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เป็นปีที่ 60 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ

ว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งและค่าเสียหายจากเรือโดนกัน 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 

ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งและค่าเสียหายจากเรือ

โดนกัน พ.ศ. 2548” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา 3  บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืน ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 

  
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เรือ” หมายความว่า ยานพาหนะทางน้ าทุกชนิด 

“เรือเดินทะเล” หมายความว่า เรือที่มีลักษณะส าหรับใช้ในทะเลตามกฎข้อบังคับส าหรับการ
ตรวจเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122/ตอนที่ 13 ก/หน้า 1/4 กุมภาพันธ์ 2548 



“เรือโดนกัน” หมายความว่า การปะทะกันระหว่างเรือเดินทะเล หรือการที่เรือเดินทะเลปะทะ
กับเรือล าอ่ืน ท าให้เกิดความเสียหายแก่เรือ ทรัพย์สินหรือบุคคลบนเรือที่ปะทะกันล าหนึ่งล าใดหรือทุกล า และให้
หมายความรวมถึงการที่เรือเดินทะเลได้ก่อหรือได้รับความเสียหายดังกล่าว โดยมีสาเหตุจากการปฏิบัติการหรืองด
เว้นปฏิบัติการเกี่ยวกับการบังคับหรือการควบคุมเรือ หรือการฝ่าฝืนกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการเดินเรือ แม้ว่าเรือจะ
มิได้มีการปะทะกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าเหตุจะเกิดขึ้นในน่านน้ าใดก็ตาม 

  
มาตรา 5  พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่เรือส าหรับใช้ในการสงคราม หรือเรือของรัฐที่ใช้ในการ

ปฏิบัติการเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
  
มาตรา 6  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมวด 1 

ความรับผิดกรณีเรือโดนกัน 

 

 

มาตรา 7  ความรับผิดกรณีเรือโดนกัน ให้เป็นไปตามส่วนแห่งความผิดของเรือแต่ละล า 

  
มาตรา 8  ในการพิสูจน์ความผิดกรณีเรือโดนกัน ห้ามมิให้น าบทสันนิษฐานความผิดที่บัญญัติไว้

ในกฎหมายอื่นมาใช้บังคับ 

  
มาตรา 9  ถ้าเรือโดนกันเกิดจากเหตุดังต่อไปนี้ ความเสียหายย่อมตกเป็นพับแก่เรือแต่ละล า 

(1) อุบัติเหตุ โดยพิสูจน์ได้ว่าเรือแต่ละล าที่เป็นคู่กรณีได้ใช้ความระมัดระวังและความสามารถใน
การเดินเรืออย่างเต็มที่แล้ว และไม่ได้ละเมิดกฎข้อบังคับใด ๆ เกี่ยวกับการเดินเรือ 

(2) เหตุสุดวิสัย หรือ 

(3) ไม่อาจรู้ได้ว่าเรือโดนกันเกิดจากสาเหตุใด 

  
มาตรา 10  ถ้าเรือโดนกันเกิดจากความผิดของเรือล าเดียว เรือล านั้นต้องรับผิดต่อความเสียหาย

ที่เกิดขึ้น 

  
มาตรา 11  ถ้าเรือโดนกันเกิดจากความผิดของเรือตั้งแต่สองล าขึ้นไป และไม่อาจก าหนดส่วนแห่ง

ความผิดของเรือแต่ละล าได้ เรือล าที่ผิดแต่ละล าต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดข้ึนเท่า ๆ กัน 



ความเสียหายที่เกิดแก่เรือและทรัพย์สินบนเรือ เรือล าที่ผิดแต่ละล าต้องรับผิดต่อความเสียหายที่
เกิดข้ึนไม่เกินส่วนแห่งความผิดของตน 

ความเสียหายที่เกิดแก่ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลบนเรือ เรือล าที่ผิดแต่ละล า ต้องรับผิด
ต่อความเสียหายที่เกิดข้ึนอย่างลูกหนี้ร่วมกัน 

  
มาตรา 12  กรณีเรือโดนกันเนื่องจากความผิดของผู้น าร่อง เรือล าที่ผิดจะปฏิเสธความรับผิดต่ อ

ความเสียหายที่เกิดขึ้นมิได้ และให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดกรณีเรือโดนกันตามพระราชบัญญัตินี้มาใช้
บังคับแก่กรณีดังกล่าว 

