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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา โดยที่เปน
การสมควรมีกฎหมายวาดวยความรับผิดทางแพงและคาเสียหายจากเรือโดนกัน 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพงและคาเสียหายจากเรือโดนกัน พ.ศ. 

๒๕๔๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยง

กับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เรือ” หมายความวา ยานพาหนะทางน้ําทุกชนิด 
“เรือเดินทะเล” หมายความวา เรือที่มีลักษณะสําหรับใชในทะเลตามกฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือตาม
กฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย 
“เรือโดนกัน” หมายความวา การปะทะกันระหวางเรือเดินทะเลหรือการที่เรือเดินทะเลปะทะกับเรือลําอื่นทําให
เกิดความเสียหายแกเรือทรัพยสินหรือบุคคลบนเรือที่ปะทะกันลําหนึ่งลําใดหรือทุกลําและใหหมายความรวมถึง
การที่เรือเดินทะเลไดกอหรือไดรับความเสียหายดังกลาว โดยมีสาเหตุจากการปฏิบัติการหรืองดเวนปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการบังคับหรือการควบคุมเรือหรือการฝาฝนกฎขอบังคับเกี่ยวกับการเดินเรือแมวาเรือจะมิไดมีการปะทะ
กัน ทั้งนี้ ไมวาเหตุจะเกิดขึ้นในนานน้ําใดก็ตาม 
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกเรือสําหรับใชในการสงคราม หรือเรือของรัฐที่ใชในการปฏิบัติการเพื่อ
สาธารณประโยชน 
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด ๑ 
ความรับผิดกรณีเรือโดนกัน 

--------------------- 
มาตรา ๗ ความรับผิดกรณีเรือโดนกัน ใหเปนไปตามสวนแหงความผิดของเรือแตละลํา 
มาตรา ๘ ในการพิสูจนความผิดกรณีเรือโดนกัน หามมิใหนําบทสันนิษฐานความผิดที่บัญญัติไวในกฎหมายอื่นมา
ใชบังคับ 
มาตรา ๙ ถาเรือโดนกันเกิดจากเหตุดังตอไปนี้ ความเสียหายยอมตกเปนพับแกเรือแตละลํา 



(๑) อุบัติเหตุ โดยพิสูจนไดวาเรือแตละลําที่เปนคูกรณีไดใชความระมัดระวังและความสามารถในการเดินเรืออยาง
เต็มที่แลว และไมไดละเมิดกฎขอบังคับใด ๆ เกี่ยวกับการเดินเรือ 
(๒) เหตุสุดวิสัย หรือ 
(๓) ไมอาจรูไดวาเรือโดนกันเกิดจากสาเหตุใด 
มาตรา ๑๐ ถาเรือโดนกันเกิดจากความผิดของเรือลําเดยีว เรือลํานั้นตองรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้น 
มาตรา ๑๑ ถาเรือโดนกันเกิดจากความผิดของเรือต้ังแตสองลําขึ้นไป และไมอาจกําหนดสวนแหงความผิดของเรือ
แตละลําได เรือลําที่ผิดแตละลําตองรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นเทา ๆ กัน ความเสียหายที่เกิดแกเรือและทรัพย
สินบนเรือ เรือลําที่ผิดแตละลําตองรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นไมเกินสวนแหงความผิดของตนความเสียหายที่
เกิดแกชีวิต รางกายหรืออนามัยของบุคคลบนเรือ เรือลําที่ผิดแตละลํา ตองรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นอยาง
ลูกหนี้รวมกัน 
มาตรา ๑๒ กรณีเรือโดนกันเนื่องจากความผิดของผูนํารอง เรือลําที่ผิดจะปฏิเสธความรับผิดตอความเสียหายที่
เกิดขึ้นมิได และใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดกรณีเรือโดนกันตามพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับแกกรณี
ดังกลาว 
มาตรา ๑๓ ความรับผิดกรณีเรือโดนกันตามพระราชบัญญัตินี้ไมเปลี่ยนแปลงสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดในหนี้ที่เกิดจากสัญญารับขนหรือสัญญาอื่น และไมกระทบกระเทือนบทบัญญัติแหงกฎหมายเกี่ยวกับ
การจํากัดความรับผิดกรณีเรือโดนกัน 

