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พระราชบัญญัติ 
ความรับผิดทางแพ�งต�อความเสียหายจากมลพิษนํ้ามันอันเกิดจากเรือ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   

 
สมเด็จพระเจ-าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ให-ไว- ณ วันท่ี ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เป3นป4ที่ ๒ ในรัชกาลป5จจุบัน 

 
สมเด็จพระเจ-าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ

โปรดเกล-าฯ ให-ประกาศว�า 
 
โดยท่ีเป3นการสมควรมีกฎหมายว�าด-วยความรับผิดทางแพ�งต�อความเสียหายจาก

มลพิษนํ้ามันอันเกิดจากเรือ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล-าฯ ให-ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว-โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห�งชาติทําหน-าท่ีรัฐสภา ดังต�อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว�า “พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ�งต�อความ

เสียหายจากมลพิษนํ้ามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให-ใช-บังคับเม่ือพ-นกําหนดหน่ึงป4นับแต�วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป3นต-นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“เรือ” หมายความว�า เรือเดินทะเลใด ๆ รวมท้ังยานพาหนะทางทะเลแบบใด ๆ ซึ่ง

ได-ต�อหรือดัดแปลงข้ึนเพ่ือใช-บรรทุกนํ้ามันในระวางอย�างสินค-า สําหรับเรือท่ีสามารถบรรทุกได-ท้ัง
นํ้ามันและสินค-าอ่ืนให-ถือว�าเป3นเรือตามความหมายน้ีต�อเม่ือเรือน้ันได-บรรทุกนํ้ามันในระวางอย�าง
สินค-า และให-ถือว�าเป3นเรืออยู�ต�อไปในระหว�างการเดินทางภายหลังการบรรทุกนํ้ามันจนกว�าจะพิสูจนD
ได-ว�าไม�มีนํ้ามันเหลืออยู�ในระวาง 

“บุคคล” หมายความว�า บุคคลธรรมดา กลุ�มบุคคล หรือหน�วยงานของรัฐหรือ
เอกชน ไม�ว�าจะมีฐานะเป3นนิติบุคคลหรือไม� และให-หมายความรวมถึงรัฐและเขตการปกครองของรัฐน้ัน 

“เจ-าของเรือ” หมายความว�า บุคคลซึ่งได-จดทะเบียนเป3นเจ-าของเรือหรือในกรณีท่ี
ไม�มีการจดทะเบียนก็ให-หมายถึงบุคคลซึ่งเป3นเจ-าของเรือตามความเป3นจริง ในกรณีท่ีรัฐถือกรรมสิทธ์ิ
และดําเนินการโดยบริษัทท่ีได-จดทะเบียนในรัฐน้ันในฐานะเป3นผู-ประกอบกิจการเดินเรือ คําว�า 
“เจ-าของเรือ” ให-หมายความถึงบริษัทดังกล�าว 

“นายเรือ” หมายความว�า ผู-ควบคุมเรือ แต�ไม�รวมถึงผู-นําร�อง 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๗๐ ก/หน-า ๑/๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
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“นํ้ามัน” หมายความว�า นํ้ามันแร�ไฮโดรคารDบอนท่ีสลายตัวยาก เช�น นํ้ามันดิบ 
นํ้ามันเตา นํ้ามันดีเซลหนัก นํ้ามันหล�อลื่น ไม�ว�าจะบรรทุกบนเรืออย�างสินค-าหรือในถังนํ้ามันเช้ือเพลิง
ของเรือดังกล�าว 

“ความเสียหายจากมลพิษ” หมายความว�า 
(๑) การสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนภายนอกตัวเรือจากการปนเปNOอนท่ีมีผลมา

จากการร่ัวไหลหรือปล�อยท้ิงนํ้ามันจากเรือ ไม�ว�าการร่ัวไหลหรือการปล�อยท้ิงดังกล�าวจะเกิดข้ึน ณ ท่ีใด  
ท้ังน้ี รวมถึงค�าชดเชยความเสียหายของสิ่งแวดล-อมและการสูญเสียผลประโยชนDจากความเสียหาย
ของสิ่งแวดล-อม 

ค�าชดเชยความเสียหายของสิ่งแวดล-อมให-จํากัดเพียงค�าใช-จ�ายสําหรับมาตรการท่ี
สมเหตุผลซึ่งได-ดําเนินการไปแล-วหรือจะดําเนินการต�อไปเพ่ือให-สิ่งแวดล-อมท่ีเสียไปคืนสู�สภาพเดิม 

(๒) ค�าใช-จ�ายสําหรับมาตรการในการปPองกัน และการสูญเสียหรือความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนจากมาตรการดังกล�าว 

