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พระราชบัญญัติ 

ความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ํามันอันเกิดจากเรือ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ํามัน 

อันเกิดจากเรือ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหาย

จากมลพิษน้ํามันอันเกิดจากเรือ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เรือ”  หมายความว่า  เรือเดินทะเลใด ๆ  รวมทั้งยานพาหนะทางทะเลแบบใด ๆ  ซึ่งได้ต่อหรือ

ดัดแปลงข้ึนเพื่อใช้บรรทุกน้ํามันในระวางอย่างสินค้า  สําหรับเรือที่สามารถบรรทุกได้ทั้งน้ํามันและสินค้าอื่น  
ให้ถือว่าเป็นเรือตามความหมายนี้ต่อเม่ือเรือนั้นได้บรรทุกน้ํามันในระวางอย่างสินค้า  และให้ถือว่าเป็นเรืออยู่ต่อไป
ในระหว่างการเดินทางภายหลังการบรรทุกน้ํามันจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าไม่มีน้ํามันเหลืออยู่ในระวาง 

“บุคคล”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดา  กลุ่มบุคคล  หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  ไม่ว่าจะมีฐานะ
เป็นนิติบุคคลหรือไม่  และให้หมายความรวมถึงรัฐและเขตการปกครองของรัฐนั้น 
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“เจ้าของเรือ”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเรือหรือในกรณีที่ไม่มีการจดทะเบียน 
ก็ให้หมายถึงบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของเรือตามความเป็นจริง  ในกรณีที่รัฐถือกรรมสิทธิ์และดําเนินการโดยบริษัท 
ที่ได้จดทะเบียนในรัฐนั้นในฐานะเป็นผู้ประกอบกิจการเดินเรือ  คําว่า  “เจ้าของเรือ”  ให้หมายความถึงบริษัท
ดังกล่าว 

“นายเรือ”  หมายความว่า  ผู้ควบคุมเรือ  แต่ไม่รวมถึงผู้นําร่อง 
“น้ํามัน”  หมายความว่า  น้ํามันแร่ไฮโดรคาร์บอนที่สลายตัวยาก  เช่น  น้ํามันดิบ  น้ํามันเตา  

น้ํามันดีเซลหนัก  น้ํามันหล่อลื่น  ไม่ว่าจะบรรทุกบนเรืออย่างสินค้าหรือในถังน้ํามันเชื้อเพลิงของเรือดังกล่าว 
“ความเสียหายจากมลพิษ”  หมายความว่า 
(๑) การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นภายนอกตัวเรือจากการปนเป้ือนที่มีผลมาจากการร่ัวไหล

หรือปล่อยทิ้งน้ํามันจากเรือ  ไม่ว่าการร่ัวไหลหรือการปล่อยทิ้งดังกล่าวจะเกิดขึ้น  ณ ที่ใด  ทั้งนี้  รวมถึง
ค่าชดเชยความเสียหายของสิ่งแวดล้อมและการสูญเสียผลประโยชน์จากความเสียหายของสิ่งแวดล้อม   

ค่าชดเชยความเสียหายของสิ่งแวดล้อมให้จํากัดเพียงค่าใช้จ่ายสําหรับมาตรการที่สมเหตุผล 
ซึ่งได้ดําเนินการไปแล้วหรือจะดําเนินการต่อไปเพื่อให้สิ่งแวดล้อมที่เสียไปคืนสู่สภาพเดิม   

(๒) ค่าใช้จ่ายสําหรับมาตรการในการป้องกัน  และการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น 
จากมาตรการดังกล่าว 

“มาตรการในการป้องกัน”  หมายความว่า  มาตรการท่ีสมเหตุผลซึ่งดําเนินการโดยบุคคลใด ๆ  
ภายหลังที่เกิดอุบัติการณ์  เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายจากมลพิษ 

“อุบัติการณ์”  หมายความว่า  เหตุการณ์หรือเหตุการณ์ต่อเนื่องใด ๆ  อันเป็นผลจากเหตุเดียวกัน   
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายจากมลพิษ  หรือก่อให้เกิดภัยคุกคามที่ ร้ายแรงและชัดเจนอันจะนําไปสู่ 
ความเสียหายจากมลพิษ 

“หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน”  หมายความว่า  หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินตามกฎหมายว่าด้วยการให้อํานาจ
และกําหนดการปฏิบัติบางประการเก่ียวกับสิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ 