หมวด ๒ 
คาเสียหายอันพึงเรียกไดกรณีเรือโดนกัน 

-------------------- 
สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

---------------- 
มาตรา ๑๔ คาเสียหายอันพึงเรียกไดนั้น ไดแก คาเสียหายซึ่งคํานวณไดจากความเสียหายอันเปนผลโดยตรงจาก
เรือโดนกันตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้ 

สวนที่ ๒ 
ความเสียหายแกเรือ 

--------------- 
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่เรือเสียหายโดยสิ้นเชิง หรือเรือไดรับความเสียหายจนคาใชจายในการทําใหเรือกลับคืนสู
สภาพเดิมสูงกวามูลคาของเรือในเวลาที่เรือโดนกัน คาเสียหายอันพึงเรียกไดใหรวมถึงราคาเรือตามมูลคาในเวลาที่
เรือโดนกัน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงประเภท อายุ สภาพ ลักษณะการใชงาน ราคาแหงมูลประกันภัย ราคาเรือที่มีสภาพ
คลายคลึงกัน และปจจัยอยางอื่นที่เกี่ยวของกับเรือนั้น นอกจากคาเสียหายตามวรรคหนึ่ง คาเสียหายอันพึงเรียกได 
ใหรวมถึงคาใชจายดังตอไปนี้ 
(๑) คาใชจายที่ไดจายไปเพื่อการชวยเหลือกูภัยทางทะเล การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป คาภาระและคาใชจายอัน
ควรอยางอื่นที่เกิดขึ้นเพราะเรือโดนกัน 
(๒) คาใชจายที่ไดจายใหแกบุคคลภายนอกตามสัญญา โดยผลของกฎหมายหรือหนี้ตามกฎหมายอยางอื่นเพราะ
เรือโดนกัน 



(๓) คาใชจายที่ไดจายไปเปนคาเชื้อเพลิงบนเรือและอุปกรณประจําเรือที่สูญหายหรือเสียหายจากเรือโดนกันที่
ไมไดรวมอยูในการประเมินราคาเรือตามวรรคหนึ่ง 
(๔) คาใชจายจากการขาดรายไดในคาระวาง คาเชา คาโดยสารหรือคาตอบแทนอยางอื่นที่จะไดรับตามสัญญาหรือ
จากการที่ไมสามารถใชประโยชนจากเรือ ทั้งนี้ ใหหักคาใชจายอันจะเกิดขึ้น หากมีการปฏิบัติตามสัญญาหรือใช
ประโยชนจากเรือนั้นออกเสียกอน 
มาตรา ๑๖ ในกรณีที่เรือเสียหายแตเพียงบางสวน คาเสียหายอันพึงเรียกไดใหรวมถึงคาซอมแซมชั่วคราวที่ได
กระทําขึ้นตามสมควรเพื่อใหเรืออยูในสภาพที่สามารถเดินทะเลไดอยางปลอดภัยและคาซอมแซมถาวรเพื่อใหเรือ
กลับคืนสูสภาพเชนกอนเรือโดนกัน และคาใชจายอันจําเปนอยางอื่นที่เกี่ยวกับการซอมแซม เชน คาไลแกส คาทํา
ความสะอาดถัง คาภาระทาเรือ คาควบคุมดูแลการซอมแซม คาตรวจและยืนยันมาตรฐานเรือ คาใชอู คาเทียบทา
หรือคาบริการอยางอื่นที่เรียกเก็บตามระยะเวลาที่ใชในการซอมแซม เปนตน  
นอกจากคาเสียหายตามวรรคหนึ่งคาเสียหายอันพึงเรียกไดใหรวมถึงคาใชจายดังตอไปนี้ 
(๑) คาใชจายที่ไดจายไปเพื่อการชวยเหลือกูภัยทางทะเล การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป คาภาระและคาใชจายอัน
ควรอยางอื่นที่เกิดขึ้นเพราะเรือโดนกัน 
(๒) คาใชจายที่ไดจายใหแกบุคคลภายนอกตามสัญญา โดยผลของกฎหมายหรือหนี้ตามกฎหมายอยางอื่นเพราะ
เรือโดนกัน 
(๓) คาใชจายที่ไดจายไปเปนคาเชื้อเพลิงบนเรือและอุปกรณประจําเรือที่สูญหายหรือเสียหายจากเรือโดนกันที่
ไมไดรวมอยูในคาซอมแซมตามวรรคหนึ่ง 
(๔) คาใชจายจากการขาดรายไดในคาระวาง คาเชา คาโดยสารหรือคาตอบแทนอยางอื่นที่จะไดรับตามสัญญา 
หรือจากการที่ไมสามารถใชประโยชนจากเรือในระหวางการซอมแซม ทั้งนี้ ใหหักคาใชจายอันจะเกิดขึ้นหากมี
การปฏิบัติตามสัญญาหรือใชประโยชนจากเรือนั้นออกเสียกอน ในกรณีที่เรือไดรับการซอมแซมความเสียหายอัน
เกิดจากเรือโดนกันพรอมกับการบํารุงรักษาตามปกติที่มีขึ้นตามรอบระยะเวลาหรือพรอมกับการซอมแซมความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีอื่น ความเสียหายอันพึงเรียกได ใหรวมถึงคาใชอู คาเทียบทาหรือคาบริการอยางอื่นที่
เรียกเก็บตามระยะเวลาเฉพาะในสวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการซอมแซมจากเรือโดนกันและคาเสียหายจากการขาด
รายไดหรือการที่ไมสามารถใชประโยชนจากเรือในระหวางการซอมแซมเฉพาะในสวนของระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น
เพราะการซอมแซมความเสียหายจากเรือโดนกัน 
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่การซอมแซมเรือจําเปนตองนําวัสดุที่มีสภาพดีกวาหรือมีมูลคาสูงกวามาเปลี่ยนสวนที่
เสียหาย ใหประโยชนดังกลาวตกแกเรือนั้น 

