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TITLE VII.

CARRIAGE.

ลักษณ ๘ รบัขน ลักษณะ ๘ รบัขน

Ob.587 ๖๐๘ ๖๐๘
A carrier is a person whose business is to 

transport goods or passengers for a remuneration.

อนัว่าผู้ขนส่งภายในความหมายแห่งกฎหมายลักษณน้ี 
คือ บุคคลผู้รับขนส่งของฤๅคนโดยสารเพื่อบำาเหน็จเป
นทางคูาปรกติของตน

อนัว่าผู้ขนส่งภายในความหมายแห่งกฎหมายลักษณะน้ี
คือบุคคลผู้รับขนส่งของหรือคนโดยสาร เพื่อบำาเหน็จเป็น
ทางคูาปกติของตน

Ob.588 ๖๐๙ ๖๐๙
The carriage of goods or passengers by State 

Railways is governed by the regulations and by 

laws of the Royal Railways Department.

The carriage of goods or passengers by the 

State Railways Department and of postal articles 

by the Department of Post and Telegraph are 

governed by the laws or regulations concerning 

such Departments.

The carriage of goods by sea is governed by the

laws and regulations relating thereto.

การรับขนของฤๅคนโดยสารในน่าที่ของกรมรถไฟหลวง
แห่งกรุงสยาม และการขนไปรษณียภัณฑ์ในน่าที่กรม
ไปรษณีย์โทรเลขน้ัน ท่านใหูบังคับตามกฎหมายและกฎขูอ
บังคับสำาหรับทบวงการน้ันๆ

รับขนของทางทเล ท่านใหูบังคับตามกฎหมายและกฎ
ขูอบังคับว่าดูวยการน้ัน

การรับขนของหรือคนโดยสารในหนูาที่ของกรมรถไฟ
หลวงแห่งกรุงสยาม และการขนไปรษณียภัณฑ์ในหนูาที่
กรมไปรษณีย์โทรเลขน้ัน ท่านใหูบังคับตามกฎหมายและ
กฎขูอบังคับสำาหรับทะบวงการน้ันๆ

รับขนของทางทะเล ท่านใหูบังคับตามกฎหมายและกฎ
ขูอบังคับว่าดูวยการน้ัน

CHAPTER I.

CARRIAGE OF GOODS.

[Part] I. — GENERAL.

หมวด ๑ รับขนของ หมวด ๑ รับขนของ

Ob.589 ๖๑๐ ๖๑๐
The person making an agreement with a carrier อนับุคคลผู้ทำาความตกลงกับผู้ขนส่งเพื่อใหูขนของส่ง อนับุคคลผู้ทำาความตกลงกับผู้ขนส่งเพื่อใหูขนของส่ง
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for the transportation of goods is called the 

sender or consignor.

The person to whom the goods are forwarded is

called the consignee.

The remuneration to be paid for the 

transportation of the goods is called the freight.

ไปน้ัน เรียกว่าผู้ส่ง ฤๅผู้ตราส่ง
บุคคลผู้ซึ่งเขาส่งของไปถึงน้ัน เรียกว่าผู้รับตราส่ง
บำาเหน็จอันจะตูองจ่ายใหูเพื่อการขนส่งของน้ัน เรียก

ว่าค่ารวางพาหนะ

ไปน้ัน เรียกว่าผู้ส่ง หรือผู้ตราส่ง
บุคคลผู้ซึ่งเขาส่งของไปถึงน้ัน เรียกว่าผู้รับตราส่ง
บำาเหน็จอันจะตูองจ่ายใหูเพื่อการขนส่งของน้ัน เรียก

ว่าค่าระวางพาหนะ

Ob.590 ๖๑๑ ๖๑๑
The accessories of the freight include any 

customary expenses duly incurred by the carrier 

in course of transportation.

อนัว่าอุปกรณ์แห่งค่ารวางพาหนะน้ัน ไดูแก่ค่าใชูจ่าย
อยา่งใดๆ ตามจารีตประเพณีอันผู้ขนส่งไดูเสียไปโดยควร
ในระหว่างขนส่ง

อนัว่าอุปกรณ์แห่งค่าระวางพาหนะน้ัน ไดูแก่ค่าใชูจ่าย
อยา่งใดๆ ตามจารีตประเพณีอันผู้ขนส่งไดูเสียไปโดยควร
ในระวางขนส่ง

Ob.591 ๖๑๒ ๖๑๒
If required by the carrier, the sender must 

supply him with a way-bill. The way-bill must 

show the following particulars:

1) The nature of the goods sent, their weight or 

bulk and the nature, number and marking of the 

packages.

2) The place of destination.

3) The name or trade name and address of the 

consignee.

4) The place where and the time when the way. 

bill is made out.

The way-bill must be signed by the sender.