“ภาคีแห่งอนุสัญญา”  หมายความว่า  ภาคีแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดทางแพ่ง
สําหรับความเสียหายจากมลพิษของน้ํามัน  ค.ศ.  ๑๙๙๒  หรือภาคีแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศและ 
พิธีสารอื่นที่เก่ียวข้องกับความรับผิดทางแพ่งสําหรับความเสียหายจากมลพิษของน้ํามันซึ่งประเทศไทย 
เข้าเป็นภาคี 

“ศาล”  หมายความว่า  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอํานาจ
ในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวง  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับกับ 
(๑) ความเสียหายจากมลพิษที่เกิดขึ้น 
 (ก) ในราชอาณาจักรไทยซึ่งรวมถึงทะเลอาณาเขต 
 (ข) ในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของราชอาณาจักรไทย 
(๒) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้มาตรการในการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายในพื้นที่ตาม  (๑)  

ทั้งนี้  ไม่ว่าจะได้ดําเนินมาตรการนั้น  ณ ที่ใด 
มาตรา ๖ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับกับเรือรบ  หรือเรืออื่นใดซึ่งรัฐถือกรรมสิทธิ์หรือ

ดําเนินการในกิจการของรัฐซึ่งมิได้มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ 
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับกับเรือที่รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาถือกรรมสิทธิ์ซึ่งใช้เพื่อวัตถุประสงค์ 

ในเชิงพาณิชย์ด้วย  โดยรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะยกข้อต่อสู้เก่ียวกับความคุ้มกันอย่างใดของรัฐขึ้นต่อสู้ 
ในศาลไม่ได้ 

หมวด  ๒ 
ความรับผิด 

 
 

มาตรา ๗ ภายใต้บังคับมาตรา  ๙  และมาตรา  ๑๐  ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของเรือในขณะเกิดอุบัติการณ์
หรือในขณะเกิดเหตุการณ์คร้ังแรกในกรณีที่อุบัติการณ์ประกอบด้วยเหตุการณ์ต่อเนื่องต้องรับผิดต่อ 
ความเสียหายจากมลพิษอันเป็นผลของอุบัติการณ์ดังกล่าว 

มาตรา ๘ ในกรณีที่เรือตั้งแต่สองลําขึ้นไปเก่ียวข้องกับการเกิดอุบัติการณ์ใด ๆ  ซึ่งเป็นผล
ให้เกิดความเสียหายจากมลพิษ  และไม่อาจแบ่งแยกได้ว่าความเสียหายส่วนใดเกิดจากเรือลําใด  เจ้าของเรือทุกลํา
จะต้องรับผิดร่วมกันและแทนกันต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้น  เว้นแต่จะเป็นกรณีที่สามารถหลุดพ้น
ความรับผิดได้ตามมาตรา  ๙  และมาตรา  ๑๐ 

มาตรา ๙ เจ้าของเรือไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายจากมลพิษหากพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้น 
(๑) เป็นผลมาจากสงคราม  การกระทําอันเป็นปฏิปักษ์  สงครามกลางเมือง  การจลาจล  หรือ

ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงและป้องกันได้ 
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(๒) เกิดขึ้นทั้งหมดจากบุคคลที่สามซึ่งได้กระทําหรืองดเว้นกระทําโดยจงใจที่จะทําให้เกิด 
ความเสียหายนั้น 

(๓) เกิดขึ้นทั้งหมดจากความประมาทเลินเล่อหรือการกระทําโดยมิชอบของรัฐหรือหน่วยงาน
ซึ่งมีหน้าที่ดูแลหรือบํารุงรักษาประภาคารหรือเครื่องช่วยการเดินเรืออื่น ๆ  ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 

มาตรา ๑๐ เจ้าของเรืออาจหลุดพ้นจากความรับผิดทั้งหมดหรือบางส่วนได้  หากพิสูจน์ได้ว่า
ความเสียหายจากมลพิษไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นผลจากการกระทําหรืองดเว้นการกระทําไม่ว่าโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเล่อของบุคคลผู้ได้รับความเสียหายนั้น 

มาตรา ๑๑ ห้ามเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายจากมลพิษจากเจ้าของเรือ
นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

ห้ามเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายจากมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎหมายอื่นจาก 

