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ตอนที่ 5
กฎขอบังคับวาดวยวิธีประกัน
142) ผูสงสินคาถาตองการใหการรถไฟฯ รับประกัน
การเสียหายสูญหาย จะตองจัดสงในวิธีประกัน ซึ่งกําหนดไว
เปน 2 วิธี คือ.ก.สงในวิธีประกันธรรมดา
ข.สงในวิธีประกันพิเศษ
(ขอ 142 แกไขตามใบแทรกที่ 296 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1)

การประกันสินคา

143) สินคาประเภทหอวัตถุ เมื่อจัดสงโดยวิธีประกัน
ธรรมดา หรือประกันพิเศษ ตองบรรจุหีบ กลองหรือภาชนะ
ที่ปดมิดชิดมั่นคง ใชลวดหรือเชือกผูกมัดคาดและตีตราครั่งหรือ
ตราอื่นของผูสงอยางนอย 1 ดวง ทับรอยผูกคาดใหมั่นคงแลว
ตองกรอกชนิดของจํานวนราคาสิ่งของซึ่งมีอยูในหีบ กลอง หรือ
ภาชนะนั้นลงในแบบพิมพแสดงรายนามและราคาวัตถุสําหรับ
ประกันตามตัวอยางหมายอักษร ซ. เปนภาษาไทยหรือภาษา
อังกฤษ มอบใหพนักงานรถไฟผูมีหนาที่ออกใบสงของ และ
พนักงานรถไฟจะไดมีตราครั่งของการรถไฟฯ กํากับลงบน
ลวดหรือเชือกที่คาดหีบสิ่งของนั้นๆ ตอหนาผูสงอีก 1 ดวง
สําหรับยางนอกรถยนต และยางนอกของรถที่ใชกําลัง
เครื่องยนต จักรเย็บผา รถจักรยาน 2 ลอ จักรยานยนต 2 ลอ
เครื่องจักร เครื่องยนตอุปกรณรถยนต อุปกรณเครื่องจักร
เครื่องยนตที่มีขนาดใหญไมสะดวกในการบรรจุหีบ กลอง
หรือภาชนะ การรถไฟฯ ผอนผันใหไมตองบรรจุหีบกลอง
หรือภาชนะไดเปนกรณีพิเศษ
(ขอ 143 แกไขตามใบแทรกที่ 297 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1)

การบรรจุสินคาประเภท
หอวัตถุ โดยวิธีประกัน
ธรรมดาหรือประกันพิเศษ

144) การประกันธรรมดาสําหรับสินคาและเครื่องลอเลื่อน
เหมาหลัง
สงอยางเหมาหลังจะรับประกันตอเมื่อผูสงใชรถปดบรรทุกเทานั้น
และการรถไฟฯ จะไมรับประกันธรรมดา สําหรับสินคาที่เปน
อันตรายไวเพลิง ซึ่งระบุไวในตอน 4 กับของบางอยางที่ระบุไวใน
ขอ 145 แหงกฎขอบังคับนี้
ผูสงสินคาเครื่องลอเลื่อนเหมาหลังที่ประสงคจะสงใน
วิธีประกันธรรมดาจะตองแจงความจํานงตอสารวัตรรับสงสินคา
นายสถานีหรือหัวหนาเสมียนในเวลาที่ไดไปลงชื่อขอรถ และ