ถูาผู้ขนส่งเรียกเอาใบกำากับของ ผู้ส่งตูองทำาใหูใบ
กำากับของน้ันตูองแสดงรายการต่อไปน้ี คือ

(๑) สภาพ และนำ้าหนัก ฤๅขนาดแห่งของที่ส่ง กับ
สภาพ จำานวน และเครื่องหมายแห่งหีบห่อ

(๒) ตำาบลที่กำาหนดใหูส่ง
(๓) ชื่อฤๅญี่หูอ และสำานักของผู้รับตราส่ง
(๔) ตำาบลและวันที่ออกใบกำากับของน้ัน

อน่ึงใบกำากับของน้ัน ตูองลงลายมอืชื่อผู้ส่งเปนสำาคัญ

ถูาผู้ขนส่งเรียกเอาใบกำากับของ ผู้ส่งตูองทำาใหูใบ
กำากับของน้ันตูองแสดงรายการต่อไปน้ี คือ

(๑) สภาพ และนำ้าหนัก หรือขนาดแห่งของที่ส่ง กับ
สภาพ จำานวน และเครื่องหมายแห่งหีบห่อ

(๒) ตำาบลที่กำาหนดใหูส่ง
(๓) ชื่อหรือยี่หูอ และสำานักของผู้รับตราส่ง
(๔) ตำาบลและวันที่ออกใบกำากับของน้ัน

อน่ึงใบกำากับของน้ัน ตูองลงลายมอืชื่อผู้ส่งเป็นสำาคัญ

Ob.592 ๖๑๓ ๖๑๓
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If required by the sender, the carrier must 

supply him with a consignment note.

The consignment note must show the following

particulars:

1) The matters contained in Section 591, 1, 2 &

3.

2) The name or trade name of the sender.

3) The amount of freight.

4) The place where and the time when the 

consignment note is made out.

The consignment note must be signed by the 

carrier.

ถูาผู้ส่งเรียกเอาใบตราส่ง ผู้ขนส่งก็ตูองทำาใหูใบตราส่ง
น้ันตูองแสดงรายการต่อไปน้ี คือ

(๑) รายการดังกล่าวไวูในมาตรา ๖๑๒ อนุมาตรา ๑, ๒ 
และ ๓

(๒) ชื่อฤๅญี่หูอของผู้ส่ง
(๓) จำานวนค่ารวางพาหนะ
(๔) ตำาบลและวันที่ออกใบตราส่ง

อน่ึงใบตราส่งน้ัน ตูองลงลายมือชื่อผู้ขนส่งเปนสำาคัญ

ถูาผู้ส่งเรียกเอาใบตราส่ง ผู้ขนส่งก็ตูองทำาใหูใบตราส่ง
น้ันตูองแสดงรายการต่อไปน้ี คือ

(๑) รายการดังกล่าวไวูในมาตรา ๖๑๒ อนุมาตรา ๑, ๒ 
และ ๓

(๒) ชื่อหรือยี่หูอของผู้ส่ง
(๓) จำานวนค่าระวางพาหนะ
(๔) ตำาบลและวันที่ออกใบตราส่ง

อน่ึงใบตราส่งน้ัน ตูองลงลายมือชื่อผู้ขนส่งเป็นสำาคัญ

Ob.593 ๖๑๔ ๖๑๔
A consignment note may be made to a named 

person, or to order, or to bearer.

แมูวา่ใบตราส่งจะไดูออกใหูแก่บุคคลผู้ใดโดยนาม
ก็ตาม ท่านว่าย่อมสลักหลังโอนใหูกันไดู เวูนแต่จะมีขูอ
หูามการสลักหลังไวู

แมูวา่ใบตราส่งจะไดูออกใหูแก่บุคคลผู้ใดโดยนาม
ก็ตาม ท่านว่าย่อมสลักหลังโอนใหูกันไดู เวูนแต่จะมีขูอ
หูามการสลักหลังไวู

[Part] II. — DUTIES AND LIABILITIES 

OF THE CARRIER.

Ob.595 ๖๑๕ ๖๑๕
If a consignment note has been made, delivery 

can be obtained only on its surrender.

ถูาไดูทำาใบตราส่งใหูแก่กัน ท่านว่าของน้ัน จะรับมอบ
ไดูต่อเมื่อเวนคนืใบตราส่ง

ถูาใบตราส่งหาย ท่านว่าจะรับมอบเอาของไปไดูต่อเมื่อ
ใหูประกันตามสมควร

ถูาไดูทำาใบตราส่งใหูแก่กัน ท่านว่าของน้ัน จะรับมอบ
เอาไปไดูต่อเมื่อเวนคืนใบตราส่ง หรือเมื่อผู้รับตราส่งใหู
ประกันตามสมควร
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Ob.596 ๖๑๖ ๖๑๖
The carrier is liable for any loss, damage or 

delay in delivery of the goods entrusted to him 

unless he proves that the loss, damage or delay is 

caused by force majeure or by the nature of the 

goods.