สวนที่ ๓ 
ความเสียหายแกทรัพยสินบนเรือ 

------------------ 
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่ทรัพยสินบนเรือเปนสินคา คาเสียหายอันพึงเรียกไดมีดังนี้ 
(๑) กรณีทรัพยสินนั้นสูญหาย ความเสียหายคํานวณจากการใชราคาทองตลาดในเวลาและ ณ ทาปลายทางที่
ทรัพยสินควรจะไดมาถึง หักดวยคาใชจายใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นหากทรัพยสินนั้นไปถึงทาปลายทาง ถาไมสามารถ
กําหนดราคาทองตลาดดังกลาวได มูลคาของทรัพยสินคํานวณจากราคาที่บรรทุกลงเรือ บวกดวยคาระวางและ
คาใชจายในการประกันภัยที่ฝายที่มีสิทธิเรียกคาเสียหายไดจายไปบวกดวยสวนเพิ่มซึ่งประเมินในอัตราไมเกินรอย
ละ ๑๐ ของมูลคาทรัพยสินตามที่คํานวณขางตน 



(๒) กรณีทรัพยสินนั้นเสียหาย ความเสียหายคํานวณจากผลตางระหวางมูลคาทรัพยสิน ณ ทาปลายทางในสภาพ
ปกติกับมูลคาในสภาพที่เสียหาย 
(๓) กรณีทรัพยสินนั้นเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากความลาชาของการเดินทางหลังจากที่เรือโดนกัน ความเสียหาย
อันพึงเรียกไดอันเปนผลจากเรือโดนกันใหคํานวณตาม (๒) แตไมรวมถึงความเสียหายจากการสูญเสียที่เกิดจาก
การที่ราคาทองตลาดตกต่ําลงในระหวางความลาชาดังกลาว 
ในกรณีที่ทรัพยสินบนเรือเปนทรัพยสินอยางอื่น คาเสียหายอันพึงเรียกได รวมถึง 
(๑) กรณีทรัพยสินสูญหายหรือไมอาจซอมแซมได ความเสียหายคํานวณจากมูลคาของทรัพยสิน หรือคาใชจายอัน
สมควรในการหาทรัพยสินมาทดแทน 
(๒) กรณีทรัพยสินเสียหายและสามารถซอมแซมได ความเสียหายคํานวณจากคาใชจายอันสมควรในการ
ซอมแซมซึ่งตองไมเกินมูลคาของทรัพยสินหรือคาใชจายอันสมควรในการหาทรัพยสินมาทดแทน 

