
ค ำพิพำกษำท่ีมีผลกระทบ
ต่อกำรท ำงำนของ FREIGHT FORWARDER

Thai Airfreight Forwarders Association (TAFA) 



หวัขอ้พิจำรณำ

ขนส่งต่อเน่ืองหลำยรูปแบบ

1. Freight Forwarder เป็นเพียงตวัแทนเจำ้ของสินคำ้ ไม่ใช่เป็นผูข้นส่งหรือไม่

2. กรณี Freight Forwarder ถูกฟ้องร่วมกบัสำยกำรบิน ควำมรับผดิต่อเจำ้ของสินคำ้เป็นอยำ่งไร

3. กรณี Freight Forwarder ถูกฟ้องร่วมกบัสำยกำรบิน DMC มีผลในกำรพิจำรณำควำมรับผดิอยำ่งไร

4. Freight Forwarder ในฐำนะ MTO จะไล่เบ้ียสำยกำรบินอยำ่งไร

ประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชย์

1. Freight Forwarder เป็นเพียงตวัแทนเจำ้ของสินคำ้ ไม่ใช่เป็นผูข้นส่งหรือไม่

2. Freight Forwarder จะจ ำกดัควำมรับผดิไดอ้ยำ่งไร 



หวัขอ้พิจำรณำ

ขนส่งทำงถนนระหวำ่งประเทศ

1. แมไ้ม่มีขอ้เทจ็จริงวำ่รถขนส่งเกิดอุบติัเหตุ แต่กอ็ำจรับผดิในควำมเสียหำยของสินคำ้ได้

2. บทสนันิษฐำนเก่ียวกบักำรรับสินคำ้ในสภำพดี

3. กำรก ำหนดขอ้ควำมใดๆ ในใบรับสินคำ้ใหเ้จำ้ของสินคำ้มีภำระมำกเกินกวำ่กฎหมำยก ำหนด
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ข้อเทจ็จริง

• ผูซ้ื้อสินคำ้ในประเทศไทย (EX-WORK) วำ่จำ้ง Freight-ปลำยทำง จดักำรขนส่งสินคำ้จำกโรงงำนผูข้ำย
ใน USA มำส่งมอบในประเทศไทย

• Freight-ปลำยทำง ออกใบเสนอรำคำ (Quotation) ค่ำขนส่งใหผู้ซ้ื้อสินคำ้พิจำรณำ

• Freight-ปลำยทำง จึงติดต่อ Freight-ตน้ทำง ซ่ึงเป็นพนัธมิตรทำงธุรกิจใน USA ใหข้นสินคำ้จำกโรงงำน
ผูข้ำยพร้อมขนส่งทำงอำกำศ

• ช่วงกำรขนส่งทำงอำกำศFreight-ตน้ทำง ติดต่อสำยกำรบินใหท้ ำกำรขนส่งทำงอำกำศจำกUSAมำประเทศไทย

• Freight-ตน้ทำง ออก House Air Waybill มีช่ือผูข้ำยและผูซ้ื้อเป็น Shipper และ Consignee ตำมล ำดบั

• สำยกำรบิน ออก Master Air Waybill มีช่ือ Freight-ตน้ทำง และ Freight-ปลำยทำง เป็น Shipper และ
Consignee ตำมล ำดบั



ข้อเทจ็จริง

• สินคำ้มำถึงประเทศไทย ผูซ้ื้อสินคำ้วำ่จำ้ง บริษทั A ท ำกำรด ำเนินพิธีกำรศุลกำกรและรับสินคำ้แทนตน

• Freight-ปลำยทำง แจง้ใหผู้ซ้ื้อมำรับสินคำ้เม่ือสินคำ้มำถึง และใหม้ำรับ D/O

• คลงัสินคำ้ทำงอำกำศออก DMC แสดงวำ่สินคำ้เสียหำยก่อนผูซ้ื้อรับสินคำ้

• โจทกเ์ป็นผูรั้บประกนัภยัสินคำ้ของผูซ้ื้อ ฟ้อง Freight-ปลำยทำง Freight-ตน้ทำง และสำยกำรบิน ใหรั้บผดิ

ค ำพิพำกษำฎีกำท่ี 6917/2561
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ค ำฟ้องโจทก์