ผู้ขนส่งจะตูองรับผิดในการที่ของอันเขาไดูมอบหมาย
แก่ตนน้ันส้ญหาย ฤๅบุบสลาย ฤๅส่งมอบชักชูา เวูนแต่จะ
พิศ้จน์ไดูว่าการส้ญหาย ฤๅบุบสลาย ฤๅชักชูาน้ัน เกิดแต่
เหตุสุดวสิัย ฤๅเกิดแต่สภาพแห่งของน้ันเอง ฤๅเกิดเพราะ
ความผิดของผู้ส่งฤๅผู้ตราส่ง

ผู้ขนส่งจะตูองรับผิดในการที่ของอันเขาไดูมอบหมาย
แก่ตนน้ันส้ญหาย หรือบุบสลาย หรือส่งมอบชักชูา เวูน
แต่จะพิศ้จน์ไดูว่าการส้ญหาย หรือบุบสลาย หรือชักชูาน้ัน
เกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือเกิดแต่สภาพแห่งของน้ันเอง 
หรือเกิดเพราะความผิดของผู้ส่งหรือผู้ตราส่ง

Ob.599 ๖๑๗ ๖๑๗
The carrier is liable for loss, damage or delay 

caused by the fault of the other carriers or 

persons to whom he entrusted the goods.

ผู้ขนส่งจะตูองรับผิดในการที่ของส้ญหาย ฤๅบุบสลาย 
ฤๅส่งชักชูา อันเกิดแต่ความรับผิดของผู้ขนส่งคนอื่น ฤๅ
บุคคลอื่นซึ่งตนหากไดูมอบหมายของน้ันไปอีกทอดเหน่ึง

ผู้ขนส่งจะตูองรับผิดในการที่ของส้ญหาย หรือบุบ
สลาย หรอืส่งชักชูา อันเกิดแต่ความรับผิดของผู้ขนส่งคน
อื่น หรือบุคคลอื่นซึ่งตนหากไดูมอบหมายของน้ันไปอีก
ทอดเหน่ึง

- ๖๑๘ ๖๑๘
ถูาของน้ันไดูส่งไปโดยมีผู้ขนส่งหลายคน หลายทอด 

ทา่นว่าผู้ขนส่งทั้งน้ันจะตูองรับร่วมกันในการส้ญหาย บุบ
สลาย ฤๅส่งซักชูา

ถูาของน้ันไดูส่งไปโดยมีผู้ขนส่งหลายคน หลายทอด 
ทา่นว่าผู้ขนส่งทั้งน้ันจะตูองรับร่วมกันในการส้ญหาย บุบ
สลาย หรอืส่งซักชูา

Ob.601 ๖๑๙ ๖๑๙
If the goods are of a dangerous nature or are 

likely to cause injury to persons or property, the 

sender must declare their nature before making 

the contract of carriage, failing which he shall be 

liable for any injury caused by them.

ถูาของเปนสภาพอนัจะก่อใหูเกิดอันตรายไดู ฤๅเปน
สภาพเกลือกจะก่อใหูเกิดเสียหายแก่บุคคล ฤๅทรัพย์สิน
ไซรู ผู้ส่งตูองแสดงสภาพแห่งของน้ันไวูก่อนทำาสัญญา ถูา
มิไดูทำาเช่นน้ัน ผู้ส่งจะตูองรับผิดในการเสียหายไม่ว่าอย่าง
ใดๆ อนัเกิดแต่ของน้ัน

ถูาของเป็นสภาพอนัจะก่อใหูเกิดอันตรายไดู หรือเป็น
สภาพเกลือกจะก่อใหูเกิดเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
ไซรู ผู้ส่งตูองแสดงสภาพแห่งของน้ันไวูก่อนทำาสัญญา ถูา
มิไดูทำาเช่นน้ัน ผู้ส่งจะตูองรับผิดในการเสียหายไม่ว่าอย่าง
ใดๆ อนัเกิดแต่ของน้ัน

Ob.602 ๖๒๐ ๖๒๐



Comparison: “Civil and Commercial Code, Book III” TITLE VIII. — CARRIAGE. (55)

Draft (1919) พ.ศ. ๒๔๖๗ พ.ศ. ๒๔๗๑
The carrier is not liable for specie, currency 

notes, bank notes, bills, bonds, shares, 

debentures, warrants, jewels and other valuables, 

unless he is given notice of the value or nature of 

such goods when they are delivered to him.

If their value is declared, the liability of the 

carrier is limited to such declared value.

ผู้ขนส่งไม่ตูองรับผิดในการเงินทองตรา ธนบัตร์ 
ธนาคารบัตร์ ตัว๋เงิน พันธบัตร์ ใบหูนุ ใบหูนุกู้ 
ประทวนสนิคูา อัญญมะณี และของมีค่าอย่างอื่นๆ หาก
มิไดูรับบอกราคา ฤๅสภาพแห่งของไวูในขณะที่ส่งมอบแก่
ตน

แต่ถูาของน้ันไดูบอกราคา ท่านว่าความรับผิดของผู้
ขนส่งก็ย่อมจำากัดเพียงไม่เกินราคาที่บอก

ผู้ขนส่งไม่ตูองรับผิดในการเงินทองตรา ธนบัตร์ 
ธนาคารบัตร์ ตัว๋เงิน พันธบัตร์ ใบหูนุ ใบหูนุกู้ 
ประทวนสนิคูา อัญญมณี และของมีค่าอยา่งอื่นๆ หาก
มิไดูรับบอกราคาหรือสภาพแห่งของไวูในขณะที่ส่งมอบ
แก่ตน

แต่ถูาของน้ันไดูบอกราคา ท่านว่าความรับผิดของผู้
ขนส่งก็ย่อมจำากัดเพียงไม่เกินราคาที่บอก

Ob.603 ๖๒๑ ๖๒๑
Compensation in case of delay in delivery 

cannot exceed the amount which could be 

awarded in case of total loss of the same goods.

