เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๓ ก

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๘

พระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางแพงและคาเสียหายจากเรือโดนกัน
พ.ศ. ๒๕๔๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
เปนปที่ ๖๐ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยความรับผิดทางแพงและคาเสียหายจากเรือโดนกัน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพงและคาเสียหายจากเรือ
โดนกัน พ.ศ. ๒๕๔๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญัตินี้ใ หใ ชบัง คับ เมื่อ พน กํา หนดเก า สิ บ วั น นั บ แต วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“เรือ” หมายความวา ยานพาหนะทางน้ําทุกชนิด
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“เรือเดินทะเล” หมายความวา เรือที่มีลักษณะสําหรับใชในทะเลตามกฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือ
ตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย
“เรือโดนกัน” หมายความวา การปะทะกันระหวางเรือเดินทะเล หรือการที่เรือเดินทะเลปะทะกับ
เรือลําอื่น ทําใหเกิดความเสียหายแกเรือ ทรัพยสินหรือบุคคลบนเรือที่ปะทะกันลําหนึ่งลําใดหรือทุกลํา
และใหหมายความรวมถึงการที่เรือเดินทะเลไดกอหรือไดรับความเสียหายดังกลาว โดยมีสาเหตุจากการ
ปฏิบัติการหรืองดเวนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบังคับหรือการควบคุมเรือ หรือการฝาฝนกฎขอบังคับ
เกี่ยวกับการเดินเรือ แมวาเรือจะมิไดมีการปะทะกัน ทั้งนี้ ไมวาเหตุจะเกิดขึ้นในนานน้ําใดก็ตาม
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกเรือสําหรับใชในการสงคราม หรือเรือของรัฐที่
ใชในการปฏิบัติการเพื่อสาธารณประโยชน
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
ความรับผิดกรณีเรือโดนกัน
มาตรา ๗ ความรับผิดกรณีเรือโดนกัน ใหเปนไปตามสวนแหงความผิดของเรือแตละลํา
มาตรา ๘ ในการพิสูจนความผิดกรณีเรือโดนกัน หามมิใหนําบทสันนิษฐานความผิดที่บัญญัติไว
ในกฎหมายอื่นมาใชบังคับ
มาตรา ๙ ถาเรือโดนกันเกิดจากเหตุดังตอไปนี้ ความเสียหายยอมตกเปนพับแกเรือแตละลํา
(๑) อุบัติเหตุ โดยพิสูจนไดวาเรือแตละลําที่เปนคูกรณีไดใชความระมัดระวังและความสามารถ
ในการเดินเรืออยางเต็มที่แลว และไมไดละเมิดกฎขอบังคับใด ๆ เกี่ยวกับการเดินเรือ
(๒) เหตุสุดวิสัย หรือ
(๓) ไมอาจรูไดวาเรือโดนกันเกิดจากสาเหตุใด
มาตรา ๑๐ ถาเรือโดนกันเกิดจากความผิดของเรือลําเดียว เรือลํานั้นตองรับผิดตอความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น
มาตรา ๑๑ ถาเรือโดนกันเกิดจากความผิดของเรือตั้งแตสองลําขึ้นไป และไมอาจกําหนดสวน
แหงความผิดของเรือแตละลําได เรือลําที่ผิดแตละลําตองรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นเทา ๆ กัน
ความเสียหายที่เกิดแกเรือและทรัพยสินบนเรือ เรือลําที่ผิดแตละลําตองรับผิดตอความเสียหายที่
เกิดขึ้นไมเกินสวนแหงความผิดของตน
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ความเสียหายที่เกิดแกชีวิต รางกายหรืออนามัยของบุคคลบนเรือ เรือลําที่ผิดแตละลํา ตองรับผิด
ตอความเสียหายที่เกิดขึ้นอยางลูกหนี้รวมกัน