• Freight-ปลำยทำงFreight-ตน้ทำงและสำยกำรบินตอ้งร่วมรับผดิในฐำนะผูข้นส่งสินคำ้จำกUSAมำยงัประเทศไทย

• Freight-ปลำยทำง Freight-ตน้ทำง และสำยกำรบิน ตอ้งร่วมรับผดิในฐำนละเมิดดว้ย

Freight-ปลำยทำง ต่อสู้วำ่

• Freight-ปลำยทำง เป็นแค่ตวัแทนของผูซ้ื้อ ไม่ใช่ผูข้นส่ง จึงไม่ตอ้งรับผดิ

Freight-ต้นทำง ขำดนดัยืน่ค ำใหก้ำร ไม่ไดเ้ขำ้มำต่อสู้คดี

สำยกำรบิน ต่อสู้วำ่

• มีขอ้จ ำกดัของผูข้นส่งเพียง 19 SDR ต่อกิโลกรัม
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Shipper ConsigneeWarehouse

Airport

Warehouse

Airport

USA THAILAND

International Air Carriage Contract
Inland Carriage Contract

Inland Carriage Contract

Freight - ปลำยทำง

บริษทั A

Freight-ตน้ทำง สำยกำรบิน  Master Air Waybill

Freight-ตน้ทำง House Air Waybill ใบเสนอรำคำ
Quotation
Ex-Work

ด ำเนินพิธีกำร
รับสินคำ้

ส่งสินคำ้ปลำยทำง

ขนสินคำ้จำกโรงงำนผูข้ำย
ขนส่งทำงอำกำศ

ขนส่งทำงอำกำศ
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เหตุผลตำมค ำพพิำกษำต่อ Freight-ปลำยทำง

Freight-ปลำยทำง ไม่ใช่เป็นเพียงตวัแทน แต่เป็นผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเน่ืองหลำยรูปแบบ (MTO)

• Freight-ปลำยทำงเรียกเกบ็ค่ำระวำงขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ (Air Freight) ค่ำธรรมเนียมน ้ำมนัเช้ือเพลิง
(Fuel Surcharges) ค่ำธรรมเนียมควำมเส่ียง (Crisis Surcharges) ค่ำบริกำร EXW เพื่อแลก D/O ในนำม
ของตนเอง

• Freight-ปลำยทำงไม่ไดเ้รียกค่ำบ ำเหน็จตวัแทน

• Freight-ปลำยทำงแมไ้ม่ไดเ้ป็นผูข้นส่งสินคำ้ดว้ยตนเอง ไม่ไดเ้ป็นผูอ้อกใบตรำส่ง แต่สญัญำระหวำ่งผู ้
ซ้ือกบั Freight-ปลำยทำง (Quotation) เป็นสญัญำขนส่งต่อเน่ืองหลำยรูปแบบได้

• Freight-ปลำยทำงจึงตอ้งรับผดิในฐำนะผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเน่ืองหลำยรูปแบบ (MTO)
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เหตุผลตำมค ำพพิำกษำต่อ Freight-ปลำยทำง

Freight-ปลำยทำงไม่ตอ้งรับผดิฐำนละเมิด เน่ืองจำกเม่ือเป็นผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเน่ืองหลำยรูปแบบ (MTO)
ภำยใตพ้ระรำชบญัญติักำรขนส่งต่อเน่ืองหลำยรูปแบบ พ.ศ.2548 แลว้ ควำมรับผดิของFreight-ปลำยทำง จะ
เป็นไปตำมพระรำชบญัญติักำรขนส่งต่อเน่ืองหลำยรูปแบบ พ.ศ.2548 เท่ำนั้น

• จ ำกดัควำมรับผดิของ Freight-ปลำยทำงไวท่ี้ 666.67 SDR ต่อหน่วยกำรขนส่ง หรือ 2 SDR ต่อกิโลกรัม
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เหตุผลตำมค ำพพิำกษำต่อ Freight-ต้นทำง และสำยกำรบิน

Freight-ตน้ทำง และสำยกำรบิน ไม่ตอ้งรับผิดอยำ่งลูกหน้ีร่วมร่วมกบั Freight-ปลำยทำง ภำยใตพ้ระรำชบญัญติั
กำรขนส่งต่อเน่ืองหลำยรูปแบบ พ.ศ.2548