คา่สินไหมทดแทนในการส่งมอบของชักชูาน้ัน ทา่น
หูามมิใหคูิดเกินกว่าจำานวนเช่นจะพึงกำาหนดใหูในเหตุ
ของส้ญหายสิ้นเชิง

คา่สินไหมทดแทนในการส่งมอบของชักชูาน้ัน ทา่น
หูามมิใหคูิดเกินกว่าจำานวนเช่นจะพึงกำาหนดใหูในเหตุ
ของส้ญหายสิ้นเชิง

Ob.604 ๖๒๒ ๖๒๒
The arrival of the goods must be notified to the

consignee in the manner provided by custom.

ของถึงเมื่อใด ผู้ขนส่งตูองบอกกล่าวแก่ผู้รับตราส่ง ของถึงเมื่อใด ผู้ขนส่งตูองบอกกล่าวแก่ผู้รับตราส่ง

Ob.605 ๖๒๓ ๖๒๓
No compensation is due for loss or damage 

discoverable from the external condition of the 

goods or for delay, if the goods were accepted 

without reservation on delivery.

ความรับผิดของผู้ขนส่งย่อมสุดสิ้นลง ในเมื่อผู้รับตรา
ส่งไดูรับเอาของไวูโดยไม่อิดเอื้ อน และไดูใชูค่ารวาง
พาหนะกับทั้งอุปกรณ์เสร็จแลูว

แตค่วามที่กล่าวน้ี ทา่นมิใหูใชูบังคับในกรณีที่ของ
ส้ญหายฤๅบุบสลายเห็นไม่ไดูแต่สภาพนอกแห่งของน้ัน 
หากว่าไดูบอกกล่าวส้ญหายฤๅบุบสลายแก่ผู้ขนส่งภายใน
แปดวันนับแต่วนัส่งมอบ

อน่ึงบทบัญญัติทั้งหลายน้ี ท่านมิใหูใชูบังคับในกรณีที่มี

ความรับผิดของผู้ขนส่งย่อมสุดสิ้นลง ในเมื่อผู้รับตรา
ส่งไดูรับเอาของไวูโดยไม่อิดเอื้ อน และไดูใชูค่าระวาง
พาหนะกับทั้งอุปกรณ์เสร็จแลูว

แตค่วามที่กล่าวน้ี ทา่นมิใหูใชูบังคับในกรณีที่ของ
ส้ญหายหรือบุบสลายเหน็ไม่ไดูแต่สภาพนอกแห่งของน้ัน 
หากว่าไดูบอกกล่าวส้ญหายหรือบุบสลายแก่ผู้ขนส่ง
ภายในแปดวนันับแต่วันส่งมอบ

อน่ึงบทบัญญัติทั้งหลายน้ี ท่านมิใหูใชูบังคับในกรณีที่มี

Ob.606

In case of loss or damage not discoverable from

the external condition of the goods, no 

compensation is due unless notice of loss or 
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damage has been given to the carrier within eight 

days after delivery of the goods.

การทุจริตฤๅประมาทเลินเล่ออย่างรูายแรงอันจะปรับเอา
เปนความผิดของผู้ขนส่งไดู

การทุจริตหรือประมาทเลินเล่ออยา่งรูายแรงอันจะปรับเอา
เป็นความผิดของผู้ขนส่งไดู

Ob.607 ๖๒๔ ๖๒๔
The liability of the carrier for loss, damage or 

delay is extinguished by prescription one year 

after delivery or, if the goods were not delivered, 

one year after the date when delivery ought to 

have been made.

ในขูอความรับผิดของผู้ขนส่งในการที่ของส้ญหาย ฤๅ
บุบสลาย ฤๅส่งชักชูาน้ัน ทา่นหูามมิใหูฟูอง เมื่อพูน
กำาหนดปีหน่ึงนับแต่ส่งมอบ ฤๅปีหน่ึงนับแต่วนัที่ควรจะไดู
ส่งมอบ เวูนแต่ในกรณีที่มีการทุจริต

ในขูอความรับผิดของผู้ขนส่งในการที่ของส้ญหาย 
หรือบุบสลาย หรือส่งชักชูาน้ัน ท่านหูามมิใหูฟูอง เมื่อพนู
กำาหนดปีหน่ึงนับแต่ส่งมอบ หรือปีหน่ึงนับแต่วันที่ควรจะ
ไดูส่งมอบ เวูนแต่ในกรณีทีม่ีการทุจริต

Ob.608 ๖๒๕ ๖๒๕
A provision in a receipt, consignment note or 

other such document delivered by the carrier to 

the sender, excluding or limiting the liability of 

the carrier, is void unless the sender expressly 

agreed to such exclusion or limitation of liability.