สวนที่ ๔ 
ความเสียหายแกชีวิต รางกายหรืออนามัยของบุคคลบนเรือ 

-------------------- 
มาตรา ๑๙ กรณีเรือโดนกันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกชีวิต รางกายหรืออนามัยของบุคคลบนเรือ ใหนํา
บทบัญญัติวาดวยคาสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับโดยอนุโลม 

สวนที่ ๕ 
การชดใชคาเสียหาย 

----------------- 
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่ความเสียหายจากเรือโดนกันเกิดจากความผิดของเรือต้ังแตสองลําขึ้นไป การคํานวณ
คาเสียหายอันพึงเรียกได ใหนําคาเสียหายทั้งหมดของเรือแตละลํารวมเขาดวยกัน และใหคํานวณจํานวน
คาเสียหายที่เรือแตละลําตองรับผิดตามสวนแหงความผิดของเรือ เรือที่ไดรับความเสียหายเกินกวาที่ตองรับผิดตาม
วรรคหนึ่ง ใหไดรับชดใชคาเสียหายในสวนที่เกินความรับผิดนั้นจากเรือลําอื่นที่รับผิดไมครบตามสวนแหง
ความผิดของเรือลํานั้น 

หมวด ๓ 
การใชสิทธิทางศาล 
-------------------- 

มาตรา ๒๑ สิทธเิรียกรองในคาเสียหายอันพึงเรียกไดใหมีกําหนดอายุความสองปนับแตวันที่เรือทรัพยสินบนเรือ
ชีวิตรางกายหรืออนามัยของบุคคลบนเรือเกิดความเสียหายสิทธิไลเบี้ยระหวางเรือทุกลําที่มีสวนผิดตามมาตรา ๑๑ 
วรรคสาม ใหมีกําหนดอายุความหนึ่งปนับแตวันที่ผูใชสิทธิไลเบี้ยไดใชคาสินไหมทดแทนในการฟองคดี หาก
ปรากฏวามีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุใหเจาหนี้ไมสามารถกักเรือลําหนึ่งลําใดของลูกหนี้ตามกฎหมายวาดวยการกัก
เรือไดภายในกําหนดอายุความตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหอายุความนั้นยังไมครบกําหนดจนกวาจะครบสาม
ปนับแตวันที่เกิดความเสียหายหรือสองปนับแตวันที่ผูใชสิทธิไลเบี้ยไดใชคาสินไหมทดแทนแลวแตกรณี ถา
เจาหนี้ไดกักเรือของลูกหนี้แลวแตมีเหตุสุดวิสัยทําใหเจาหนี้ไมสามารถฟองคดีไดกอนครบกําหนดอายุความตาม
วรรคหนึ่งวรรคสองหรือวรรคสามใหอายุความนั้นยังไมครบกําหนดจนกวาจะครบสามสิบวันนับแตวันที่เจา
พนักงานบังคับคดีปดหมายกักเรือ 



มาตรา ๒๒ คดีเกี่ยวกับความรับผิดทางแพงและคาเสียหายจากเรือโดนกันตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอยูในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 

บทเฉพาะกาล 
-------------------- 

มาตรา ๒๓ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกกรณีเรือโดนกันที่เกิดขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและให
ใชกฎหมายที่ใชบังคับอยูในวันที่เกิดเรือโดนกันบังคับแกคดีดังกลาวจนกวาคดีจะถึงที่สุด 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันการคาระหวางประเทศไดขยาย
ตัวอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทําใหการคมนาคมและการขนสงทางทะเลขยายตัวเพิ่มขึ้นและเกิดกรณีเรือโดนกัน
มากขึ้น ความเสียหายจากเรือโดนกันมีเรือเดินทะเลเกี่ยวของเปนกรณีที่มีลักษณะเฉพาะ โดยอาจมีสาเหตุและผลที่
เปนความเสียหายตางออกไปจากกรณีละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงสมควรมีกฎหมายพิเศษที่
วางหลักเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดทางแพงและการคํานวณคาเสียหายจากเรือโดนกัน โดยเฉพาะและเพื่อใหเปน
การสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 