มาตรา ๑๒ กรณีเรือโดนกันเนื่องจากความผิดของผูนํารอง เรือลําที่ผิดจะปฏิเสธความรับผิดตอ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นมิได และใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดกรณีเรือโดนกันตามพระราชบัญญัตินี้
มาใชบังคับแกกรณีดังกลาว
มาตรา ๑๓ ความรับผิดกรณีเรือโดนกันตามพระราชบัญญัตินี้ไมเปลี่ยนแปลงสิทธิหรือหนาที่
ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดในหนี้ที่เกิดจากสัญญารับขนหรือสัญญาอื่น และไมกระทบกระเทือนบทบัญญัติ
แหงกฎหมายเกี่ยวกับการจํากัดความรับผิดกรณีเรือโดนกัน
หมวด ๒
คาเสียหายอันพึงเรียกไดกรณีเรือโดนกัน
สวนที่ ๑
บททั่วไป
มาตรา ๑๔ คาเสียหายอันพึงเรียกไดนั้น ไดแก คาเสียหายซึ่งคํานวณไดจากความเสียหาย
อันเปนผลโดยตรงจากเรือโดนกันตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้
สวนที่ ๒
ความเสียหายแกเรือ
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่เรือเสียหายโดยสิ้นเชิง หรือเรือไดรับความเสียหายจนคาใชจายใน
การทําใหเรือกลับคืนสูสภาพเดิมสูงกวามูลคาของเรือในเวลาที่เรือโดนกัน คาเสียหายอันพึงเรียกได
ใหรวมถึงราคาเรือตามมูลคาในเวลาที่เรือโดนกัน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงประเภท อายุ สภาพ ลักษณะ
การใชงาน ราคาแหงมูลประกันภัย ราคาเรือที่มีสภาพคลายคลึงกัน และปจจัยอยางอื่นที่เกี่ยวของ
กับเรือนั้น
นอกจากคาเสียหายตามวรรคหนึ่ง คาเสียหายอันพึงเรียกได ใหรวมถึงคาใชจายดังตอไปนี้
(๑) คาใชจา ยที่ไ ดจายไปเพื่อ การช วยเหลื อ กูภั ยทางทะเล การเฉลี่ ยความเสียหายทั่วไป
คาภาระและคาใชจายอันควรอยางอื่นที่เกิดขึ้นเพราะเรือโดนกัน
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(๒) คาใชจายที่ไดจายใหแกบุคคลภายนอกตามสัญญา โดยผลของกฎหมายหรือหนี้ตามกฎหมาย
อยางอื่นเพราะเรือโดนกัน
(๓) คาใชจายที่ไดจายไปเปนคาเชื้อเพลิงบนเรือและอุปกรณประจําเรือที่สูญหายหรือเสียหาย
จากเรือโดนกันที่ไมไดรวมอยูในการประเมินราคาเรือตามวรรคหนึ่ง
(๔) คาใชจายจากการขาดรายไดในคาระวาง คาเชา คาโดยสารหรือคาตอบแทนอยางอื่นที่จะ
ไดรับตามสัญญาหรือจากการที่ไมสามารถใชประโยชนจากเรือ ทั้งนี้ ใหหักคาใชจายอันจะเกิดขึ้น
หากมีการปฏิบัติตามสัญญาหรือใชประโยชนจากเรือนั้นออกเสียกอน
มาตรา ๑๖ ในกรณี ที่ เ รือ เสี ย หายแต เ พี ย งบางส ว น ค า เสี ย หายอัน พึ ง เรี ยกได ใ หร วมถึง
คาซอมแซมชั่วคราวที่ไดกระทําขึ้นตามสมควรเพื่อใหเรืออยูในสภาพที่สามารถเดินทะเลไดอยาง
ปลอดภัยและคาซอมแซมถาวรเพื่อใหเรือกลับคืนสูสภาพเชนกอนเรือโดนกัน และคาใชจายอันจําเปน
อยางอื่นที่เกี่ยวกับการซอมแซม เชน คาไลแกส คาทําความสะอาดถัง คาภาระทาเรือ คาควบคุมดูแล
การซอมแซม คาตรวจและยืนยันมาตรฐานเรือ คาใชอู คาเทียบทาหรือคาบริการอยางอื่นที่เรียกเก็บ
ตามระยะเวลาที่ใชในการซอมแซม เปนตน
นอกจากคาเสียหายตามวรรคหนึ่ง คาเสียหายอันพึงเรียกได ใหรวมถึงคาใชจายดังตอไปนี้
(๑) คาใชจายที่ไดจายไปเพื่อการชวยเหลือกูภัยทางทะเล การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป คาภาระและ
คาใชจายอันควรอยางอื่นที่เกิดขึ้นเพราะเรือโดนกัน
(๒) คาใชจายที่ไดจายใหแกบุคคลภายนอกตามสัญญา โดยผลของกฎหมายหรือหนี้ตามกฎหมาย