การประกันธรรมดา

จะตองยื่นรายการแจงจํานวนสินคาเครื่องลอเลื่อนและราคาเปน
- 80 รายชิ้น แตเมื่อรวมทั้งหมดแลวตองไมเกินกวา 1,000.บาท
(หนึ่งพันบาท) สําหรับสินคา สวนเครื่องลอเลื่อนราคาตองไม
เกินกวาที่กําหนดตอไปนี้.รถจักร รถยนตหรือรถที่ใชกําลังเครื่องยนตกําลังไฟฟา
กําลังไอน้ํา และกําลังอื่นๆ ไมเกิน 500.- บาท ตอ 1 คัน
เกวียนหรือรถลากเข็นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน ไมเกิน
กวา 250.-บาท ตอ 1 คัน
รถจักรยานยนต 2 ลอหรือ 3 ลอ ไมเกินกวา 50.-บาทตอ 1
คัน
ลอเลื่อนธรรมดาอยางอื่นขนาดเล็กไมเกินกวา10.-บาทตอ1
คัน
ในเวลานําสินคาหรือเครื่องลอเลื่อนที่ขอสงในวิธี
ประกันธรรมดาขึ้นบรรทุกในรถ พนักงานรถไฟจะไปตรวจสอบ
รายการและจํานวนตอหนาผูสง และผูสงจะตองกรอก รายการ
ชนิดของจํานวนราคาแหงสิ่งของ เครื่องลอเลื่อนที่บรรทุกไป
จริงลงในแบบพิมพที่ระบุไวในขอ 143
และจะตอง
ประทับตราที่ประตูรถ กับจะตองจัดหากุญแจที่มั่นคงแข็งแรง
มาใสทุกประตูดวยตราที่ใชประทับประตูรถใหประทับตราไวใน
ใบสงของ ใบรับ และตนขั้วเชนเดียวกับการสงหีบหอวัตถุในวิธี
ประกันธรรมดา
รถบรรทุกเหมาหลังสงในวิธีประกันธรรมดานี้ พนักงาน
รถไฟจะไดประทับตราของสถานี
และตราของพนักงานผู
ตรวจสอบรายการกํากับที่ประตูทุกประตูดวย
หมายเหตุ.คําวารถปดที่ใชในกฎขอบังคับนี้ หมายถึงรถปดมิดชิด
ไมมีรูหรือชอง ณ ที่ใดที่อาจทําใหของที่บรรทุกอยูภายใน
รั่วไหลหรือถูกทําลายหรือถูกลักลวงออกมาได
สิ่งของที่ไมยอมใหสงในวิธี
ประกันธรรมดา

145) สิ่งของซึ่งบูดเนาเสียหายไดโดยงาย เครื่องดิน
เคลือบ,กระจก,ภาชนะทําดวยแกว,ภาชนะทําดวย
ดิน,สิ่งของ
ที่ประกอบขึ้นดวยฝมือ,ชางปน,ชางสลักหรือวาดเขียน และ
วัตถุ
ที่มีลักษณะบอบบางนั้นจะไมรับบรรทุกสงในวิธีประกันธรรมดา

คาประกันธรรมดาหอวัตถุ
สินคาเครื่องลอเลื่อน

ถาผูสงตองการสงโดยใหการรถไฟฯ ชดใชคาสูญหายจะตองสง
ในวิธีประกันพิเศษ
146) คาประกันธรรมดาสําหรับหอวัตถุ การรถไฟฯ
จะ
คิด 25 สตางค ตอ 1 หีบ สวนคาประกันธรรมดาสําหรับเหมา
หลังจะคิดหลังละ 100.- บาท และความรับผิดชอบแหง
สิ่งของที่ไดรับประกัน เมื่อไปเกิดสูญหายขึ้นจักตองปฏิบัติตาม
ความ ในพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พ.ศ.
2464 มาตรา 53,55,57 และ 59
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147) ผูสงสัตวมีชีวิตปรารถนาจะใหการรถไฟฯ รับประกัน
ชีวิต
สัตวมีชีวิตตางๆ จะตองทําความตกลงกับผูอํานวยการฝายการ
เดินรถหรือหัวหนากองจัดการเดินรถเขตเสียกอน ทั้งนี้ยกเวน
สัตวมีปกซึ่งบรรจุกรงมั่นคงแข็งแรงสงในประเภทหอวัตถุ ยอมให
สงในวิธีประกันธรรมดาไดตามขอ 143
148) คาประกันธรรมดาสําหรับสัตวมีชีวิตการรถไฟฯ
จะคิดดังนี้.ชาง
เชือกละ 50.- บาท
ปศุสัตวขนาดกลาง เชน โค กระบือ มา ลา ลอ
ตัวละ 10.-บาท
แพะ แกะ สุกร สุนัขหรือสัตวขนาดเดียวกัน
ตัวละ 25 สตางค
สวนความรับผิดชอบสําหรับสัตวที่บรรทุกสงไปในวิธี
ประกันธรรมดานี้ตองปฏิบัติตามความในพระราชบัญญัติจัดวาง
การรถไฟและทางหลวง มาตรา 53,56 และ 59
149) การรถไฟฯ ไมรับประกันหีบหอวัตถุ,สินคา
ขามแดน
เครื่องลอเลื่อน หรือสัตวมีชีวิต ซึ่งบรรทุกสงขามเขตราชอาณา
จักรไทย ซึ่งตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายเกินกวา 500.-บาท
กับทั้งผูสงจะตองปฏิบัติตามระเบียบกฎขอบังคับของรถไฟตาง
ประเทศที่ติดตอในขณะที่ของนั้น เดินทางนอกราชอาณาจักรไทย
อีกดวย
150) ยกเลิกตามใบแทรกที่ 641 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1