  
มาตรา 13  ความรับผิดกรณีเรือโดนกันตามพระราชบัญญัตินี้ไม่เปลี่ยนแปลงสิทธิหรือหน้าที่ของ

บุคคลหนึ่งบุคคลใดในหนี้ที่เกิดจากสัญญารับขนหรือสัญญาอ่ืน และไม่กระทบกระเทือนบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เกี่ยวกับการจ ากัดความรับผิดกรณีเรือโดนกัน 

  
หมวด 2 

ค่าเสียหายอันพึงเรียกได้กรณีเรือโดนกัน 

 

 

ส่วนที่ 1 

บททั่วไป 

 

  
มาตรา 14  ค่าเสียหายอันพึงเรียกได้นั้น ได้แก่ ค่าเสียหายซึ่งค านวณได้จากความเสียหายอันเป็น

ผลโดยตรงจากเรือโดนกันตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ 
  

ส่วนที่ 2 

ความเสียหายแก่เรือ 

 

  
มาตรา 15  ในกรณีที่เรือเสียหายโดยสิ้นเชิง หรือเรือได้รับความเสียหายจนค่าใช้จ่ายในการท าให้

เรือกลับคืนสู่สภาพเดิมสูงกว่ามูลค่าของเรือในเวลาที่เรือโดนกัน ค่าเสียหายอันพึงเรียกได้ให้รวมถึงราคาเรือตาม
มูลค่าในเวลาที่เรือโดนกัน  ทั้งนี้ โดยค านึงถึงประเภท อายุ สภาพ ลักษณะการใช้งาน ราคาแห่งมูลประกันภัย 
ราคาเรือที่มีสภาพคล้ายคลึงกัน และปัจจัยอย่างอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเรือนั้น 



นอกจากค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ง ค่าเสียหายอันพึงเรียกได้ ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 
(1) ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปเพ่ือการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป ค่าภาระ

และค่าใช้จ่ายอันควรอย่างอ่ืนที่เกิดข้ึนเพราะเรือโดนกัน 

(2) ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายให้แก่บุคคลภายนอกตามสัญญา โดยผลของกฎหมายหรือหนี้ตามกฎหมาย
อย่างอ่ืนเพราะเรือโดนกัน 

(3) ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าเชื้อเพลิงบนเรือและอุปกรณ์ประจ าเรือที่สูญหายหรือเสียหายจาก
เรือโดนกันที่ไม่ได้รวมอยู่ในการประเมินราคาเรือตามวรรคหนึ่ง 

(4) ค่าใช้จ่ายจากการขาดรายได้ในค่าระวาง ค่าเช่า ค่าโดยสารหรือค่าตอบแทนอย่างอ่ืนที่จะ
ได้รับตามสัญญาหรือจากการที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเรือ  ทั้งนี้ ให้หักค่าใช้จ่ายอันจะเกิดขึ้นหากมีการปฏิบัติ
ตามสัญญาหรือใช้ประโยชน์จากเรือนั้นออกเสียก่อน 

  
มาตรา 16  ในกรณีที่เรือเสียหายแต่เพียงบางส่วน ค่าเสียหายอันพึงเรียกได้ให้รวมถึงค่าซ่อมแซม

ชั่วคราวที่ได้กระท าขึ้นตามสมควรเพ่ือให้เรืออยู่ในสภาพที่สามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัยและค่าซ่อมแซมถาวร
เพ่ือให้เรือกลับคืนสู่สภาพเช่นก่อนเรือโดนกัน และค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นอย่างอ่ืนที่เกี่ยวกับการซ่อมแซม เช่น ค่าไล่
แก๊ส ค่าท าความสะอาดถัง ค่าภาระท่าเรือ ค่าควบคุมดูแลการซ่อมแซม ค่าตรวจและยืนยันมาตรฐานเรือ ค่าใช้อู่ 
ค่าเทียบท่าหรือค่าบริการอย่างอ่ืนที่เรียกเก็บตามระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อมแซม เป็นต้น 

นอกจากค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ง ค่าเสียหายอันพึงเรียกได้ ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 
(1) ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปเพ่ือการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป ค่าภาระ

และค่าใช้จ่ายอันควรอย่างอ่ืนที่เกิดข้ึนเพราะเรือโดนกัน 

(2) ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายให้แก่บุคคลภายนอกตามสัญญา โดยผลของกฎหมายหรือหนี้ตามกฎหมาย
อย่างอ่ืนเพราะเรือโดนกัน 