“มาตรการในการปPองกัน” หมายความว�า มาตรการท่ีสมเหตุผลซึ่งดําเนินการโดย
บุคคลใด ๆ ภายหลังท่ีเกิดอุบัติการณD เพ่ือปPองกันหรือบรรเทาความเสียหายจากมลพิษ 

“อุบัติการณD” หมายความว�า เหตุการณDหรือเหตุการณDต�อเน่ืองใด ๆ อันเป3นผลจาก
เหตุเดียวกันท่ีก�อให-เกิดความเสียหายจากมลพิษ หรือก�อให-เกิดภัยคุกคามท่ีร-ายแรงและชัดเจนอันจะ
นําไปสู�ความเสียหายจากมลพิษ 

“หน�วยสิทธิพิเศษถอนเงิน” หมายความว�า หน�วยสิทธิพิเศษถอนเงินตามกฎหมาย
ว�าด-วยการให-อํานาจและกําหนดการปฏิบัติบางประการเก่ียวกับสิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุนการเงิน
ระหว�างประเทศ 

“ภาคีแห�งอนุสัญญา” หมายความว�า ภาคีแห�งอนุสัญญาระหว�างประเทศว�าด-วย
ความรับผิดทางแพ�งสําหรับความเสียหายจากมลพิษของนํ้ามัน ค.ศ. ๑๙๙๒ หรือภาคีแห�งอนุสัญญา
ระหว�างประเทศและพิธีสารอ่ืนท่ีเก่ียวข-องกับความรับผิดทางแพ�งสําหรับความเสียหายจากมลพิษของ
นํ้ามันซึ่งประเทศไทยเข-าเป3นภาคี 

“ศาล” หมายความว�า ศาลทรัพยDสินทางป5ญญาและการค-าระหว�างประเทศ 
“พนักงานเจ-าหน-าท่ี” หมายความว�า ผู-ซึ่งรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมแต�งต้ัง

ให-ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๔  ให-รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

และให- มีอํานาจในการแต�งต้ังพนักงานเจ-าหน-าท่ีกับออกกฎกระทรวง เพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติน้ี  

กฎกระทรวงน้ัน เม่ือได-ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล-วให-ใช-บังคับได- 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๕  พระราชบัญญัติน้ีให-ใช-บังคับกับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

(๑) ความเสียหายจากมลพิษท่ีเกิดข้ึน 
(ก) ในราชอาณาจักรไทยซึ่งรวมถึงทะเลอาณาเขต 
(ข) ในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของราชอาณาจักรไทย 

(๒) ค�าใช-จ�ายท่ีเกิดจากการใช-มาตรการในการปPองกันมิให-เกิดความเสียหายในพ้ืนท่ี
ตาม (๑)  ท้ังน้ี ไม�ว�าจะได-ดําเนินมาตรการน้ัน ณ ท่ีใด 

 
มาตรา ๖  พระราชบัญญัติน้ีมิให-ใช-บังคับกับเรือรบ หรือเรืออ่ืนใดซึ่งรัฐถือกรรมสิทธ์ิ

หรือดําเนินการในกิจการของรัฐซึ่งมิได-มีวัตถุประสงคDในเชิงพาณิชยD 
พระราชบัญญัติน้ีให-ใช-บังคับกับเรือท่ีรัฐภาคีแห�งอนุสัญญาถือกรรมสิทธ์ิซึ่งใช-เพ่ือ

วัตถุประสงคDในเชิงพาณิชยDด-วย โดยรัฐภาคีแห�งอนุสัญญาจะยกข-อต�อสู-เก่ียวกับความคุ-มกันอย�างใด
ของรัฐข้ึนต�อสู-ในศาลไม�ได- 

 
หมวด ๒ 

ความรับผิด 
   

 
มาตรา ๗  ภายใต-บังคับมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ผู-ซึ่งเป3นเจ-าของเรือในขณะเกิด

อุบัติการณDหรือในขณะเกิดเหตุการณDคร้ังแรกในกรณีท่ีอุบัติการณDประกอบด-วยเหตุการณDต�อเน่ืองต-อง
รับผิดต�อความเสียหายจากมลพิษอันเป3นผลของอุบัติการณDดังกล�าว 

 
มาตรา ๘  ในกรณีท่ีเรือต้ังแต�สองลําข้ึนไปเก่ียวข-องกับการเกิดอุบัติการณDใด ๆ ซึ่ง

เป3นผลให-เกิดความเสียหายจากมลพิษ และไม�อาจแบ�งแยกได-ว�าความเสียหายส�วนใดเกิดจากเรือลําใด 
เจ-าของเรือทุกลําจะต-องรับผิดร�วมกันและแทนกันต�อความเสียหายท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนน้ัน เว-นแต�จะเป3น
กรณีที่สามารถหลุดพ-นความรับผิดได-ตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ 