(๑) ลูกจ้าง  ตัวแทนเจ้าของเรือ  หรือคนประจําเรือ 
(๒) ผู้นําร่องหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมิใช่คนประจําเรือแต่ทํางานให้บริการแก่เรือ 
(๓) ผู้เช่าเรือ 
(๔) ผู้จัดการเรือหรือผู้ประกอบกิจการเดินเรือ 
(๕) บุคคลใด ๆ  ซึ่งดําเนินการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเลโดยความยินยอมของเจ้าของเรือหรือ

ภายใต้คําสั่งของหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจ 
(๖) บุคคลใด ๆ  ซึ่งดําเนินมาตรการในการป้องกัน 
(๗) ลูกจ้างหรือตัวแทนของบุคคลดังระบุใน  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖) 
ความในวรรคสองมิให้ใช้บังคับในกรณีที่ความเสียหายจากมลพิษนั้นเกิดขึ้นจากการกระทําหรือ

งดเว้นการกระทําโดยส่วนตนของบุคคลดังกล่าว  ซึ่งได้กระทําโดยจงใจหรือละเลยไม่เอาใจใส่ทั้งที่รู้ว่า 
ความเสียหายจากมลพิษนั้นอาจเกิดขึ้นได้ 

บทบัญญัติในมาตรานี้ไม่กระทบถึงสิทธิไล่เบ้ียใด ๆ  ของเจ้าของเรือที่มีต่อบุคคลตามวรรคสอง
และบุคคลที่สาม 

มาตรา ๑๒ เจ้าของเรือมีสิทธิจะจํากัดความรับผิดของตนภายใต้บังคับพระราชบัญญัตินี้
สําหรับอุบัติการณ์คร้ังหนึ่ง ๆ  ได้ไม่เกินจํานวน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ๔.๕๑  ล้านหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน  สําหรับเรือที่มีขนาดไม่เกิน  ๕,๐๐๐  ตันกรอส   
(๒) ๔.๕๑  ล้านหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน  สําหรับเรือที่มีขนาดเกินกว่า  ๕,๐๐๐  ตันกรอส   

และให้คิดเพิ่มอีกตันกรอสละ  ๖๓๑  หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน  สําหรับขนาดส่วนที่เพิ่มขึ้นจาก  ๕,๐๐๐  ตันกรอส   
แต่จํานวนรวมของความรับผิดทั้งหมดจะต้องไม่เกิน  ๘๙.๗๗  ล้านหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน 

การจํากัดความรับผิดนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอนุสัญญาหรือพิธีสารที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีได้  
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๗๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๑๓ เพื่อประโยชน์แก่การคํานวณความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑) การแปลงหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินให้เป็นเงินสกุลบาท  ให้คํานวณตามอัตราแลกเปลี่ยน 

ที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศกําหนดในวันที่ได้มีการวางหลักประกันตามมาตรา  ๒๑ 
(๒) ขนาดของเรือให้ใช้ตันกรอสซึ่งคํานวณได้จากกฎข้อบังคับเก่ียวกับการวัดขนาดตันของเรือ

ตามภาคผนวก  ๑  แห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการวัดขนาดตันของเรือ  ค.ศ.  ๑๙๖๙ 
มาตรา ๑๔ เจ้าของเรือไม่อาจจํากัดความรับผิดของตนตามมาตรา  ๑๒  ได้  หากมี 

การพิสูจน์ได้ว่า  ความเสียหายจากมลพิษนั้นเกิดขึ้นจากการกระทําหรืองดเว้นการกระทําโดยส่วนตน 
ของเจ้าของเรือ  ซึ่งได้กระทําโดยจงใจหรือละเลยไม่เอาใจใส่ทั้งที่ รู้ว่าความเสียหายจากมลพิษนั้น 
อาจเกิดขึ้นได้ 

หมวด  ๓ 
การประกันภัยหรือหลักประกันทางการเงิน 

 
 

มาตรา ๑๕ เรือไทยซึ่งได้บรรทุกน้ํามันในระวางอย่างสินค้าเกินกว่า ๒,๐๐๐ ตัน  ขึ้นไป  
ต้องมีใบรับรองที่ออกตามความในมาตรา  ๑๖  ที่แสดงถึงการจัดหาประกันภัยหรือหลักประกันทางการเงินอื่นใด
ตามจํานวนไม่น้อยกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๑๒  เพื่อให้เพียงพอต่อความรับผิดสําหรับความเสียหาย 
จากมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ 

