันมีโทษทางอาญา และมีกําหนดอายุความทางอาญายาวกว่าอายุความ
ตามวรรคหนึ่ง ให้นําอายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๒ ก

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบัญ ญั ติฉ บั บนี้ คือ โดยที่ ก ารรั บ ขนคนโดยสารทางถนน
ระหว่างประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้มีการจัดทําความตกลงระหว่างประเทศ
ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการส่ ง เสริ ม ให้ ก ารกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ เ รื่ อ งสิ ท ธิ หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ของคู่ สั ญ ญา
ในสัญญารับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศมีความเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยลดอุปสรรคในด้านการค้า
การลงทุนระหว่างประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคที่ใช้บริการรับขนคนโดยสาร
ทางถนนระหว่างประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ
และเป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีดังกล่าว สมควรมีกฎหมายที่กําหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดในเรื่อง
การรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศเป็นการเฉพาะ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