 
มาตรา ๙  เจ-าของเรือไม�ต-องรับผิดต�อความเสียหายจากมลพิษหากพิสูจนDได-ว�าความ

เสียหายน้ัน 
(๑) เป3นผลมาจากสงคราม การกระทําอันเป3นปฏิป5กษD สงครามกลางเมือง การ

จลาจล หรือปรากฏการณDธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษซึ่งไม�อาจหลีกเลี่ยงและปPองกันได- 
(๒) เกิดข้ึนท้ังหมดจากบุคคลท่ีสามซึ่งได-กระทําหรืองดเว-นกระทําโดยจงใจท่ีจะทํา

ให-เกิดความเสียหายน้ัน 
(๓) เกิดข้ึนท้ังหมดจากความประมาทเลินเล�อหรือการกระทําโดยมิชอบของรัฐหรือ

หน�วยงานซึ่งมีหน-าท่ีดูแลหรือบํารุงรักษาประภาคารหรือเคร่ืองช�วยการเดินเรืออ่ืน ๆ ในการปฏิบัติ
หน-าท่ีดังกล�าว 

 
มาตรา ๑๐  เจ-าของเรืออาจหลุดพ-นจากความรับผิดท้ังหมดหรือบางส�วนได- หาก

พิสูจนDได-ว�าความเสียหายจากมลพิษไม�ว�าท้ังหมดหรือบางส�วนเป3นผลจากการกระทําหรืองดเว-นการ
กระทําไม�ว�าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล�อของบุคคลผู-ได-รับความเสียหายน้ัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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มาตรา ๑๑  ห-ามเรียกร-องเอาค�าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายจากมลพิษจาก

เจ-าของเรือนอกเหนือจากท่ีได-ระบุไว-ในพระราชบัญญัติน้ี 
ห-ามเรียกร-องเอาค�าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายจากมลพิษตามพระราชบัญญัติ

น้ีหรือกฎหมายอ่ืนจาก 
(๑) ลูกจ-าง ตัวแทนเจ-าของเรือ หรือคนประจําเรือ 
(๒) ผู-นําร�องหรือบุคคลอ่ืนใดซึ่งมิใช�คนประจําเรือแต�ทํางานให-บริการแก�เรือ 
(๓) ผู-เช�าเรือ 
(๔) ผู-จัดการเรือหรือผู-ประกอบกิจการเดินเรือ 
(๕) บุคคลใด ๆ ซึ่งดําเนินการช�วยเหลือกู-ภัยทางทะเลโดยความยินยอมของเจ-าของ

เรือหรือภายใต-คําสั่งของหน�วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจ 
(๖) บุคคลใด ๆ ซึ่งดําเนินมาตรการในการปPองกัน 
(๗) ลูกจ-างหรือตัวแทนของบุคคลดังระบุใน (๓) (๔) (๕) และ (๖) 
ความในวรรคสองมิให-ใช-บังคับในกรณีท่ีความเสียหายจากมลพิษน้ันเกิดข้ึนจากการ

กระทําหรืองดเว-นการกระทําโดยส�วนตนของบุคคลดังกล�าว ซึ่งได-กระทําโดยจงใจหรือละเลยไม�เอาใจ
ใส�ทั้งท่ีรู-ว�าความเสียหายจากมลพิษน้ันอาจเกิดข้ึนได- 

บทบัญญัติในมาตราน้ีไม�กระทบถึงสิทธิไล�เบ้ียใด ๆ ของเจ-าของเรือท่ีมีต�อบุคคลตาม
วรรคสอง และบุคคลท่ีสาม 

 
มาตรา ๑๒  เจ- าของเ รือมีสิท ธิจะจํากัดความรับผิดของตนภายใต- บังคับ

พระราชบัญญัติน้ีสําหรับอุบัติการณDคร้ังหน่ึง ๆ ได-ไม�เกินจํานวน ดังต�อไปน้ี 
(๑) ๔.๕๑ ล-านหน�วยสิทธิพิเศษถอนเงิน สําหรับเรือท่ีมีขนาดไม�เกิน ๕,๐๐๐ ตันกรอส 
(๒) ๔.๕๑ ล-านหน�วยสิทธิพิเศษถอนเงิน สําหรับเรือท่ีมีขนาดเกินกว�า ๕,๐๐๐ ตันกรอส

และให-คิดเพิ่มอีกตันกรอสละ ๖๓๑ หน�วยสิทธิพิเศษถอนเงิน สําหรับขนาดส�วนที่เพิ่มขึ้นจาก 
๕,๐๐๐ ตันกรอส แต�จํานวนรวมของความรับผิดท้ังหมดจะต-องไม�เกิน ๘๙.๗๗ ล-านหน�วยสิทธิพิเศษ
ถอนเงิน 