การจัดหาประกันภัยหรือหลักประกันทางการเงินตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๖ ให้กรมเจ้าท่ามีอํานาจออกใบรับรองให้แก่เรือที่จดทะเบียนเป็นเรือไทย   
ใบรับรองนั้นอย่างน้อยต้องมีข้อความ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อเรือและเมืองท่าที่ขึ้นทะเบียน 
(๒) ชื่อและสถานที่ตั้งสํานักงานใหญ่ของเจ้าของเรือ 
(๓) ประเภทของหลักประกันทางการเงินและระยะเวลาของหลักประกันทางการเงิน 
(๔) ชื่อและสถานที่ตั้งสํานักงานใหญ่ของผู้รับประกันภัย  หรือบุคคลอื่นใดท่ีได้ให้หลักประกัน

ทางการเงิน  และในกรณีที่เห็นสมควรอาจระบุสํานักงานสาขาของผู้รับประกันภัยหรือผู้ให้หลักประกัน 
ทางการเงินที่ออกเอกสารการรับประกันภัยหรือให้หลักประกันทางการเงิน  แล้วแต่กรณี 

(๕) อายุของใบรับรองซึ่งจะต้องมีอายุไม่เกินกว่าระยะเวลาของการประกันภัยหรือหลักประกัน
ทางการเงิน 

ใบรับรองให้ทําขึ้นเป็นภาษาไทย  และให้มีคําแปลภาษาอังกฤษกํากับไว้ด้วย 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอใบรับรอง  การออกใบรับรอง  ตลอดจนการส้ินผลของ

ใบรับรอง  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๗๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๑๗ เรือต่างประเทศซึ่งมิได้จดทะเบียนในรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาอาจขอใบรับรอง
จากกรมเจ้าท่าได้  โดยให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๑๖  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๘ ให้เก็บใบรับรองไว้บนเรือ  และให้กรมเจ้าท่าเก็บสําเนาใบรับรองทั้งของเรือไทย
และเรือต่างประเทศซึ่งมิได้จดทะเบียนในรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาซึ่งกรมเจ้าทา่ออกใบรับรองให้ 

มาตรา ๑๙ เรือต่างประเทศไม่ว่าจะจดทะเบียนในรัฐใดซ่ึงได้บรรทุกน้ํามันในระวางอย่างสินค้า
เกินกว่า  ๒,๐๐๐  ตัน  ขึ้นไป  และไม่มีใบรับรองของกรมเจ้าท่าตามมาตรา  ๑๗  เม่ือเรือนั้น  ได้ผ่านหรือ
เข้าออกทะเลอาณาเขตของราชอาณาจักรไทย  ต้องมีใบรับรองซึ่งออกโดยหน่วยงานที่มีอํานาจของรัฐภาคี
แห่งอนุสัญญาสําหรับเรือที่จดทะเบียนในรัฐนั้นหรือที่จดทะเบียนในรัฐอื่น  และมีสาระในทํานองเดียวกับ 
ที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๑๖   

ในกรณีที่กรมเจ้าท่ามีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้รับประกันภัยหรือผู้ให้หลักประกันทางการเงินตามที่ระบุ
ในใบรับรองไม่มีความสามารถที่จะชดใช้สําหรับความเสียหายจากมลพิษตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  
ให้กรมเจ้าท่าหารือไปยังหน่วยงานท่ีออกใบรับรองในรัฐนั้นเพื่อพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม
โดยเร็ว 

มาตรา ๒๐ ในกรณีของเรือที่ รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาถือกรรมสิทธิ์ซึ่งใช้เพื่อวัตถุประสงค์ 
ในเชิงพาณิชย์ได้ผ่านหรือเข้าออกทะเลอาณาเขตของราชอาณาจักรไทย  และเรือดังกล่าวไม่มีการประกันภัย
หรือหลักประกันทางการเงินอื่นใด  เรือลําดังกล่าวจะต้องมีใบรับรองซึ่งออกโดยหน่วยงานท่ีมีอํานาจในรัฐ
ที่เรือลํานั้นจดทะเบียนและมีข้อความระบุว่ารัฐภาคีแห่งอนุสัญญานั้นถือกรรมสิทธิ์เรือลํานั้นและความรับผิดที่
มีต่อเรือลํานั้นครอบคลุมขอบเขตความรับผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๑๒  และใบรับรองเช่นว่านั้นพึงมี
รูปแบบและข้อความตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๑๖  ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

หมวด  ๔ 
การวางหลักประกัน 

 
 