หำกจะฟ้อง Freight-ตน้ทำง และสำยกำรบิน ตอ้งฟ้องฐำนละเมิด แต่กรณีน้ี Freight-ตน้ทำง และสำยกำรบิน ไม่ตอ้ง
รับผิดฐำนละเมิด เพรำะโจทก์ไม่สำมำรถน ำสืบไดว้่ำ ควำมเสียหำยของสินคำ้เกิดจำกกำรจงใจหรือประมำท
เลินเล่อของ Freight-ตน้ทำง และสำยกำรบิน ในทำงละเมิดอยำ่งไร 

• แมมี้ DMC แต่กไ็ม่ไดเ้ป็นเอกสำรพิสูจนว์ำ่ ควำมเสียหำยเกิดจำกกำรจงใจหรือประมำทเลินเล่อของ
Freight-ตน้ทำง และสำยกำรบิน
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สรุป

• แม้ Freight Forwarder ไม่ไดเ้ป็นผูข้นส่งสินคำ้ดว้ยตนเอง ไม่ไดเ้ป็นผูอ้อกใบตรำส่ง แต่ Quotation เป็น
สญัญำขนส่งต่อเน่ืองหลำยรูปแบบได้ และ Freight Forwarder เป็น MTO ได้

• ภำยใตก้ำรขนส่งต่อเน่ืองหลำยรูปแบบ Freight Forwarder ในฐำนะ MTO ตอ้งรับผดิต่อผูเ้สียหำย โดย
จ ำกดัควำมรับผดิได้

• บุคคลอ่ืนรวมถึงสำยกำรบินท่ีร่วมขนส่งในกระบวนกำรขนส่งต่อเน่ืองหลำยรูปแบบ ไม่ตอ้งร่วมรับผดิ
กบั Freight Forwarder ซ่ึงเป็น MTO

• แต่หำกจะใหบุ้คคลอ่ืนรวมถึงสำยกำรบินรับผดิร่วมดว้ย ตอ้งพิสูจนว์ำ่ควำมเสียหำยเกิดจำกกำรกระท ำ
โดยจงใจหรือประมำทเลินเล่อของบุคคลนั้นๆ หรือของสำยกำรบิน
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ผลกระทบ

• หนำ้ท่ีและควำมรับผดิของ Freight Forwarder ท่ีไม่ใช่เป็นแค่ตวัแทนเจำ้ของสินคำ้

• DMC เป็นหลกัฐำนวำ่สินคำ้เสียหำยในระหวำ่งควำมดูแลของ Freight Forwarder ในฐำนะ MTO ได้

• DMC ไม่เพียงพอต่อกำรพิสูจนก์ำรกระท ำโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่อของบุคคลท่ี Freight Forwarder
ใชบ้ริกำร

• ควำมรับผดิระหวำ่งกนัของ Freight Forwarder กบับุคคลท่ีตนใชบ้ริกำร

• เม่ือไม่ใช่ลูกหน้ีร่วม จึงตอ้งพิจำรณำไล่เบ้ียตำมสญัญำท่ี Freight Forwarder มีกบับุคคลท่ีตนใชบ้ริกำร
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Shipper ConsigneeWarehouse

Airport

Warehouse

Airport

USA THAILAND

International Air Carriage Contract
Inland Carriage Contract

Inland Carriage Contract

Freight - ปลำยทำง

Freight-ตน้ทำง

สำยกำรบิน  Master Air Waybill

Multimodal Transportation Contract under a Quotation หำกกำรสูญหำยหรือเสียหำยไม่เห็นประจกัษ์

ตอ้งโตแ้ยง้เป็นหนงัสือภำยใน 6 วนั นบัแต่วนัไดรั้บของ
หำกไม่โตแ้ยง้ ใหสั้นนิษฐำนวำ่ MTO ไดส่้งมอบของถูกตอ้ง



Shipper Warehouse

Airport

Warehouse

Airport

USA THAILAND

International Air Carriage Contract
Inland Carriage Contract

Freight-ตน้ทำง

สำยกำรบิน  Master Air Waybill
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Freight - ปลำยทำง Consignee ตวักำร-ตวัแทน

ในกรณีท่ีมีควำมเสียหำยแก่ของ
ผูมี้สิทธิรับของตอ้งทกัทว้งเป็นหนงัสือ
ภำยใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บมอบของ