ประกันสัตวมี

คาประกันธรรมดาสัตวมีชีวิต

ไมรับประกันของสง
เกินกวา 500.- บาท

151) ยกเลิกตามใบแทรกที่ 296 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1
152) การประกันพิเศษนี้ พนักงานรถไฟมีสิทธิที่จะตรวจ
ประกันพิเศษ
สิ่งของตอหนาผูสงของนั้นๆ เพื่อใหรูแนวาภายในหีบมีสิ่งของตรง
ตามที่ระบุในใบแสดงรายนามและราคาวัตถุสําหรับประกันที่ผูสง
แจงไวหรือไม แลวประทับตราสงของสถานีกํากับอยางนอย 3 ดวง
153) ผูที่ประสงคจะสงสินคาประเภทหอวัตถุ โดยวิธี
ประกันพิเศษ ตองแสดงความจํานงตอนายสถานี หัวหนา
เสมียน สารวัตรรับสงสินคา สารวัตรเดินรถแขวง หัวหนากอง
จัดการเดินรถเขต หรือผูอํานวยการฝายการเดินรถหรือผูแทน
ที่ไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษรและจะตองเสียคาประกัน
พิเศษตามอัตราที่ประเมินตามราคาของสินคาที่ตองการใหการรถไฟฯ
ชดใช ดังนี้.- 82 -

อํานาจตรวจของ

การประกันพิเศษและอัตรา
คาประกันพิเศษสินคา
ประเภทหอวัตถุ

ก.หอวัตถุทุกชนิดที่บรรจุหีบ กลอง หรือภาชนะ จะเสียคา
ประกันในอัตรารอยละ 2 ของราคาของ
ข.หอวัตถุบางชนิดที่ผอนผันไมตองบรรจุหีบ กลองหรือภาชนะ
ตามขอ 143 จะเสียคาประกันในอัตรารอยละ 2 ของราคาของตามขอ
ก.ยกเวนเฉพาะ จักรเย็บผา รถจักรยานยนต 2 และรถจักรยาน 2 ลอ
ถาไมบรรจุหีบ กลองหรือภาชนะ จะเสียคาประกันในอัตรารอยละ 3
ของราคาของ
คาประกันตามขอ ก.และ ข.อยางต่ําตองไมนอยกวา 5.- บาท
(ขอ 153 แกไขตามใบแทรกที่ 388 ในสมุดอัตราสินคาเลม
1)
(ขอ154 ยกเลิกตามใบแทรกที่ 641 ในสมุดอัตราสินคาเลม
1)
การประกันพิเศษและ
อัตราคาประกันพิเศษ
สินคาประเภทเหมาหลัง

155) ผูที่ประสงคจะสงสินคาประเภทเหมาหลังโดยวิธี
ประกันพิเศษ ตองแสดงความจํานงเปนลายลักษณอักษร แจง
รายการ จํานวน และราคาสิ่งของ เครื่องลอเลื่อนหรือสัตวมีชีวิต

โดยละเอียดตอนายสถานี หัวหนาเสมียน สารวัตรรับสงสินคา
สารวัตรเดินรถแขวง หัวหนากอง จัดการเดินรถเขต หรือผูอํานวยการ
ฝายการเดินรถ หรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายกอนลงชื่อในสมุดขอรถ
และจะตองเสียคาประกันพิเศษในอัตราตอราคาของที่ตองการให
การรถไฟฯ ชดใชดังนี้.ก.ราคาของไมเกิน 10,000.- บาทเสียคาประกันรอยละ
1.5 ของราคาของ แตคาประกันอยางต่ําตอคันรถตองไมนอยกวา
100.- บาท สําหรับรถชนิด 4 ลอ และ 200.- บาท สําหรับรถชนิด
8 ลอ
ข.ราคาของเกินกวา 10,000.- บาท ขึ้นไปเสียคาประกัน
รอยละ
2 ของราคาของราคาที่ตองการใหการรถไฟฯ ชดใชสูงสุดตองไมเกิน
กวา 100,000.- บาท
(ขอ 155 แกไขตามใบแทรกที่ 296 ในสมุดอัตราสินคาเลม
1)
ผูมีอํานาจรับประกันพิเศษ