ใบรับ ใบตราส่ง ฤๅเอกสารอื่นๆ ทำานองน้ันก็ดี ซึ่งผู้
ขนส่งออกใหูแก่ผู้ส่งน้ัน ถูามีขูอความยกเวูน ฤๅจำากัด
ความรับผิดของผู้ขนส่งประการใด ท่านวา่ความน้ันเปน
โมฆะ เวูนแต่ผู้ส่งจะไดูแสดงความตกลงดูวยชัดแจูงใน
การยกเวูน ฤๅจำากัดความรับผิดเช่นว่าน้ัน

ใบรับ ใบตราส่ง หรือเอกสารอื่นๆ ทำานองน้ันก็ดี ซึ่งผู้
ขนส่งออกใหูแก่ผู้ส่งน้ัน ถูามีขูอความยกเวูน หรือจำากัด
ความรับผิดของผู้ขนส่งประการใด ท่านวา่ความน้ันเป็น
โมฆะ เวูนแต่ผู้ส่งจะไดูแสดงความตกลงดูวยชัดแจูงใน
การยกเวูน หรือจำากัดความรับผิดเช่นว่าน้ัน

[Part] III. — RIGHTS AND DUTIES OF 

THE SENDER AND THE CONSIGNEE.

Ob.609 ๖๒๖ ๖๒๖
As long as the goods are in the carrier's hands, 

the sender or the holder of the consignment note 

can exercise the right of stoppage in transit, that 

is to say he can require the carrier to stop the 

transportation or to return the goods.

In such case, the carrier is entitled to the freight

ตราบใดของยังอย่้ในมือผู้ขนส่ง ตราบน้ันผู้ส่งฤๅ ถูาไดู
ทำาใบตราส่ง ผู้ทรงใบตราส่งน้ันอาจจะใหูผู้ขนส่งงดการส่ง
ของน้ัน ฤๅใหูส่งกลับคืนมา ฤๅใหูจัดการแก่ของน้ันเปนอ
ย่างอื่นประการใดก็ไดู

ในเหตุเช่นน้ี ผู้ชนส่งชอบที่จะไดูรับเงินคา่รวางพาหนะ
ส่วนแห่งระยะทางที่ไดูจัดการขนส่งแลูว กับทั้งค่าใชูจ่า

ตราบใดของยังอย่้ในมือผู้ขนส่ง ตราบน้ันผู้ส่งหรือ ถูา
ไดูทำาใบตราส่ง ผูท้รงใบตราส่งน้ันอาจจะใหูผู้ขนส่งงดการ
ส่งของน้ัน หรือใหูส่งกลับคืนมา หรือใหูจัดการแก่ของน้ัน
เป็นอย่างอื่นประการใดก็ไดู

ในเหตุเช่นน้ี ผู้ชนส่งชอบที่จะไดูรับเงินคา่ระวาง
พาหนะส่วนแห่งระยะทางที่ไดูจัดการขนส่งแลูว กับทั้งค่า
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in proportion to the transportation performed and 

to all other expenses occasioned by the stoppage 

or the return of the goods.

ยอื่นๆ ที่ตูองเสียไปเพราะเหตทุี่บอกงด ฤๅเพราะส่งของ
หลับคืน ฤๅเพราะจัดการเปนประการอื่นน้ัน

ใชูจ่ายอื่นๆ ทีตู่องเสียไปเพราะเหตุที่บอกงด หรือเพราะ
ส่งของหลับคืน หรือเพราะจัดการเป็นประการอื่นน้ัน

Ob.612 ๖๒๗ ๖๒๗
After the goods have arrived at the place of 

destination and the consignee has demanded 

delivery. or after the carrier has given notice of 

the arrival of the goods to the consignee, the 

consignee is entitled to the rights of the sender 

arising out of the contract of carriage.

เมื่อของถึงตำาบลที่กำาหนดใหสู่ง และผู้รับตราส่งไดู
เรียกใหูส่งมอบแลูว ท่านว่าแต่น้ันไปสทิธิทั้งหลายของผู้
ส่งอนัเกิดแต่สัญญารับขนน้ันย่อมตกไปแก่ผู้รับตราส่ง

เมื่อของถึงตำาบลที่กำาหนดใหสู่ง และผู้รับตราส่งไดู
เรียกใหูส่งมอบแลูว ท่านว่าแต่น้ันไปสทิธิทั้งหลายของผู้
ส่งอนัเกิดแต่สัญญารับขนน้ันย่อมตกไปแก่ผู้รับตราส่ง

Ob.614 ๖๒๘ ๖๒๘
If goods are lost by force majeure, the carrier is

not entitled to the freight. Whatever has been 

received on that account must be returned.

ถูาว่าของส้ญหายไปเพราะเหตุสุดวสิัย ท่านว่าผู้ขนส่ง
ไม่มีสทิธิจะไดูเงินค่ารวางพาหนะ ถูาและไดูรับไปไวูก่อน
แลูว เท่าใดตูองส่งคืนจงสิ้น

ถูาว่าของส้ญหายไปเพราะเหตุสุดวสิัย ท่านว่าผู้ขนส่ง
ไม่มีสทิธิจะไดูเงินค่าระวางพาหนะ ถูาและไดูรับไปไวูก่อน
แลูว เท่าใดตูองส่งคืนจงสิ้น

Ob.615 ๖๒๙ ๖๒๙
If the carrier delivers the goods before payment

of the freight and accessories, he remains liable 

to preceding carriers for such part of the freight 

and accessories as may still be due to them.