มิฉะนั้น จะฟ้องผูข้นส่งมิได้

เจำ้ของสินคำ้ไม่แจง้ควำมเสียหำยต่อ Freight Forwarder ใน
ฐำนะ MTO ส่งผลเพียงเจำ้ของสินคำ้มีหนำ้ท่ีพิสูจนว์ำ่ สินคำ้
เสียหำยในระหวำ่งควำมดูแลของ Freight Forwarder

เม่ือ Freight Forwarder ในฐำนะ Consignee ไปไล่เบ้ียสำยกำร
บินตำม Master Air Waybill จึงไม่ไดมี้กำรทกัทว้งเป็นหนงัสือ
ภำยใน 14 วนั ท ำใหส้ิ้นสิทธิฟ้องคดีสำยกำรบินผูเ้ป็นผูข้นส่ง
ทำงอำกำศ



ค ำพิพำกษำศำลทรัพยสิ์นฯ เลขคดีแดงท่ี กค.227/2561

ข้อเทจ็จริง

• ผูซ้ื้อสินคำ้ในประเทศไทย (FOB) วำ่จำ้ง บริษทั A ใหจ้ดัหำผูข้นส่งสินคำ้จำกท่ำอำกำศยำนเซ่ียงไฮ้ มำ
ส่งท่ีท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ

• บริษทั A จึงวำ่จำ้ง Freight-ปลำยทำง ใหท้ ำกำรขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ โดย Freight-ปลำยทำง เกบ็ค่ำระวำง

• Freight-ปลำยทำง มอบหมำยให้ Freight-ตน้ทำง ท ำกำรขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ โดยกำรขนส่งทำง
อำกำศ Freight-ตน้ทำง ติดต่อสำยกำรบินใหท้ ำกำรขนส่ง

• Freight-ตน้ทำง ออก House Air Waybill มีช่ือผูข้ำยและผูซ้ื้อเป็น Shipper และ Consignee ตำมล ำดบั

• สำยกำรบิน ออก Master Air Waybill มีช่ือ Freight-ตน้ทำง และ Freight-ปลำยทำง เป็น Shipper และ
Consignee ตำมล ำดบั

• โจทกเ์ป็นผูรั้บประกนัภยัสินคำ้ของผูซ้ื้อ ฟ้อง Freight-ปลำยทำง Freight-ตน้ทำง และสำยกำรบิน ใหรั้บผดิ



ค ำฟ้องโจทก์

• Freight-ปลำยทำง Freight-ตน้ทำง และสำยกำรบิน ตอ้งร่วมรับผดิในฐำนะผูข้นส่งสินคำ้จำกท่ำอำกำศยำนเซ่ียงไฮ้
มำยงัท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ

Freight-ปลำยทำง ต่อสู้วำ่

• Freight-ปลำยทำง เป็นแค่ผูป้ระสำนงำนขนส่ง ไม่ไดท้ ำสญัญำขนส่งกบัผูซ้ื้อ ไม่ใช่ผูข้นส่ง จึงไม่ตอ้งรับผดิ

Freight-ต้นทำง ขำดนดัยืน่ค ำใหก้ำร ไม่ไดเ้ขำ้มำต่อสู้คดี

สำยกำรบิน ต่อสู้วำ่

• ควำมเสียหำยไม่ไดเ้กิดข้ึนระหวำ่งกำรขนส่งทำงอำกำศ

ค ำพิพำกษำศำลทรัพยสิ์นฯ เลขคดีแดงท่ี กค.227/2561



ConsigneeWarehouse

Airport

Warehouse

Airport

USA THAILAND

International Air Carriage Contract

Inland Carriage Contract

Freight - ปลำยทำง

บริษทั A

Freight-ตน้ทำง สำยกำรบิน  Master Air Waybill

Freight-ตน้ทำง House Air Waybill

ด ำเนินพิธีกำร
รับสินคำ้

ส่งสินคำ้ปลำยทำง

ขนส่งทำงอำกำศ
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วำ่จำ้งใหข้นส่งทำงอำกำศ
และเกบ็ค่ำระวำง

Shipper

พิจำรณำตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย ์เน่ืองจำก พรบ.รับขนของทำงอำกำศ
ระหวำ่งประเทศยงัไม่มีผลบงัคบัขณะพิพำท