มาตรา ๒๑ เจ้าของเรือจะมีสิทธิจํากัดความรับผิดได้ต่อเม่ือภายหลังจากที่ได้เกิดอุบัติการณ์
ขึ้นแล้ว  เจ้าของเรือได้วางหลักประกันตามจํานวนความรับผิดที่กําหนดตามมาตรา  ๑๒  ทั้งหมดต่อศาล 

การวางหลักประกันตามวรรคหนึ่งจะวางเป็นเงินสดหรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือ
หลักประกันอื่นใดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน  ตามที่ศาลเห็นสมควร  ทั้งนี้  ในกรณีของ
หลักประกันนั้น  จะต้องเป็นหลักประกันที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินเพื่อชําระให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องได้โดยสะดวก
และรวดเร็ว 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการวางหลักประกันให้เป็นไปตามที่กําหนดในข้อกําหนด 
ของศาล 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๗๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๒๒ ผู้รับประกันภัยหรือบุคคลอื่นใดที่ได้ให้หลักประกันแก่เจ้าของเรือมีสิทธิที่จะวาง
หลักประกันภายใต้หลักเกณฑ์ตามมาตรา  ๒๑  โดยให้มีผลเช่นเดียวกับเจ้าของเรือเป็นผู้วางหลักประกัน
นั้นเอง  หลักประกันนั้นอาจวางได้แม้ว่าเจ้าของเรือไม่มีสิทธิจะจํากัดความรับผิดของตนได้ตามมาตรา  ๑๔  
แต่การวางหลักประกันนั้นไม่มีผลเป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิของผู้เรียกร้องใด ๆ  ที่มีต่อเจ้าของเรือ 

มาตรา ๒๓ ภายหลั งอุ บัติการณ์   เ ม่ือ เจ้ าของเรือซึ่ ง มีสิทธิจะจํ า กัดความรับผิด 
ตามพระราชบัญญัตินี้ได้วางหลักประกันตามมาตรา  ๒๑  หรือผู้รับประกันภัยหรือบุคคลอื่นได้วางหลักประกัน
ตามมาตรา  ๒๒  แล้ว 

(๑) ห้ามผู้มีสิทธิเรียกร้องเพื่อความเสียหายจากมลพิษซึ่งเกิดจากอุบัติการณ์นั้นใช้สิทธิเรียกร้อง
ต่อทรัพย์สินอื่นของเจ้าของเรือ 

(๒) ให้สั่งปล่อยเรือหรือทรัพย์สินอื่นของเจ้าของเรือที่ได้ถูกกักหรือยึดไว้อันสืบเนื่องมาจาก 
สิทธิเรียกร้องเพื่อความเสียหายจากมลพิษซึ่งเกิดจากอุบัติการณ์นั้น  และให้สั่งถอนการยึดหรืออายัดประกัน
หรือหลักประกันอื่นใดที่ได้ให้ไว้เพื่อมิให้มีการกักหรือยึดเช่นว่านั้นด้วย 

มาตรา ๒๔ ให้นําเงินจากหลักประกันตามมาตรา  ๒๑  หรือมาตรา  ๒๒  มาชําระให้แก่บรรดา 
ผู้มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายจากมลพิษตามส่วนแห่งสิทธิที่ได้พิสูจน์ในศาลแล้ว 

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่เจ้าของเรือได้กระทําการโดยสมัครใจและตามสมควร  ซึ่งก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
หรือมีการเสียสละทรัพย์สิน  เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายจากมลพิษที่เกิดขึ้น  ให้ผู้นั้นมีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือมูลค่าของทรัพย์สินที่ได้เสียสละไปในลําดับเดียวกับสิทธิเรียกร้องอื่น 
จากหลักประกัน 

มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ยังไม่มีการชําระเงินจากหลักประกันตามมาตรา  ๒๔  ถ้าเจ้าของเรือ
ลูกจ้างหรือตัวแทน  หรือบุคคลที่รับประกันภัยหรือให้หลักประกันทางการเงินอื่นใดเพื่อประโยชน์แก่
เจ้าของเรือ  ได้ชําระค่าสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายจากมลพิษนั้นแล้ว  บุคคลดังกล่าวย่อมเข้ารับ
ช่วงสิทธิต่าง ๆ  ตามพระราชบัญญัตินี้ของบุคคลท่ีได้รับค่าสินไหมทดแทนไปแล้วนั้นเท่ากับจํานวนที่ตน 
ได้จ่ายไป 