อยางอื่นเพราะเรือโดนกัน
(๓) คาใชจายที่ไดจา ยไปเปนคาเชื้อเพลิงบนเรือและอุปกรณประจําเรือที่สูญหายหรือเสียหายจากเรือ
โดนกันที่ไมไดรวมอยูในคาซอมแซมตามวรรคหนึ่ง
(๔) คาใชจายจากการขาดรายไดในคาระวาง คาเชา คาโดยสารหรือคาตอบแทนอยางอื่นที่จะไดรับ
ตามสัญญา หรือจากการที่ไมสามารถใชประโยชนจากเรือในระหวางการซอมแซม ทั้งนี้ ใหหักคาใชจาย
อันจะเกิดขึ้นหากมีการปฏิบัติตามสัญญาหรือใชประโยชนจากเรือนั้นออกเสียกอน
ในกรณีที่เรือไดรับการซอมแซมความเสียหายอันเกิดจากเรือโดนกันพรอมกับการบํารุงรักษา
ตามปกติที่มีขึ้นตามรอบระยะเวลาหรือพรอมกับการซอมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีอื่น
ความเสียหายอันพึงเรียกได ใหรวมถึงคาใชอู คาเทียบทา หรือคาบริการอยางอื่นที่เรียกเก็บตาม
ระยะเวลาเฉพาะในสวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการซอมแซมจากเรือโดนกัน และคาเสียหายจากการขาด
รายไดหรือการที่ไมสามารถใชประโยชนจากเรือในระหวางการซอมแซมเฉพาะในสวนของระยะเวลาที่
เพิ่มขึ้นเพราะการซอมแซมความเสียหายจากเรือโดนกัน
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มาตรา ๑๗ ในกรณีที่การซอมแซมเรือจําเปนตองนําวัสดุที่มีสภาพดีกวาหรือมีมูลคาสูงกวา
มาเปลี่ยนสวนที่เสียหาย ใหประโยชนดังกลาวตกแกเรือนั้น
สวนที่ ๓
ความเสียหายแกทรัพยสินบนเรือ
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่ทรัพยสินบนเรือเปนสินคา คาเสียหายอันพึงเรียกไดมีดังนี้
(๑) กรณีทรัพยสินนั้นสูญหาย ความเสียหายคํานวณจากการใชราคาทองตลาดในเวลาและ ณ
ทาปลายทางที่ทรัพยสินควรจะไดมาถึง หักดวยคาใชจายใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นหากทรัพยสินนั้นไปถึง
ทาปลายทาง ถาไมสามารถกําหนดราคาทองตลาดดังกลาวได มูลคาของทรัพยสินคํานวณจากราคาที่บรรทุก
ลงเรือ บวกดวยคาระวางและคาใชจายในการประกันภัยที่ฝายที่มีสิทธิเรียกคาเสียหายไดจายไปบวกดวย
สวนเพิ่มซึ่งประเมินในอัตราไมเกินรอยละ ๑๐ ของมูลคาทรัพยสินตามที่คํานวณขางตน
(๒) กรณีทรัพยสินนั้นเสียหาย ความเสียหายคํานวณจากผลตางระหวางมูลคาทรัพยสิน ณ
ทาปลายทางในสภาพปกติกับมูลคาในสภาพที่เสียหาย
(๓) กรณีทรัพยสินนั้นเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากความลาชาของการเดินทางหลังจากที่เรือ
โดนกัน ความเสียหายอันพึงเรียกไดอันเปนผลจากเรือโดนกันใหคํานวณตาม (๒) แตไมรวมถึง
ความเสียหายจากการสูญเสียที่เกิดจากการที่ราคาทองตลาดตกต่ําลงในระหวางความลาชาดังกลาว
ในกรณีที่ทรัพยสินบนเรือเปนทรัพยสินอยางอื่น คาเสียหายอันพึงเรียกได รวมถึง
(๑) กรณีทรัพยสินสูญหายหรือไมอาจซอมแซมได ความเสียหายคํานวณจากมูลคาของทรัพยสิน
หรือคาใชจายอันสมควรในการหาทรัพยสินมาทดแทน
(๒) กรณีทรัพยสินเสียหายและสามารถซอมแซมได ความเสียหายคํานวณจากคาใชจายอันสมควร
ในการซอมแซมซึ่งตองไมเกินมูลคาของทรัพยสินหรือคาใชจายอันสมควรในการหาทรัพยสินมาทดแทน
สวนที่ ๔
ความเสียหายแกชีวิต รางกายหรืออนามัยของบุคคลบนเรือ
มาตรา ๑๙ กรณีเรือโดนกันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกชีวิต รางกายหรืออนามัยของ
บุคคลบนเรือ ใหนําบทบัญญัติวาดวยคาสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาใชบังคับโดยอนุโลม

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๓ ก

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๘

สวนที่ ๕
การชดใชคาเสียหาย

มาตรา ๒๐ ในกรณีที่ความเสียหายจากเรือโดนกันเกิดจากความผิดของเรือตั้งแตสองลํา
ขึ้นไป การคํานวณคาเสียหายอันพึงเรียกได ใหนําคาเสียหายทั้งหมดของเรือแตละลํารวมเขาดวยกัน
และใหคํานวณจํานวนคาเสียหายที่เรือแตละลําตองรับผิดตามสวนแหงความผิดของเรือ
เรือที่ไดรับความเสียหายเกินกวาที่ตองรับผิดตามวรรคหนึ่ง ใหไดรับชดใชคาเสียหาย
ในสวนที่เกินความรับผิดนั้นจากเรือลําอื่นที่รับผิดไมครบตามสวนแหงความผิดของเรือลํานั้น
หมวด ๓
การใชสิทธิทางศาล

มาตรา ๒๑ สิทธิเรียกรองในคาเสียหายอันพึงเรียกได ใหมีกําหนดอายุความสองปนับแตวันที่เรือ
ทรัพยสินบนเรือ ชีวิต รางกายหรืออนามัยของบุคคลบนเรือเกิดความเสียหาย
สิทธิไลเบี้ยระหวางเรือทุกลําที่มีสวนผิดตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม ใหมีกําหนดอายุความ
หนึ่งปนับแตวันที่ผูใชสิทธิไลเบี้ยไดใชคาสินไหมทดแทน
ในการฟองคดี หากปรากฏวามีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุใหเจาหนี้ไมสามารถกักเรือลําหนึ่ง
ลําใดของลูกหนี้ตามกฎหมายวาดวยการกักเรือไดภายในกําหนดอายุความตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
ใหอายุความนั้นยังไมครบกําหนดจนกวาจะครบสามปนับแตวันที่เกิดความเสียหายหรือสองปนับแต
วันที่ผูใชสิทธิไลเบี้ยไดใชคาสินไหมทดแทน แลวแตกรณี
ถาเจาหนี้ไดกักเรือของลูกหนี้แลว แตมีเหตุสุดวิสัยทําใหเจาหนี้ไมสามารถฟองคดีไดกอน
ครบกําหนดอายุความตามวรรคหนึ่ง วรรคสองหรือวรรคสาม ใหอายุความนั้นยังไมครบกําหนดจนกวา
จะครบสามสิบวันนับแตวันที่เจาพนักงานบังคับคดีปดหมายกักเรือ
มาตรา ๒๒ คดีเกี่ยวกับความรับผิดทางแพงและคาเสียหายจากเรือโดนกันตามพระราชบัญญัตินี้
ใหอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๓ ก

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๘

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๒๓ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกกรณีเรือโดนกันที่เกิดขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับและใหใชกฎหมายที่ใชบังคับอยูในวันที่เกิดเรือโดนกันบังคับแกคดีดังกลาวจนกวาคดีจะถึง
ที่สุด
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๓ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๘

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันการคาระหวางประเทศไดขยายตัว
อยางรวดเร็วและกวางขวาง ทําใหการคมนาคมและการขนสงทางทะเลขยายตัวเพิ่มขึ้นและเกิดกรณีเรือโดนกัน
มากขึ้น ความเสียหายจากเรือโดนกันมีเรือเดินทะเลเกี่ยวของเปนกรณีที่มีลักษณะเฉพาะ โดยอาจมีสาเหตุ
และผลที่เปนความเสียหายตางออกไปจากกรณีละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงสมควรมี
กฎหมายพิเศษที่วางหลั ก เกี่ย วกั บเรื่ องความรับผิดทางแพงและการคํ านวณคา เสียหายจากเรือโดนกั น
โดยเฉพาะและเพื่อใหเปนการสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