เหตุผลตำมค ำพพิำกษำต่อ Freight-ปลำยทำง

Freight-ปลำยทำง ไม่ใช่เป็นเพียงผูป้ระสำนงำนขนส่ง แต่เป็นคู่สญัญำขนส่งกบัผูซ้ื้อ

• Freight-ปลำยทำงเรียกเกบ็ค่ำระวำงขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ และเป็นผูอ้อกใบแจง้หน้ี

• Freight-ปลำยทำงไม่ไดพ้ิสูจนว์ำ่ตนเป็นเพียงตวัแทนโดยไม่ไดรั้บค่ำตอบแทนจำกค่ำระวำง

• Freight-ปลำยทำงจึงตอ้งร่วมรับผดิกบั Freight-ตน้ทำงและสำยกำรบิน ซ่ึงเป็นผูข้นส่งอ่ืนท่ีตนมอบหมำย
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เหตุผลตำมค ำพพิำกษำต่อ Freight-ต้นทำง และสำยกำรบนิ

Freight-ตน้ทำง ร่วมรับผดิกบั Freight-ปลำยทำง ในฐำนะผูข้นส่งท่ีท ำสัญญำกบัผูข้ำย และสำยกำรบิน ร่วมรับผดิ
กบั Freight-ปลำยทำง ในฐำนะผูข้นส่งทอดอ่ืนแมไ้ม่มีสญัญำโดยตรงกบัผูข้ำยและผูซ้ื้อ



สรุป

• พิจำรณำภำยใตป้ระมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชย์ แม้ Freight Forwarder ไม่ไดเ้ป็นผูข้นส่งสินคำ้ดว้ย
ตนเอง ไม่ไดเ้ป็นผูอ้อกใบตรำส่ง แต่เป็นผูเ้กบ็ค่ำระวำงโดยไม่ไดพ้ิสูจนว์ำ่ตนไม่ไดรั้บค่ำตอบแทนจำก
ค่ำระวำง กถื็อเป็นผูข้นส่งท่ีเขำ้ท ำสญัญำขนส่งได้
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ผลกระทบ

• หนำ้ท่ีและควำมรับผิดของ Freight Forwarder ภำยใตป้ระมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชย์ ท่ีไม่ใช่เป็นแค่
ตวัแทนเจำ้ของสินคำ้

• จดัท ำขอ้ยกเวน้ควำมรับผดิ และขอ้จ ำกดัควำมรับผดิไวใ้นสญัญำ หรือเอกสำรใดๆ ท่ีเสนอบริกำรกำร
ขนส่ง



ค ำพิพำกษำศำลทรัพยสิ์นฯ เลขคดีแดงท่ี กค.126/2561

ข้อเทจ็จริง

• ผูซ้ื้อสินคำ้ในประเทศไทย (EX-WORK) วำ่จำ้ง บริษทั A ขนส่งสินคำ้จำกโรงงำนของผูข้ำยในประเทศ
มำเลเซีย มำส่งท่ีประเทศไทย โดยขนส่งทำงถนน และ บริษทั A ออกใบตรำส่งใหแ้ก่ผูซ้ื้อ

• บริษทั A จึงวำ่จำ้ง บริษทั B ใหท้ ำกำรขนส่งสินคำ้ทำงถนนช่วงจำกโรงงำนของผูข้ำยในประเทศมำเลเซีย
มำยงัชำยแดนประเทศไทย

• บริษทั A จำ้ง บริษทั C ใหท้ ำกำรขนส่งสินคำ้ทำงถนนช่วงจำกด่ำนนอกประเทศไทย ขำ้มแดนมำยงัประเทศ
ไทย ไปถึงสถำนท่ีส่งสินคำ้ในประเทศ

• บริษทั B รับมอบสินคำ้บรรจุในลงัไมจ้ำกผูข้ำย ณ โรงงำน โดยไม่ไดบ้นัทึกหมำยเหตุใดๆ เก่ียวกบัควำม
เสียหำยของสินคำ้ มำเกบ็ไว้ ณ โกดงัของบริษทัB ใกลช้ำยแดนไทย

• บริษทั C รับสินคำ้ ณ โกดงัของบริษทั B แลว้น ำสินคำ้บรรจุในลงัไมบ้รรจุเขำ้ตูสิ้นคำ้แลว้ลำกดว้ยหวัลำก
มำส่งมอบยงัสถำนท่ีส่งสินคำ้ในประเทศ