ถูาการรับขนทำากนัหลายตอ่ และใชูวิธีส่งมอบของก่อน
เพื่อรับค่ารวางพาหนะและอุปกรณ์ต่อภายหลังไซรู ท่านว่า
ผู้ขนส่งทอดหลังจะตูองรับผิดผู้ขนส่งทอดก่อนในค่ารวาง
พาหนะและอุปกรณ์ซึ่งยังคูางชำาระแก่เขา

ถูาผู้ขนส่งคนใดส่งมอบของเสียแต่ก่อน ไดูรับค่าระวาง
พาหนะและอุปกรณ์ไซรู ท่านว่าผู้ขนส่งคนน้ันยังคงตูอง
รับผิดต่อผู้ขนส่งก่อนๆ ตน เพื่อคา่ระวางพาหนะและ
อุปกรณ์ซึ่งยังคูางชำาระแก่เขา

Ob.616 ๖๓๐ ๖๓๐
The carrier is entitled to retain the goods as 

long as the freight and accessories are not paid, 

provided that the party liable for them may at any

ผู้ขนส่งชอบที่จะยึดหน่วงเอาของไวูก่อนไดูตามที่จำา
เปน เพื่อประกันการใชูเงินค่ารวางพาหนะและอุปกรณ์

ผู้ขนส่งชอบที่จะยึดหน่วงเอาของไวูก่อนไดูตามที่
จำาเป็น เพื่อประกันการใชูเงินค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์
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time apply to the Court for an order, either :

1) Restricting the exercise of this right to such 

part of the goods as the Court may deem 

sufficient to cover the freight and accessories, or

2) Ordering the carrier to deliver the goods on 

security being given for payment of freight and 

accessories.

Ob.617 ๖๓๑ ๖๓๑
If the consignee cannot be found, the carrier 

must notify the sender by registered letter to give 

his orders as to the disposal of the goods and to

provide for the payment of the freight and 

accessories within a reasonable time to be fixed 

in the notice.

If the sender fails to comply with the notice the 

carrier can sell the goods by public auction.

ถูาหาตัวผู้รับตราส่งไม่พบก็ดี ฤๅถูาผู้รับตราส่งบอกปัด
ไม่ยอมรับมอบของก็ดี ผู้ขนส่งตูองบอกกล่าวไปยังผู้ส่ง
ทนัที และถามเอาคำาสัง่ของผู้ส่ง

ถูาหากว่าพฤติการณ์ขัดขวางไม่สามารถจะทำาไดูดังน้ีก็
ดี ฤๅผู้ส่งละเลยเสียไม่ส่งคำาสัง่มาในเวลาอนูควร ฤๅส่งมา
เปนคำาสัง่อันไม่อาจปฏิบัติใหูเปนไปไดูก็ดี ทา่นว่าผู้ขนส่ง
มีอำานาจที่จะเอาของไปฝากไวู ณ สำานักงารฝากทรัพย์ไดู

ถูาของน้ันเปนลหุภัณฑ์ของสดเสียไดู และการหน่วงชูา
ไวูย่อมเปนการเสี่ยงความเสียหายไซร ูผู้ขนส่งจะเอาของ
น้ันออกขายทอดตลาดเสียก็ไดู

อน่ึงการเอาไปฝาก ฤๅเอาออกขายทอดตลาดเช่นว่าน้ัน
ผู้ขนส่งตูองบอกกล่าวแก่ผู้ส่งฤๅผู้รับตราส่งทราบมิใหู
ชักชูา เวูนแต่จะไม่สามารถทำาไดู ถูาและผู้ขนส่งละเลย
เสียไม่บอกกล่าวไซรู ท่านว่าจะตูองรับผิดใชูค่าเสียหาย

ถูาหาตัวผู้รับตราส่งไม่พบก็ดี ฤๅถูาผู้รับตราส่งบอกปัด
ไม่ยอมรับมอบของก็ดี ผู้ขนส่งตูองบอกกล่าวไปยังผู้ส่ง
ทนัที และถามเอาคำาสัง่ของผู้ส่ง

ถูาหากว่าพฤติการณ์ขัดขวางไม่สามารถจะทำาไดูดังน้ีก็
ดี หรือผู้ส่งละเลยเสียไม่ส่งคำาสัง่มาในเวลาอันควรก็ดี 
หรือส่งมาเป็นคำาสัง่อันไม่อาจปฏิบัติใหูเป็นไปไดูก็ดี ท่าน
ว่าผู้ขนส่งมีอำานาจที่จะเอาของไปฝากไวู ณ สำานักงาน
ฝากทรัพย์ไดู

ถูาของน้ันเป็นลหุภัณฑ์ของสดเสียไดู และการหน่วงชูา
ไวูย่อมเป็นการเสี่ยงความเสียหายก็ดี หรือถูาราคาของน้ัน
ด้ไมน่่าจะคูุมค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์ก็ดี ผู้ขนส่งจะ
เอาของน้ันออกขายทอดตลาดเสียก็ไดู

อน่ึงการเอาไปฝาก หรือเอาออกขายทอดตลาดเช่นวา่
น้ัน ผู้ขนส่งตูองบอกกล่าวแก่ผู้ส่งหรือผู้รับตราส่งทราบมิ
ใหูชักชูา เวูนแต่ไม่สามารถจะทำาไดู ถูาและผู้ขนส่งละเลย
เสียไม่บอกกล่าวไซรู ท่านว่าจะตูองรับผิดใชูค่าเสียหาย

Ob.618

If the consignee does not take delivery of the 

goods, or does not pay the freight and accessories

due by him, the carrier can notify the consignee 

by registered letter to pay the freight and 

accessories and take delivery within a reasonable 

time to be fixed in the notice.