มาตรา ๒๗ ภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการรับช่วงสิทธิ  
บุคคลอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในมาตรา  ๒๖  อาจใช้สิทธิในการรับช่วงสิทธิตามมาตราดังกล่าว 
ตามจํานวนค่าสินไหมทดแทนที่ตนได้จ่ายไป 

มาตรา ๒๘ ถ้าเจ้าของเรือหรือบุคคลอื่นใดแสดงให้เห็นได้ว่าตนอาจถูกบังคับในภายหลัง 
ให้ต้องชําระค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งตนสามารถรับช่วงสิทธิได้ตามมาตรา  ๒๖  หรือ
มาตรา  ๒๗  และบุคคลดังกล่าวได้ชําระค่าสินไหมทดแทนนั้นก่อนการชําระเงินจากหลักประกัน 
ตามมาตรา  ๒๔  จะแล้วเสร็จ  ให้ศาลมีอํานาจสั่งให้กันเงินจํานวนหน่ึงที่เพียงพอเพื่อให้บุคคลนั้นสามารถ 
ใช้สิทธิเรียกร้องเอาจากเงินจํานวนดังกล่าวได้ 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๗๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๕ 
การดําเนินคดีและอายุความ 

 
 

มาตรา ๒๙ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายจากมลพิษอาจเรียกร้องได้
โดยตรงจากผู้รับประกันภัยหรือผู้ให้หลักประกันทางการเงินเพื่อความรับผิดสําหรับความเสียหายจาก
มลพิษของเจ้าของเรือ 

ผู้รับประกันภัยหรือผู้ให้หลักประกันทางการเงินตามวรรคหน่ึงซึ่งตกเป็นจําเลยอาจยกข้อต่อสู้ 
ในเรื่องดังต่อไปนี้ได้ 

(๑) การจํากัดความรับผิดตามที่ระบุในมาตรา  ๑๒  แม้ว่าเจ้าของเรือจะไม่มีสิทธิจํากัดความรับผิด
ของตนตามมาตรา  ๑๔   

(๒) ข้อต่อสู้ซึ่งเจ้าของเรืออาจยกขึ้นอ้างได้  ยกเว้นกรณีการล้มละลายหรือการเลิกกิจการของ
เจ้าของเรือ 

(๓) การจงใจก่อให้เกิดความเสียหายของเจ้าของเรือเองอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย 
จากมลพิษนั้นขึ้น 

จําเลยไม่อาจยกข้อต่อสู้อื่นที่ตนมีต่อเจ้าของเรือขึ้นต่อสู้กับผู้มีสิทธิเรียกร้องเพื่อความเสียหาย
จากมลพิษ 

มาตรา ๓๐ จํานวนเงินที่เอาประกันภัยไว้หรือที่ระบุในหลักประกันทางการเงินให้ใช้เป็น 
ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้เท่านั้น 

มาตรา ๓๑ ให้พนักงานอัยการมีอํานาจดําเนินการทั้งปวงเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
เพื่อความเสียหายจากมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ในฐานะผู้เสียหายแทนรัฐหรือในฐานะผู้รับมอบอํานาจ
จากเอกชนซึ่งได้รับความเสียหาย  ทั้งนี้  ไม่เป็นการตัดสิทธิที่เอกชนจะฟ้องคดีด้วยตนเอง 

ในการดําเนินคดีของพนักงานอัยการตามวรรคหนึ่ง  ให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง 
แต่ไม่รวมถึงความรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นที่สุด 

ในกรณีที่ได้รับมอบอํานาจจากเอกชนซึ่งได้รับความเสียหายตามวรรคหนึ่ง  พนักงานอัยการ 
อาจมอบหมายให้กรมเจ้าท่า  กรมควบคุมมลพิษ  และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องพิจารณาดําเนินการ
รวบรวมพยานหลักฐาน  ประเมินค่าสินไหมทดแทนต่อความเสียหายจากมลพิษ  หรือดําเนินการอื่นตามที่
เห็นสมควรก็ได้ 

มาตรา ๓๒ จําเลยตามมาตรา  ๒๙  อาจย่ืนคําขอโดยทําเป็นคําร้องเพื่อให้ศาลออกหมายเรียก
เจ้าของเรือให้เข้ามาในคดีก็ได้ 