(3) ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าเชื้อเพลิงบนเรือและอุปกรณ์ประจ าเรือที่สูญหายหรือเสียหายจาก
เรือโดนกันที่ไม่ได้รวมอยู่ในค่าซ่อมแซมตามวรรคหนึ่ง 

(4) ค่าใช้จ่ายจากการขาดรายได้ในค่าระวาง ค่าเช่า ค่าโดยสารหรือค่าตอบแทนอย่างอ่ืนที่จะ
ได้รับตามสัญญา หรือจากการที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเรือในระหว่างการซ่อมแซม  ทั้งนี้ ให้หักค่าใช้จ่ายอันจะ
เกิดข้ึนหากมีการปฏิบัติตามสัญญาหรือใช้ประโยชน์จากเรือนั้นออกเสียก่อน 

ในกรณีที่เรือได้รับการซ่อมแซมความเสียหายอันเกิดจากเรือโดนกันพร้อมกับการบ ารุงรักษา
ตามปกติที่มีข้ึนตามรอบระยะเวลาหรือพร้อมกับการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีอ่ืน ความเสียหายอัน
พึงเรียกได้ ให้รวมถึงค่าใช้อู่ ค่าเทียบท่า หรือค่าบริการอย่างอ่ืนที่เรียกเก็บตามระยะเวลาเฉพาะในส่วนที่เพ่ิมขึ้น



เนื่องจากการซ่อมแซมจากเรือโดนกัน และค่าเสียหายจากการขาดรายได้หรือการที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเรือ
ในระหว่างการซ่อมแซมเฉพาะในส่วนของระยะเวลาที่เพ่ิมข้ึนเพราะการซ่อมแซมความเสียหายจากเรือโดนกัน 

  
มาตรา 17  ในกรณีที่การซ่อมแซมเรือจ าเป็นต้องน าวัสดุที่มีสภาพดีกว่าหรือมีมูลค่าสูงกว่ามา

เปลี่ยนส่วนที่เสียหาย ให้ประโยชน์ดังกล่าวตกแก่เรือนั้น 

  
ส่วนที่ 3 

ความเสียหายแก่ทรัพย์สินบนเรือ 

 

 

มาตรา 18  ในกรณีที่ทรัพย์สินบนเรือเป็นสินค้า ค่าเสียหายอันพึงเรียกได้มีดังนี้ 
(1) กรณีทรัพย์สินนั้นสูญหาย ความเสียหายค านวณจากการใช้ราคาท้องตลาดในเวลาและ ณ ท่า

ปลายทางที่ทรัพย์สินควรจะได้มาถึง หักด้วยค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นหากทรัพย์สินนั้นไปถึงท่าปลายทาง ถ้าไม่
สามารถก าหนดราคาท้องตลาดดังกล่าวได้ มูลค่าของทรัพย์สินค านวณจากราคาที่บรรทุกลงเรือ บวกด้วยค่าระวาง
และค่าใช้จ่ายในการประกันภัยที่ฝ่ายที่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้จ่ายไปบวกด้วยส่วนเพ่ิมซึ่งประเมินในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินตามที่ค านวณข้างต้น 

(2) กรณีทรัพย์สินนั้นเสียหาย ความเสียหายค านวณจากผลต่างระหว่างมูลค่าทรัพย์สิน ณ ท่า
ปลายทางในสภาพปกติกับมูลค่าในสภาพที่เสียหาย 

(3) กรณีทรัพย์สินนั้นเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากความล่าช้าของการเดินทางหลังจากท่ีเรือโดนกัน 
ความเสียหายอันพึงเรียกได้อันเป็นผลจากเรือโดนกันให้ค านวณตาม (2) แต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการสูญเสีย
ที่เกิดจากการที่ราคาท้องตลาดตกต่ าลงในระหว่างความล่าช้าดังกล่าว 

ในกรณีที่ทรัพย์สินบนเรือเป็นทรัพย์สินอย่างอ่ืน ค่าเสียหายอันพึงเรียกได้ รวมถึง 

(1) กรณีทรัพย์สินสูญหายหรือไม่อาจซ่อมแซมได้ ความเสียหายค านวณจากมูลค่าของทรัพย์สิน 
หรือค่าใช้จ่ายอันสมควรในการหาทรัพย์สินมาทดแทน 