156) พนักงานรถไฟผูมีอํานาจรับประกันพิเศษในราคาของ
เกินกวา 5,000.- บาท สําหรับการสงสินคาในประเภทหอวัตถุและเกิน
กวา 10,000.- บาท สําหรับการสงสินคาในประเภทเหมาหลัง คือ
ผูอํานวยการฝายการเดินรถหรือผูแทนที่ไดรับมอบหมาย หัวหนากอง
จัดการเดินรถเขต สารวัตรเดินรถประจําแขวง และสารวัตรรับสงสินคา
สําหรับราคาของตั้งแต 5,000.- บาทลงมา สําหรับการสงสินคาใน
ประเภทหอวัตถุ และตั้งแต 10,000.- บาทลงมา สําหรับการสงสินคา
ประเภทเหมาหลัง
นายสถานีหรือหัวหนาเสมียนสินคามีอํานาจ
รับประกันได
ขอ 156 แกไขตามใบแทรกที่ 296 ในสมุดอัตราสินคาเลม

1)
- 83 157) สงสินคาดังระบุตอไปนี้รับบรรทุกสงในประเภท
สินคาที่ตองสงในวิธีประกัน
เหมาหลังเฉพาะในวิธีประกันพิเศษ และตองชําระคาระวางใน
พิเศษ และตองเสียคาระวาง
อัตราดวนเสมอ โดยไมจํากัดวาจะพวงสงไปกับขบวนรถใด
ในอัตราดวน
1.เงินตราและธนบัตรทุกชนิดที่มิไดจัดสงโดยหนวย
ราชการของรัฐบาลไทย
(ขอ 157 อนุ 1 แกไขตามใบแทรกที่ 60 ในสมุดอัตราสินคา
เลม1 ดูใบแทรกที่ 239 ประกอบ)

158) การขอประกันพิเศษสงสินคาประเภทเหมาหลัง
เมื่อไดรับการตกลงจากนายสถานี หัวหนาเสมียน สารวัตรรับ
สงสินคา สารวัตรเดินรถแขวง หัวหนากองจัดการเดินรถเขต
หรือผูอํานวยการฝายการเดินรถหรือผูแทนแลว ถาผูสงเปลี่ยน
ความตั้งใจจะไมประกันพิเศษดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ตองแจงการ
บอกเลิกเปนลายลักษณอักษรตอผูที่ตกลงรับประกันพิเศษ และ
กอนการสั่งจายรถ แตถาไดสั่งจายรถไปกอนแลวการรถไฟฯ
จะคิดคาปวยการรถเสียเวลาตามขอ 80
(ขอ 158 แกไขตามใบแทรกที่ 296 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1)
159) เมื่อผูขอประกันพิเศษไดรับจายรถแลวจะตอง
กรอกรายการ ชนิด จํานวน ราคาสิ่งของ ลงในแบบพิมพตามที่
การรถไฟฯ ไดกําหนดไว และนําสินคา เครื่องลอเลื่อนหรือสัตว
มีชีวิต ตามรายการที่ตกลงไวมาบรรทุกภายใน 6 ชั่วโมง สําหรับ
รถ 4 ลอ และ 8 ชั่วโมง สําหรับรถ 8 ลอ (นับเวลากลางวัน
ระหวาง 6 ถึง 18 น.) ตอหนาพนักงานรถไฟผูรับผิดชอบเสร็จ
แลวพนักงานรถไฟ จะจัดการใสกุญแจหรือสกรูนอต และประทับ
ตราที่ประตูรถหรือชองที่ปดเปดไดทุกแหง และผูสงจะตองประทับ
ตราของผูสงที่ประตูรถหรือชองที่ปดเปดดวยเชนเดียวกัน
(ขอ 159 แกไขตามใบแทรกที่ 296 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1)

การบอกเลิกประกันพิเศษ

160) ระเบียบการปลีกยอยเพื่อความเรียบรอยปลอด
ภัยและวิธีการรับประกันพิเศษเหมาหลัง ผูอํานวยการฝายการ
เดินรถ จะไดกําหนดและสั่งเปลี่ยนแปลงเปนครั้งคราวตาม
ความจําเปน