The carrier must at the same time notify the 

sender by registered letter.

If the consignee or the sender do not comply 
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with the notice, the carrier can sell the goods by 

public auction.

Ob.619

In the cases provided by Sections 617 and 618, 

if the goods are of a perishable nature, the carrier 

can sell them by public auction without notice.

Ob.620 ๖๓๒ ๖๓๒
The carrier shall forthwith deduct from the nett 

proceeds of the public auction the freight, 

accessories and other monies due in connection 

with the contract of carriage and must deliver the 

surplus to the person entitled to it.

เมื่อเอาของออกขายทอดตลาดแลูว ไดูเงินจำานวนสุทธิ
เท่าใด ใหูผู้ขนส่งหักไวูเปนเงินค่ารวางพาหนะและค่า
อุปกรณ์ ถูาและยังมีเงินเหลืออย่้อีกเท่าใด ตูองส่งมอบใหู
แก่บุคคลผู้ควรที่จะไดูเงินน้ันโดยพลนั

เมื่อเอาของออกขายทอดตลาดแลูว ไดูเงินจำานวนสุทธิ
เท่าใด ใหูผู้ขนส่งหักไวูเป็นเงินค่าระวางพาหนะและค่า
อุปกรณ์ ถูาและยังมีเงินเหลืออย่้อีกเท่าใด ตูองส่งมอบใหู
แก่บุคคลผู้ควรที่จะไดูเงินน้ันโดยพลนั

Ob.621 ๖๓๓ ๖๓๓
If the goods were transported by several 

carriers, the last of them can exercise the rights 

described in Sections 616 to 620, for the amounts

due to them all for freight and accessories.

ถูาของน้ันไดูขนส่งไปโดยมีผู้ขนส่งหลายคนหลายทอด
ทา่นว่าผู้ขนส่งทอดหลังที่สุดอาจใชูสิทธิดูงกล่าวไวูใน
มาตรา ๖๓๐, ๖๓๑, ๖๓๒ น้ัน ในการเรียกเงินค่ารวาง
พาหนะและอุปกรณ์อนัคูางชำาระแก่ผู้ขนส่งทัว่ทุกคนไดู

ถูาของน้ันไดูขนส่งไปโดยมีผู้ขนส่งหลายคนหลายทอด
ทา่นว่าผู้ขนส่งทอดหลังที่สุดอาจใชูสิทธิดูงกล่าวไวูใน
มาตรา ๖๓๐, ๖๓๑, ๖๓๒ น้ัน ในการเรียกเงินค่าระวาง
พาหนะและอุปกรณ์อนัคูางชำาระแก่ผู้ขนส่งทัว่ทุกคนไดู

CHAPTER II.

CARRIAGE OF PASSENGERS.

หมวด ๒ รับขนคนโดยสาร หมวด ๒ รับขนคนโดยสาร

Ob.623 ๖๓๔ ๖๓๔
The carrier of passengers is liable for delay or 

for any other injury suffered by any passenger by 

reason of the transportation, unless the delay or 

ผู้รับขนส่งจะตูองรับผิดต่อคนโดยสารในความเสียหาย
อนัเกิดแก่ตัวเขา ฤๅในความเสื่อมเสียอยา่งใดๆ อนัเปน
ผลโดยตรงแต่การที่ตูองชักชูาในการขนส่ง เวูนแต่การเสีย

ผู้รับขนส่งจะตูองรับผิดต่อคนโดยสารในความเสียหาย
อนัเกิดแก่ตัวเขา หรือในความเสื่อมเสียอย่างใดๆ อันเป็น
ผลโดยตรงแต่การที่ตูองชักชูาในการขนส่ง เวูนแต่การเสีย
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injury is caused by force majeure or by the fault 

of that passenger.

หายฤๅชักชูาน้ัน เกิดแต่เหตุสุดวิสัย ฤๅเกิดแต่ความผิด
ของผู้โดยสารน้ันเอง

หายหรือชักชูาน้ัน เกิดแต่เหตุสุดวสิัย หรือเกิดแต่ความ
ผิดของผู้โดยสารน้ันเอง

Ob.624 ๖๓๕ ๖๓๕
Luggage entrusted to the carrier in time must 

be delivered on the arrival of the passenger.

เครื่องเดินทาง หากไดูมอบหมายแก่ผู้ขนส่งทันเวลา 
ทา่นว่าตูองส่งมอบในขณะคนโดยสารถึง

เครื่องเดินทาง หากไดูมอบหมายแก่ผู้ขนส่งทันเวลา 
ทา่นว่าตูองส่งมอบในขณะคนโดยสารถึง

Ob.625 ๖๓๖ ๖๓๖
If the passenger does not take delivery of the 

luggage within one month after its arrival, the 

carrier can sell it by public auction.