มาตรา ๓๓ สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้เป็นอันขาดอายุความ 
เม่ือพ้นสามปีนับแต่วันที่ความเสียหายจากมลพิษได้เกิดขึ้น  หรือเม่ือพ้นหกปีนับแต่วันที่อุบัติการณ์ 
ได้เกิดขึ้นหรือวันที่เหตุการณ์คร้ังแรกได้เกิดขึ้นในกรณีที่อุบัติการณ์ประกอบด้วยเหตุการณ์ต่อเนื่อง 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๗๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๖ 
เขตอํานาจศาล 

 
 

มาตรา ๓๔ ให้ศาลมีเขตอํานาจเหนือคดีฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายจาก
มลพิษตามพระราชบัญญัตินี้  โดยต้องมีการส่งหมายเรียกให้แก่จําเลยโดยชอบและให้โอกาสตามสมควร
สําหรับการต่อสู้คดี  ทั้งนี้  อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
โดยอนุมัติประธานศาลฎีกามีอํานาจออกข้อกําหนดใด ๆ  เก่ียวกับการดําเนินกระบวนพิจารณาก็ได้ 

มาตรา ๓๕ ในกรณีที่เจ้าของเรือได้วางหลักประกันการจํากัดความรับผิดตามมาตรา  ๒๑  
ไว้ต่อศาล  ให้ศาลมีอํานาจในการแบ่งและจัดสรรหลักประกันให้แก่ผู้มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
ตามมาตรา  ๒๔  ทั้งนี้  ศาลจะออกข้อกําหนดใด ๆ  เพื่อประโยชน์สําหรับการดําเนินการดังกล่าวก็ได้ 

มาตรา ๓๖ คําพิพากษาถึงที่สุดเก่ียวกับความเสียหายจากมลพิษของศาลต่างประเทศที่เป็นภาคี
แห่งอนุสัญญา  ให้ใช้บังคับในประเทศไทยได้  เว้นแต่ 

(๑) คําพิพากษานั้นได้มาโดยกลฉ้อฉล   
(๒) จําเลยมิได้รับหมายเรียกโดยชอบและไม่มีโอกาสตามสมควรในการต่อสู้คดี 
(๓) คําพิพากษานั้นขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
กําหนดเวลา  เง่ือนไข  และวิธีการในการขอให้ศาลบังคับตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ

ตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของศาล 
หมวด  ๗ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

มาตรา ๓๗ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๙  หรือมาตรา  ๒๐  นายเรือ
และเจ้าของเรือต้องระวางโทษปรับรายละไม่เกินสองล้านบาท  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่กักเรือที่ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามนั้นไว้จนกว่าจะได้มีการจัดให้มีใบรับรองตามมาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๙  หรือมาตรา  ๒๐  
แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๓๘ นายเรือลําใดไม่อาจแสดงใบรับรองตามท่ี กําหนดไว้ในหมวด  ๓  แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอ  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาท
ถึงสองหม่ืนบาท 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๗๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๓๙ เม่ือเจ้าของเรือหรือนายเรือได้ชําระค่าปรับในอัตราอย่างสูงสําหรับความผิด
ตามมาตรา  ๓๗  หรือมาตรา  ๓๘  ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๗๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่การขนส่งน้ํามันส่วนใหญ่จะขนส่งทาง
เรือเดินทะเลเป็นหลัก  เรือบรรทุกน้ํามันเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็น
การปล่อยทิ้งน้ํามันลงในทะเล  การร่ัวไหลของนํ้ามัน หรือการประสบอุบัติภัยของเรือบรรทุกน้ํามันแล้วก่อให้เกิด
ความเสียหาย  มลพิษน้ํามันเหล่านี้ไม่เพียงก่อความเสียหายในบริเวณที่เกิดเหตุเท่านั้น  แต่ยังอาจขยายไปสู่ 
รัฐอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงด้วย  องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization)  จึงได้
จัดทําอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งสําหรับความเสียหายจากมลพิษของน้ํามัน  
ค.ศ. ๑๙๙๒ (International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992) ขึ้น  เพื่อให้มี
การชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ํามัน  โดยกําหนดให้เจ้าของเรือต้องรับผิดอย่างเคร่งครัดและต้องเอาประกันภัย
หรือจัดหาหลักประกันทางการเงินอื่นใดเพื่อชดใช้ความเสียหายและประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าว  
จึงสมควรมีกฎหมายที่มีมาตรการเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ํามัน 
อันเกิดจากเรือให้สอดคล้องกับอนุสัญญานั้นด้วย  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 