การจํากัดความรับผิดน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอนุสัญญาหรือพิธีสารท่ีประเทศ
ไทยเข-าเป3นภาคีได-  ท้ังน้ี ให-เป3นไปตามท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๑๓  เพ่ือประโยชนDแก�การคํานวณความรับผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๑) การแปลงหน�วยสิทธิพิเศษถอนเงินให-เป3นเงินสกุลบาท ให-คํานวณตามอัตรา

แลกเปลี่ยนท่ีกองทุนการเงินระหว�างประเทศกําหนดในวันท่ีได-มีการวางหลักประกันตามมาตรา ๒๑ 
(๒) ขนาดของเรือให-ใช-ตันกรอสซึ่งคํานวณได-จากกฎข-อบังคับเก่ียวกับการวัดขนาด

ตันของเรือตามภาคผนวก ๑ แห�งอนุสัญญาระหว�างประเทศว�าด-วยการวัดขนาดตันของเรือ ค.ศ. ๑๙๖๙ 
 
มาตรา ๑๔  เจ-าของเรือไม�อาจจํากัดความรับผิดของตนตามมาตรา ๑๒ ได- หากมี

การพิสูจนDได-ว�า ความเสียหายจากมลพิษน้ันเกิดข้ึนจากการกระทําหรืองดเว-นการกระทําโดยส�วนตน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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ของเจ-าของเรือ ซึ่งได-กระทําโดยจงใจหรือละเลยไม�เอาใจใส�ท้ังท่ีรู-ว�าความเสียหายจากมลพิษน้ันอาจ
เกิดข้ึนได- 

 
หมวด ๓ 

การประกันภัยหรือหลักประกันทางการเงิน 
   

 
มาตรา ๑๕  เรือไทยซึ่งได-บรรทุกนํ้ามันในระวางอย�างสินค-าเกินกว�า ๒,๐๐๐ ตัน ข้ึนไป

ต-องมีใบรับรองท่ีออกตามความในมาตรา ๑๖ ท่ีแสดงถึงการจัดหาประกันภัยหรือหลักประกันทาง
การเงินอ่ืนใดตามจํานวนไม�น-อยกว�าท่ีบัญญัติไว-ในมาตรา ๑๒ เพ่ือให-เพียงพอต�อความรับผิดสําหรับ
ความเสียหายจากมลพิษตามพระราชบัญญัติน้ี 

การจัดหาประกันภัยหรือหลักประกันทางการเงินตามวรรคหน่ึง ให-เป3นไปตาม
หลักเกณฑD วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๖  ให-กรมเจ-าท�ามีอํานาจออกใบรับรองให-แก�เรือท่ีจดทะเบียนเป3นเรือไทย 
ใบรับรองน้ันอย�างน-อยต-องมีข-อความ ดังต�อไปน้ี 
(๑) ช่ือเรือและเมืองท�าท่ีขึ้นทะเบียน 
(๒) ช่ือและสถานท่ีต้ังสํานักงานใหญ�ของเจ-าของเรือ 
(๓) ประเภทของหลักประกันทางการเงินและระยะเวลาของหลักประกันทางการเงิน 
(๔) ช่ือและสถานท่ีต้ังสํานักงานใหญ�ของผู-รับประกันภัย หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีได-ให-

หลักประกันทางการเงิน และในกรณีที่เห็นสมควรอาจระบุสํานักงานสาขาของผู-รับประกันภัยหรือผู-ให-
หลักประกันทางการเงินท่ีออกเอกสารการรับประกันภัยหรือให-หลักประกันทางการเงิน แล-วแต�กรณี 

(๕) อายุของใบรับรองซึ่งจะต-องมีอายุไม�เกินกว�าระยะเวลาของการประกันภัยหรือ
หลักประกันทางการเงิน 

ใบรับรองให-ทําข้ึนเป3นภาษาไทย และให-มีคําแปลภาษาอังกฤษกํากับไว-ด-วย 
หลักเกณฑD วิธีการ และเง่ือนไขในการขอใบรับรอง การออกใบรับรอง ตลอดจนการ

สิ้นผลของใบรับรอง ให-เป3นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๗  เรือต�างประเทศซึ่งมิได-จดทะเบียนในรัฐภาคีแห�งอนุสัญญาอาจขอ

ใบรับรองจากกรมเจ-าท�าได- โดยให-นําบทบัญญัติมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใช-บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๘  ให-เก็บใบรับรองไว-บนเรือ และให-กรมเจ-าท�าเก็บสําเนาใบรับรองท้ังของ