If the luggage is of a perishable nature, the 

carrier can sell it by public auction twenty-four 

hours after it arrival.

The provisions of Section 620 apply mutatis 

mutandis.

ถูาคนโดยสารไม่รับมอบเครื่องเดินทางของตนภายใน
เวลาเดือนหน่ึงนับแต่วันเครื่องเดินทางน้ันถึงไซรู ผู้ขนส่ง
อาจเอาออกขายทอดตลาดเสียไดู

ถูาเครื่องเดินทางน้ันมีสภาพเปนของสดของเสียไดู ผู้
ขนส่งอาจเอาออกขายทอดตลาดไดู เมื่อของน้ันถึงแลูวรอ
อย่ล้่วงเวลากว่ายี่สิบสี่ชัว่โมง

บทบัญญัติในมาตรา ๖๓๒ น้ัน ทา่นใหูใชูบังคับแก่คดี
ดังว่าน้ีดูวยอนุโลมตามควร

ถูาคนโดยสารไม่รับมอบเครื่องเดินทางของตนภายใน
เวลาเดือนหน่ึงนับแต่วันเครื่องเดินทางน้ันถึงไซรู ผู้ขนส่ง
อาจเอาออกขายทอดตลาดเสียไดู

ถูาเครื่องเดินทางน้ันมีสภาพเป็นของสดของเสียไดู ผู้
ขนส่งอาจเอาออกขายทอดตลาดไดู เมื่อของน้ันถึงแลูวรอ
อย่ล้่วงเวลากว่ายี่สิบสี่ชัว่โมง

บทบัญญัติในมาตรา ๖๓๒ น้ัน ทา่นใหูใชูบังคับแก่คดี
ดังว่าน้ีดูวยอนุโลมตามควร

Ob.626 ๖๓๗ ๖๓๗
The rights and liabilities of the carrier for the

luggage which has been entrusted to him are 

governed by Chapter I, even though the carrier 

did not make a separate charge for it.

สทิธิและความรับผิดของผู้ขนส่งเพื่อเครื่องเดินทางอัน
ไดูมอบหมายแก่ผู้ขนส่งน้ัน แมูผู้ขนส่งจะมิไดูคิดเอาค่า
ขนส่งต่างหากก็ตาม ท่านใหูบังคับตามความในหมวด ๑

สทิธิและความรับผิดของผู้ขนส่งเพื่อเครื่องเดินทางอัน
ไดูมอบหมายแก่ผู้ขนส่งน้ัน แมูผู้ขนส่งจะมิไดูคิดเอาค่า
ขนส่งต่างหากก็ตาม ท่านใหูบังคับตามความในหมวด ๑

Ob.627 ๖๓๘ ๖๓๘
No liability is incurred by the carrier for 

luggage which has not been entrusted to him, 

unless such luggage be lost or damaged by the 

ผู้ขนส่งไม่ตูองรับผิดในเครื่องเดินทางซึ่งตนมิไดูรับ
มอบหมาย เวูนแต่เมื่อเครื่องเดินทางน้ันส้ญหาย ฤๅบุบ

ผู้ขนส่งไม่ตูองรับผิดในเครื่องเดินทางซึ่งตนมิไดูรับ
มอบหมาย เวูนแต่เมื่อเครื่องเดินทางน้ันส้ญหาย หรือบุบ
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fault of the carrier or of his employees. สลายไปเพราะความผิดของผู้ขนส่งฤๅล้กจูางของผู้ขนส่ง สลายไปเพราะความผิดของผู้ขนส่งหรือล้กจูางของผู้

ขนส่ง

Ob.628 ๖๓๙ ๖๓๙
A provision in a ticket, receipt or such other 

document delivered by the carrier to the 

passenger excluding or limiting the liability of 

the carrier is void, unless the passenger expressly 

agreed to such exclusion or limitation of liability.

ตัว๋ ใบรับ ฤๅเอกสารอื่นทำานองเช่นว่าน้ี อันผู้ขนส่งไดู
ส่งมอบแก่คนโดยสารน้ัน หากมีขูอความยกเวูนฤๅจำากัด
ความรับผิดของผู้ขนส่งอย่างไดๆ ท่านว่าขูอความน้ันเปน
โมฆะ เวูนแต่คนโดยสารจะไดูตกลงดูวยชัดแจูงในการ
ยกเวูนฤๅจำากัดความรับผิดเช่นน้ัน

ตัว๋ ใบรับ หรือเอกสารอื่นทำานองเช่นว่าน้ี อนัผู้ขนส่ง
ไดูส่งมอบแก่คนโดยสารน้ัน หากมีขูอความยกเวูนหรือ
จำากัดความรับผิดของผู้ขนส่งอย่างไดๆ ท่านว่าขูอความ
น้ันเป็นโมฆะ เวูนแตค่นโดยสารจะไดูตกลงดูวยชัดแจูงใน
การยกเวูนหรือจำากัดความรับผิดเช่นน้ัน