ข้อเทจ็จริง

• บริษทั C ส่งมอบสินคำ้ใหแ้ก่ผูซ้ื้อ โดยไม่มีกำรระบุในใบส่งของวำ่สินคำ้เสียหำย เพยีงแต่ระบุวำ่รอกำร
ตรวจสอบ

• โจทกเ์ป็นผูรั้บประกนัภยัสินคำ้ของผูซ้ื้อ ฟ้อง บริษทั A บริษทั B และบริษทั C ใหรั้บผิด
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ค ำฟ้องโจทก์

• บริษทั A บริษทั B และบริษทั C ตอ้งร่วมรับผดิในฐำนะผูข้นส่งสินคำ้ทำงถนนระหวำ่งประเทศ

บริษัท A ต่อสู้วำ่

• สินคำ้ไม่ไดเ้สียหำยในระหวำ่งกำรขนส่ง

• มีขอ้จ ำกดัควำมรับผดิตำม พรบ.กำรรับขนของทำงถนนระหวำ่งประเทศ

บริษัท B โจทกท้ิ์งฟ้องในส่วนบริษทั B

บริษัท C ต่อสู้วำ่

• ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งในกำรน ำสินคำ้บรรจุเขำ้ตู้

• มีขอ้จ ำกดัควำมรับผดิตำม พรบ.กำรรับขนของทำงถนนระหวำ่งประเทศ
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Shipper ConsigneeWarehouse

MALAYSIA THAILAND

International Carriage by Road Contract

Inland Carriage Contract International Carriage by Road Contract

บริษทั A

บริษทั B

ใบตรำส่ง
ขนสินคำ้บรรจุลงัไมจ้ำกโรงงำนผูข้ำย
มำยงัโกดงัของตนใกลช้ำยแดนไทย
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บริษทั C

ขนสินคำ้บรรจุเขำ้ตูสิ้นคำ้จำกโกดงัของบริษทั B
ขำ้มแดนไปส่ง ณ สถำนท่ีส่งมอบในไทย
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เหตุผลตำมค ำพพิำกษำต่อ Freight-ปลำยทำง

บริษทั A และบริษทั C ร่วมกนัรับผดิต่อโจทก์

• เช่ือวำ่ควำมเสียหำยเกิดข้ึนขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงในระหวำ่งกำรขนส่ง

• จ ำกดัควำมรับผดิได้ 8.33 SDR ต่อกิโลกรัม

ควำมเห็นเพิม่เติม

• ประเดน็บริษทั B รับมอบสินคำ้บรรจุในลงัไมจ้ำกผูข้ำย ณ โรงงำน โดยไม่ไดบ้นัทึกหมำยเหตุใดๆ เก่ียวกบั
ควำมเสียหำยของสินคำ้

• ประเด็นบริษทั C ส่งมอบสินคำ้ใหแ้ก่ผูซ้ื้อ โดยไม่มีกำรระบุในใบส่งของวำ่สินคำ้เสียหำย เพียงแต่ระบุวำ่
รอกำรตรวจสอบ



ควำมเห็นเพิม่เติม

• ประเด็นบริษทั A และบริษทั C สู้วำ่ไม่มีอุบติัเหตุเกิดข้ึนระหวำ่งกำรขนส่ง

• ประเดน็บริษทั C ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งในกำรน ำสินคำ้บรรจุเขำ้ตู้

• ประเด็นบริษทั C สู้วำ่ในใบรับสินคำ้โดยผูซ้ื้อมีขอ้ควำมระบุวำ่ ถำ้สินคำ้เสียหำยตอ้งแจง้พนกังำนขบัรถ
โดยทนัทีในวนัรับสินคำ้ มิฉะนั้น บริษทั C จะพน้ควำมรับผดิชอบ
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ผลกระทบ

• ควำมรับผดิร่วมกนัของผูร่้วมขนส่งทำงถนนระหวำ่งประเทศ

• ตรวจสอบสินคำ้ระหวำ่งผูข้นส่งก่อนกำรรับมอบระหวำ่งกนั

• ขอ้ควำมท่ีเป็นภำระต่อเจำ้ของสินคำ้มำกกวำ่ท่ีกฎหมำยก ำหนด



Q & A