เรือไทยและเรือต�างประเทศซึ่งมิได-จดทะเบียนในรัฐภาคีแห�งอนุสัญญาซึ่งกรมเจ-าท�าออกใบรับรองให- 
 
มาตรา ๑๙  เรือต�างประเทศไม�ว�าจะจดทะเบียนในรัฐใดซึ่งได-บรรทุกนํ้ามันในระวาง

อย�างสินค-าเกินกว�า ๒,๐๐๐ ตัน ข้ึนไป และไม�มีใบรับรองของกรมเจ-าท�าตามมาตรา ๑๗ เม่ือเรือน้ัน
ได-ผ�านหรือเข-าออกทะเลอาณาเขตของราชอาณาจักรไทย ต-องมีใบรับรองซึ่งออกโดยหน�วยงานท่ีมี
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อํานาจของรัฐภาคีแห�งอนุสัญญาสําหรับเรือท่ีจดทะเบียนในรัฐน้ันหรือท่ีจดทะเบียนในรัฐอ่ืน และมี
สาระในทํานองเดียวกับท่ีกําหนดไว-ในมาตรา ๑๖ 

ในกรณีท่ีกรมเจ-าท�ามีเหตุอันควรสงสัยว�าผู-รับประกันภัยหรือผู-ให-หลักประกันทาง
การเงินตามท่ีระบุในใบรับรองไม�มีความสามารถท่ีจะชดใช-สําหรับความเสียหายจากมลพิษตามท่ี
กําหนดไว-ในพระราชบัญญัติน้ี ให-กรมเจ-าท�าหารือไปยังหน�วยงานท่ีออกใบรับรองในรัฐน้ันเพ่ือ
พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมโดยเร็ว 

 
มาตรา ๒๐  ในกรณีของเรือท่ีรัฐภาคีแห�งอนุสัญญาถือกรรมสิทธ์ิซึ่งใช- เ พ่ือ

วัตถุประสงคDในเชิงพาณิชยDได-ผ�านหรือเข-าออกทะเลอาณาเขตของราชอาณาจักรไทย และเรือดังกล�าว
ไม�มีการประกันภัยหรือหลักประกันทางการเงินอ่ืนใด เรือลําดังกล�าวจะต-องมีใบรับรองซึ่งออกโดย
หน�วยงานที่มีอํานาจในรัฐที่เรือลํานั้นจดทะเบียนและมีข-อความระบุว�ารัฐภาคีแห�งอนุสัญญานั้น
ถือกรรมสิทธิ์เรือลํานั้นและความรับผิดที่มีต�อเรือลํานั้นครอบคลุมขอบเขตความรับผิดตามที่บัญญัติ
ไว-ในมาตรา ๑๒ และใบรับรองเช�นว�านั้นพึงมีรูปแบบและข-อความตามที่กําหนดไว-ในมาตรา ๑๖ ให-
มากท่ีสุดเท�าท่ีจะเป3นไปได- 

 
หมวด ๔ 

การวางหลักประกัน 
   

 
มาตรา ๒๑  เจ-าของเรือจะมีสิทธิจํากัดความรับผิดได-ต�อเม่ือภายหลังจากท่ีได-เกิด

อุบัติการณDข้ึนแล-ว เจ-าของเรือได-วางหลักประกันตามจํานวนความรับผิดท่ีกําหนดตามมาตรา ๑๒ 
ท้ังหมดต�อศาล 

การวางหลักประกันตามวรรคหน่ึงจะวางเป3นเงินสดหรือหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารหรือหลักประกันอ่ืนใดอย�างใดอย�างหน่ึงหรือหลายอย�างรวมกัน ตามท่ีศาลเห็นสมควร  ท้ังน้ี 
ในกรณีของหลักประกันน้ัน จะต-องเป3นหลักประกันท่ีสามารถเปลี่ยนเป3นเงินเพ่ือชําระให-แก�ผู-ท่ี
เก่ียวข-องได-โดยสะดวกและรวดเร็ว 

หลักเกณฑD วิธีการ และเง่ือนไขในการวางหลักประกันให-เป3นไปตามท่ีกําหนดใน
ข-อกําหนดของศาล 

 
มาตรา ๒๒  ผู-รับประกันภัยหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีได-ให-หลักประกันแก�เจ-าของเรือมีสิทธิ

ท่ีจะวางหลักประกันภายใต-หลักเกณฑDตามมาตรา ๒๑ โดยให-มีผลเช�นเดียวกับเจ-าของเรือเป3นผู-วาง
หลักประกันน้ันเอง หลักประกันน้ันอาจวางได-แม-ว�าเจ-าของเรือไม�มีสิทธิจะจํากัดความรับผิดของตนได-
ตามมาตรา ๑๔ แต�การวางหลักประกันน้ันไม�มีผลเป3นการกระทบกระเทือนต�อสิทธิของผู-เรียกร-องใด ๆ 
ท่ีมีต�อเจ-าของเรือ 