ระเบียบการปลีกยอย
สําหรับประกันพิเศษ

การบรรทุกสินคาโดย
วิธีประกันพิเศษ

161) สินคาประเภทหอวัตถุและประเภทเหมาหลัง
การชดใชคาสูญหายและ
ซึ่งผูสงไดจัดสงไปโดยวิธีประกันธรรมดาและประกันพิเศษ
เสียหาย
ตามกฎขอบังคับนี้ การรถไฟฯ จะยอมรับผิดชอบชดใชคา
เสียหายสูญหายตามกรณี ดังนี้.- 84 ก.สินคาประเภทหอวัตถุ เมื่อหีบ กลอง ภาชนะสูญหายไปทั้ง
หมดหรือเมื่อดวงตราขาดหายหรือชํารุด และสิ่งของสูญหายไปทั้งหมด
หรือบางสวน แตถาหีบ กลอง ภาชนะลวดหรือเชือก รวมทั้งตราที่
ประทับยังอยูในสภาพเรียบรอย ผูสงหรือผูรับจะเรียกรองใหการรถไฟฯ
ชดใชคาสูญหายไมได
ข.สินคาประเภทเหมาหลัง เมื่อดวงตราขาดหายหรือชํารุดและ

สิ่งของขาดหายไปทั้งหมดหรือบางสวนแตถาดวงตราของการรถไฟฯ
หรือตราของผูสงยังอยูในสภาพเรียบรอยผูสงหรือผูรับจะเรียกรองให
การรถไฟฯ ชดใชคาสูญหายไมได
ค.สินคาประเภทหอวัตถุหรือประเภทเหมาหลังที่แสดงใหเห็น
วา
เกิดการชํารุด แตกหักเสียหายเพราะการปฏิบัติผิดระเบียบหรือขาดการ
ระมัดระวังของเจาหนาที่รถไฟ แตถาการชํารุดแตกเสียหายเกิดจากการ
หดตัวหรือเสื่อมสภาพของสินคาตามธรรมชาติ หรือในตัวของสินคาเอง
ผูสงหรือผูรับจะเรียกรองใหการรถไฟฯ ชดใชคาเสียหายไมได
ง.สินคาประเภทหอวัตถุหรือประเภทเหมาหลังที่เสียหายหรือ
สูญหายบางสวน ขณะที่อยูในความรับผิดชอบของการรถไฟฯ จะตอง
นําไปชั่งสอบน้ําหนักตรวจสอบรายการพรอมกับบันทึกน้ําหนักที่ชั่ง
สอบได รวมทั้งรายการสินคาที่เสียหายสูญหายลงไวในเอกสารหรือใบ
สงของสําเนาใบรับของที่กํากับสินคารายนั้นๆ โดยเจาหนาที่ของการ
รถไฟฯ และผูรับชั่งน้ําหนักตรวจสอบรายการและลงนามในบันทึกนั้น
รวมกัน กอนที่จะจายใหกับผูรับหรือในทันทีที่จายใหผูรบั
จ.สินคาประเภทหอวัตถุและประเภทเหมาหลังที่ไปตรวจพบ
ความเสียหายสูญหายหลังจากที่พนักงานรถไฟไดจายใหแกผูรับไปแลว
ผูสงหรือผูรับจะเรียกรองใหการรถไฟฯ ชดใชไมได
ฉ. การรถไฟฯ จะชดใชคาสูญหายหรือเสียหายตามราคาของที่
สูญหาย หรือตามความเสียหายของสิ่งของเทาที่เปนจริง และไมเกิน
กวาราคาที่ประกันไว
ช.การรถไฟฯ ไมรับผิดชอบตอการเสียหายสูญหายซึ่งเกิดจาก
เหตุสุดวิสัย การกระทําหรือการผิดนัดของผูสงผูรับสินคา การนัดหยุด
งานการกอการ
จราจล การหดตัวหรือเสื่อมสภาพของสินคาตาม
ธรรมชาติ หรือในตัวของสินคาเอง
(ขอ 161 แกไขตามใบแทรกที่ 296 ในสมุดอัตรา
สินคาเลม 1)
คาประกันตองชําระที่สถานีสง

สินคาเลม 1)

162) คาประกันตองชําระเปนเงินสด ณ สถานีหรือที่รับสง
สินคาตนทางเสมอไปเวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการฝาย
การเดินรถ
(ขอ 162 แกไขตามใบแทรกที่ 296 ในสมุดอัตรา