(2) กรณีทรัพย์สินเสียหายและสามารถซ่อมแซมได้ ความเสียหายค านวณจากค่าใช้จ่ายอันสมควร
ในการซ่อมแซมซึ่งต้องไม่เกินมูลค่าของทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่ายอันสมควรในการหาทรัพย์สินมาทดแทน 

  
ส่วนที่ 4 

ความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกายหรืออนามัยของบุคคลบนเรือ 

 

  



มาตรา 19  กรณีเรือโดนกันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกายหรืออนามัยของบุคคล
บนเรือ ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยค่าสินไหมทดแทนเพ่ือละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

  
ส่วนที่ 5 

การชดใช้ค่าเสียหาย 

 

  
มาตรา 20  ในกรณีที่ความเสียหายจากเรือโดนกันเกิดจากความผิดของเรือตั้งแต่สองล าขึ้นไป 

การค านวณค่าเสียหายอันพึงเรียกได้ ให้น าค่าเสียหายทั้งหมดของเรือแต่ละล ารวมเข้าด้วยกัน และให้ค านวณ
จ านวนค่าเสียหายที่เรือแต่ละล าต้องรับผิดตามส่วนแห่งความผิดของเรือ 

เรือท่ีได้รับความเสียหายเกินกว่าที่ต้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับชดใช้ค่าเสียหายในส่วนที่เกิน
ความรับผิดนั้นจากเรือล าอื่นที่รับผิดไม่ครบตามส่วนแห่งความผิดของเรือล านั้น 

  
หมวด 3 

การใช้สิทธิทางศาล 

 

  
มาตรา 21  สิทธิเรียกร้องในค่าเสียหายอันพึงเรียกได้ ให้มีก าหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่เรือ 

ทรัพย์สินบนเรือ ชีวิต ร่างกายหรืออนามัยของบุคคลบนเรือเกิดความเสียหาย 

สิทธิไล่เบี้ยระหว่างเรือทุกล าที่มีส่วนผิดตามมาตรา 11 วรรคสาม ให้มีก าหนดอายุความหนึ่งปีนับ
แต่วันทีผู่้ใช้สิทธิไล่เบี้ยได้ใช้ค่าสินไหมทดแทน 

ในการฟ้องคดี หากปรากฏว่ามีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุให้เจ้าหนี้ไม่สามารถกักเรือล าหนึ่งล าใดของ
ลูกหนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการกักเรือได้ภายในก าหนดอายุความตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้อายุความนั้นยังไม่
ครบก าหนดจนกว่าจะครบสามปีนับแต่วันที่เกิดความเสียหายหรือสองปีนับแต่วันที่ผู้ใช้สิทธิไล่เบี้ยได้ใช้ค่าสินไหม
ทดแทน แล้วแต่กรณี 

ถ้าเจ้าหนี้ได้กักเรือของลูกหนี้แล้ว แต่มีเหตุสุดวิสัยท าให้เจ้าหนี้ไม่สามารถฟ้องคดีได้ก่อนครบ
ก าหนดอายุความตามวรรคหนึ่ง วรรคสองหรือวรรคสาม ให้อายุความนั้นยังไม่ครบก าหนดจนกว่าจะครบสามสิบ
วันนับแต่วันที่เจ้าพนักงานบังคับคดีปิดหมายกักเรือ 

  



มาตรา 22  คดีเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและค่าเสียหายจากเรือโดนกันตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 

  
บทเฉพาะกาล 

 

 

มาตรา 23  พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่กรณีเรือโดนกันที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับและให้ใช้กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่เกิดเรือโดนกันบังคับแก่คดีดังกล่าวจนกว่าคดีจะถึงที่สุด 

  
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พันต ารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศได้ขยาย
ตัวอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ท าให้การคมนาคมและการขนส่งทางทะเลขยายตัวเพ่ิมขึ้นและเกิดกรณีเรือโดนกัน
มากขึ้น ความเสียหายจากเรือโดนกันมีเรือเดินทะเลเกี่ยวข้องเป็นกรณีที่มีลักษณะเฉพาะ โดยอาจมีสาเหตุและผลที่
เป็นความเสียหายต่างออกไปจากกรณีละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงสมควรมีกฎหมายพิเศษที่
วางหลักเก่ียวกับเรื่องความรับผิดทางแพ่งและการค านวณค่าเสียหายจากเรือโดนกันโดยเฉพาะและเพ่ือให้เป็นการ
สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
  
  
  
  
 