 
มาตรา ๒๓  ภายหลังอุบัติการณD เม่ือเจ-าของเรือซึ่งมีสิทธิจะจํากัดความรับผิดตาม

พระราชบัญญัติน้ีได-วางหลักประกันตามมาตรา ๒๑ หรือผู- รับประกันภัยหรือบุคคลอ่ืนได-วาง
หลักประกันตามมาตรา ๒๒ แล-ว 
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(๑) ห-ามผู-มีสิทธิเรียกร-องเพื่อความเสียหายจากมลพิษซึ่งเกิดจากอุบัติการณDนั้น
ใช-สิทธิเรียกร-องต�อทรัพยDสินอ่ืนของเจ-าของเรือ 

(๒) ให-สั่งปล�อยเรือหรือทรัพยDสินอ่ืนของเจ-าของเรือท่ีได-ถูกกักหรือยึดไว-อันสืบ
เน่ืองมาจากสิทธิเรียกร-องเพ่ือความเสียหายจากมลพิษซึ่งเกิดจากอุบัติการณDน้ัน และให-สั่งถอนการยึด
หรืออายัดประกันหรือหลักประกันอ่ืนใดท่ีได-ให-ไว-เพ่ือมิให-มีการกักหรือยึดเช�นว�าน้ันด-วย 

 
มาตรา ๒๔  ให-นําเงินจากหลักประกันตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ มาชําระ

ให-แก�บรรดาผู-มีสิทธิเรียกร-องค�าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายจากมลพิษตามส�วนแห�งสิทธิท่ีได-
พิสูจนDในศาลแล-ว 

 
มาตรา ๒๕  ในกรณีที่เจ-าของเรือได-กระทําการโดยสมัครใจและตามสมควร 

ซึ่งก�อให-เกิดค�าใช-จ�ายหรือมีการเสียสละทรัพยDสิน เพ่ือปPองกันหรือบรรเทาความเสียหายจาก
มลพิษท่ีเกิดข้ึน ให-ผู-น้ันมีสิทธิเรียกร-องค�าใช-จ�ายท่ีเกิดข้ึนหรือมูลค�าของทรัพยDสินท่ีได-เสียสละไปใน
ลําดับเดียวกับสิทธิเรียกร-องอ่ืนจากหลักประกัน 

 
มาตรา ๒๖  ในกรณีที่ยังไม�มีการชําระเงินจากหลักประกันตามมาตรา ๒๔ 

ถ-าเจ-าของเรือ ลูกจ-างหรือตัวแทน หรือบุคคลท่ีรับประกันภัยหรือให-หลักประกันทางการเงินอ่ืนใด
เพื่อประโยชนDแก�เจ-าของเรือ ได-ชําระค�าสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายจากมลพิษนั้นแล-ว 
บุคคลดังกล�าวย�อมเข-ารับช�วงสิทธิต�าง ๆ ตามพระราชบัญญัติน้ีของบุคคลท่ีได-รับค�าสินไหมทดแทน
ไปแล-วน้ันเท�ากับจํานวนท่ีตนได-จ�ายไป 

 
มาตรา ๒๗  ภายใต-บังคับแห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยDว�าด-วยการรับช�วง

สิทธิ บุคคลอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุไว-ในมาตรา ๒๖ อาจใช-สิทธิในการรับช�วงสิทธิตามมาตราดังกล�าว
ตามจํานวนค�าสินไหมทดแทนท่ีตนได-จ�ายไป 

 
มาตรา ๒๘  ถ-าเจ-าของเรือหรือบุคคลอ่ืนใดแสดงให-เห็นได-ว�าตนอาจถูกบังคับใน

ภายหลังให-ต-องชําระค�าสินไหมทดแทนท้ังหมดหรือบางส�วนซึ่งตนสามารถรับช�วงสิทธิได-ตามมาตรา 
๒๖ หรือมาตรา ๒๗ และบุคคลดังกล�าวได-ชําระค�าสินไหมทดแทนน้ันก�อนการชําระเงินจาก
หลักประกันตามมาตรา ๒๔ จะแล-วเสร็จ ให-ศาลมีอํานาจสั่งให-กันเงินจํานวนหน่ึงท่ีเพียงพอเพ่ือให-
บุคคลน้ันสามารถใช-สิทธิเรียกร-องเอาจากเงินจํานวนดังกล�าวได- 

 
หมวด ๕ 

การดําเนินคดีและอายุความ 
   

 
มาตรา ๒๙  การเรียกร-องค�าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายจากมลพิษอาจ

เรียกร-องได-โดยตรงจากผู-รับประกันภัยหรือผู-ให-หลักประกันทางการเงินเพ่ือความรับผิดสําหรับความ
เสียหายจากมลพิษของเจ-าของเรือ 
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ผู-รับประกันภัยหรือผู-ให-หลักประกันทางการเงินตามวรรคหน่ึงซึ่งตกเป3นจําเลยอาจ
ยกข-อต�อสู-ในเร่ืองดังต�อไปน้ีได- 

(๑) การจํากัดความรับผิดตามท่ีระบุในมาตรา ๑๒ แม-ว�าเจ-าของเรือจะไม�มีสิทธิ
จํากัดความรับผิดของตนตามมาตรา ๑๔ 

(๒) ข-อต�อสู-ซึ่งเจ-าของเรืออาจยกข้ึนอ-างได- ยกเว-นกรณีการล-มละลายหรือการเลิก
กิจการของเจ-าของเรือ 

(๓) การจงใจก�อให-เกิดความเสียหายของเจ-าของเรือเองอันเป3นเหตุให-เกิดความ
เสียหายจากมลพิษน้ันข้ึน 

จําเลยไม�อาจยกข-อต�อสู-อ่ืนท่ีตนมีต�อเจ-าของเรือข้ึนต�อสู-กับผู-มีสิทธิเรียกร-องเพ่ือ
ความเสียหายจากมลพิษ 

 
มาตรา ๓๐  จํานวนเงินท่ีเอาประกันภัยไว-หรือท่ีระบุในหลักประกันทางการเงินให-ใช-

เป3นค�าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติน้ีเท�าน้ัน 
 
มาตรา ๓๑  ให-พนักงานอัยการมีอํานาจดําเนินการท้ังปวงเพ่ือเรียกร-องค�าสินไหม

ทดแทนเพ่ือความเสียหายจากมลพิษตามพระราชบัญญัติน้ีในฐานะผู-เสียหายแทนรัฐหรือในฐานะผู-รับ
มอบอํานาจจากเอกชนซึ่งได-รับความเสียหาย  ท้ังน้ี ไม�เป3นการตัดสิทธิที่เอกชนจะฟPองคดีด-วยตนเอง 

ในการดําเนินคดีของพนักงานอัยการตามวรรคหน่ึง ให-ได-รับยกเว-นค�าฤชาธรรม
เนียมท้ังปวง แต�ไม�รวมถึงความรับผิดในค�าฤชาธรรมเนียมในช้ันท่ีสุด 

ในกรณีที่ได-รับมอบอํานาจจากเอกชนซึ่งได-รับความเสียหายตามวรรคหน่ึง พนักงาน
อัยการอาจมอบหมายให-กรมเจ-าท�า กรมควบคุมมลพิษ และหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข-องพิจารณา
ดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน ประเมินค�าสินไหมทดแทนต�อความเสียหายจากมลพิษ หรือ
ดําเนินการอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรก็ได- 

 
มาตรา ๓๒  จําเลยตามมาตรา ๒๙ อาจย่ืนคําขอโดยทําเป3นคําร-องเพ่ือให-ศาลออก

หมายเรียกเจ-าของเรือให-เข-ามาในคดีก็ได- 
 
มาตรา ๓๓  สิทธิเรียกร-องค�าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติน้ีเป3นอันขาดอายุ

ความเม่ือพ-นสามป4นับแต�วันท่ีความเสียหายจากมลพิษได-เกิดข้ึน หรือเม่ือพ-นหกป4นับแต�วันท่ี
อุบัติการณDได-เกิดข้ึนหรือวันท่ีเหตุการณDคร้ังแรกได-เกิดข้ึนในกรณีท่ีอุบัติการณDประกอบด-วยเหตุการณD
ต�อเน่ือง 

 
หมวด ๖ 

เขตอํานาจศาล 
   

 
มาตรา ๓๔  ให-ศาลมีเขตอํานาจเหนือคดีฟPองเรียกค�าสินไหมทดแทนเพ่ือความ

เสียหายจากมลพิษตามพระราชบัญญัติน้ี โดยต-องมีการส�งหมายเรียกให-แก�จําเลยโดยชอบและให-
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โอกาสตามสมควรสําหรับการต�อสู-คดี  ท้ังน้ี อธิบดีผู-พิพากษาศาลทรัพยDสินทางป5ญญาและการค-า
ระหว�างประเทศกลางโดยอนุมัติประธานศาลฎีกามีอํานาจออกข-อกําหนดใด ๆ เก่ียวกับการดําเนิน
กระบวนพิจารณาก็ได- 

 
มาตรา ๓๕  ในกรณีท่ีเจ-าของเรือได-วางหลักประกันการจํากัดความรับผิดตาม

มาตรา ๒๑ ไว-ต�อศาล ให-ศาลมีอํานาจในการแบ�งและจัดสรรหลักประกันให-แก�ผู-มีสิทธิเรียกร-อง
ค�าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๒๔  ท้ังน้ี ศาลจะออกข-อกําหนดใด ๆ เพ่ือประโยชนDสําหรับการ
ดําเนินการดังกล�าวก็ได- 

 
มาตรา ๓๖  คําพิพากษาถึงท่ีสุดเก่ียวกับความเสียหายจากมลพิษของศาลต�างประเทศ

ท่ีเป3นภาคีแห�งอนุสัญญา ให-ใช-บังคับในประเทศไทยได- เว-นแต� 
(๑) คําพิพากษาน้ันได-มาโดยกลฉ-อฉล 
(๒) จําเลยมิได-รับหมายเรียกโดยชอบและไม�มีโอกาสตามสมควรในการต�อสู-คดี 
(๓) คําพิพากษาน้ันขัดต�อความสงบเรียบร-อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
กําหนดเวลา เงื่อนไข และวิธีการในการขอให-ศาลบังคับตามคําพิพากษาของ

ศาลต�างประเทศตามวรรคหน่ึง ให-เป3นไปตามข-อกําหนดของศาล 
 

หมวด ๗ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๓๗  การฝYาฝNนหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐ 
นายเรือและเจ-าของเรือต-องระวางโทษปรับรายละไม�เกินสองล-านบาท และให-พนักงานเจ-าหน-าท่ีกักเรือ
ท่ีฝYาฝNนหรือไม�ปฏิบัติตามน้ันไว-จนกว�าจะได-มีการจัดให-มีใบรับรองตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๙ หรือ
มาตรา ๒๐ แล-วแต�กรณี 

 
มาตรา ๓๘  นายเรือลํา ใดไม�อาจแสดงใบรับรองตามท่ีกําหนดไว-ในหมวด ๓ แห�ง

พระราชบัญญัติน้ีต�อพนักงานเจ-าหน-าท่ีเม่ือพนักงานเจ-าหน-าท่ีร-องขอ ต-องระวางโทษปรับต้ังแต�ห-าพันบาท
ถึงสองหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๓๙  เม่ือเจ-าของเรือหรือนายเรือได-ชําระค�าปรับในอัตราอย�างสูงสําหรับ

ความผิดตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘ ให-แก�พนักงานเจ-าหน-าท่ีแล-ว ให-ถือว�าคดีเลิกกันตาม
บทบัญญัติแห�งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
 

ผู-รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก ประยุทธD  จันทรDโอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีการขนส�งนํ้ามันส�วนใหญ�จะ
ขนส�งทางเรือเดินทะเลเป3นหลัก เรือบรรทุกนํ้ามันเหล�าน้ีได-ก�อให-เกิดมลภาวะต�อสภาพแวดล-อมเป3น
อย�างมาก ไม�ว�าจะเป3นการปล�อยท้ิงนํ้ามันลงในทะเล การร่ัวไหลของนํ้ามัน หรือการประสบอุบัติภัย
ของเรือบรรทุกนํ้ามันแล-วก�อให-เกิดความเสียหาย มลพิษนํ้ามันเหล�าน้ีไม�เพียงก�อความเสียหายใน
บริเวณท่ีเกิดเหตุเท�าน้ัน แต�ยังอาจขยายไปสู�รัฐอ่ืน ๆ ท่ีใกล-เคียงด-วย องคDการทางทะเลระหว�าง
ประเทศ (International Maritime Organization) จึงได-จัดทําอนุสัญญาระหว�างประเทศว�าด-วย
ความรับผิดทางแพ�งสําหรับความเสียหายจากมลพิษของนํ้ามัน ค.ศ. ๑๙๙๒ (International 
Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992) ข้ึน เพ่ือให-มีการชดใช-ความ
เสียหายจากมลพิษนํ้ามัน โดยกําหนดให-เจ-าของเรือต-องรับผิดอย�างเคร�งครัดและต-องเอาประกันภัย
หรือจัดหาหลักประกันทางการเงินอ่ืนใดเพ่ือชดใช-ความเสียหายและประเทศไทยจะเข-าเป3นภาคี
อนุสัญญาดังกล�าว จึงสมควรมีกฎหมายท่ีมีมาตรการเก่ียวกับความรับผิดทางแพ�งต�อความเสียหาย
จากมลพิษนํ้ามันอันเกิดจากเรือให-สอดคล-องกับอนุสัญญาน้ันด-วย  จึงจําเป3นต-องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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