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พระราชบัญญตั ิ
การชวยเหลือกูภัยทางทะเล 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการชวยเหลือกูภัยทางทะเล 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการชวยเหลือกูภัยทางทะเล 

พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้
แทน 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การชวยเหลือกูภัย” หมายความวา การกระทําหรือกิจกรรมใดที่ไดกระทําข้ึน

เพ่ือชวยเหลือเรือหรือทรัพยสินอยางอ่ืนซึ่งประสบภยันตรายในทะเลหรือนานน้ําใดๆ 
“เรือ” หมายความวา ยานพาหนะทางน้ําทุกชนิด 
“เรือเดินทะเล” หมายความวา เรือที่มีลักษณะสําหรับใชในทะเล ตามกฎ

ขอบังคับสําหรับการตรวจเรือตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย 
“ทรัพยสิน” หมายความวา ทรัพยสินใดๆ ที่ไมไดมุงหมายใหติดตรึงถาวรอยูกับ

แนวชายฝงและใหหมายความรวมถึงสิทธิที่จะไดรับคาระวางดวย 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๓๘ ก/หนา ๑/๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ความเสียหายตอส่ิงแวดลอม” หมายความวา ความเสียหายอยางมากทาง
กายภาพแกสุขอนามัยของมนุษย ส่ิงมีชีวิตทางทะเล หรือทรัพยากรในนานน้ําชายฝงทะเลใน
นานน้ําในประเทศหรือบริเวณตอเนื่องใกลเคียง ซึ่งเกิดขึ้นจากมลพิษ การปนเปอน อัคคีภัย การ
ระเบิดหรืออุบัติภัยรายแรงอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน 

“เงินตอบแทน” หมายความวา เงินรางวัล หรือเงินคาทดแทนพิเศษ ซึ่งตองจาย
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก 
(๑) การชวยเหลือกูภัยที่กระทําในนานน้ําในประเทศ โดยไมมีเรือเดินทะเลเขามา

เก่ียวของ 
(๒) เรือรบ หรือเรืออ่ืนใดที่รัฐเปนเจาของและดําเนินการ โดยไมไดใชหรือมีไว

ใชเพ่ือวัตถุประสงคทางการพาณิชยในขณะที่ทําการชวยเหลือกูภัยนั้น และไดรับความคุมกันของ
รัฐตามหลักกฎหมายระหวางประเทศอันเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 

(๓) แทนที่ตั้งอยูกับที่หรือลอยน้ํา หรือฐานขุดเจาะในทะเลที่เคลื่อนที่ได หาก
แทนหรือฐานขุดเจาะนั้นอยูในที่ตั้งในขณะที่กําลังทําการสํารวจ แสวงหาประโยชน หรือผลิต
ทรัพยากรแรธาตุใตทองทะเล 

 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๑ 
การปฏิบัติการชวยเหลือกูภัย 

   
 

สวนที่ ๑ 
สัญญาการชวยเหลือกูภัย 

   
 

มาตรา ๗  ในการทําสัญญาการชวยเหลือกูภัย ใหนายเรือมีอํานาจทําสัญญาแทน
เจาของเรือและใหเจาของเรือหรือนายเรือมีอํานาจทําสัญญาแทนเจาของทรัพยสินบนเรือ 

 
มาตรา ๘  ในการบังคับตามสัญญาการชวยเหลือกูภัย ถาศาลเห็นวาสัญญานั้นได

ตกลงทําข้ึนภายใตความกดดันโดยมิชอบหรือความกดดันอันเกิดจากภยันตรายที่คุกคาม และมี
ขอกําหนดหรือเง่ือนไขที่ไมเปนธรรม หรือเห็นวาเงินตอบแทนตามสัญญานั้นไดกําหนดไวสูง หรือ
ต่ําจนเกินไปเมื่อคํานึงถึงสภาพการปฏิบัติการที่ไดเกิดขึ้นจริง ศาลอาจมีคําส่ังอยางหนึ่งอยางใด 
ดังตอไปนี้ 

(๑) ไมใชสัญญานั้นทั้งหมดหรือบางสวนบังคับแกคูสัญญา และใชบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัตินี้บังคับแทน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ปรับเปลี่ยนขอกําหนดหรือเง่ือนไขของสัญญานั้น 
(๓) เพ่ิมหรือลดจํานวนเงินตอบแทนที่กําหนดไวในสัญญานั้นใหเหมาะสมกับ

สภาพการปฏิบัติการที่ไดเกิดขึ้นจริง 
 

สวนที่ ๒ 
หนาที่ในการชวยเหลือกูภัย 

   
 

มาตรา ๙  ผูชวยเหลือกูภัยมีหนาที่ตอเจาของเรือ นายเรือและเจาของทรัพยสิน
อยางอ่ืนที่ประสบภยันตราย ดังตอไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติการชวยเหลือกูภัยดวยความระมัดระวังตามสมควร 
(๒) ในระหวางการปฏิบัติหนาที่ตาม (๑) ตองใชความระมัดระวังตามสมควร

เพ่ือปองกันมิใหเกิดความเสียหายตอส่ิงแวดลอม หรือบรรเทาความเสียหายตอส่ิงแวดลอมให
เหลือนอยที่สุด 

(๓) ขอความชวยเหลือจากผูชวยเหลือกูภัยรายอื่นเมื่อมีเหตุอันควร 
(๔) ยอมใหผูชวยเหลือกูภัยรายอื่นปฏิบัติการหรือเขารวมปฏิบัติการ เมื่อไดรับ

การรองขออันควรจากเจาของเรือ นายเรือหรือเจาของทรัพยสินอยางอ่ืนที่ประสบภยันตราย ทั้งนี้ 
ถาปรากฏวาการรองขอดังกลาวมีข้ึนโดยไมมีเหตุอันควร ใหการปฏิบัติการหรือเขารวมปฏิบัติการ
ของผูชวยเหลือกูภัยรายอื่นนั้นไมมีผลกระทบตอเงินรางวัลที่พึงจะไดรับ 

 
มาตรา ๑๐  ในกรณีที่เรือหรือทรัพยสินอยางอ่ืนประสบภยันตราย เจาของเรือ

นายเรือหรือเจาของทรัพยสินอยางอ่ืน มีหนาที่ตอผูชวยเหลือกูภัย ดังตอไปนี ้
(๑) ใหความรวมมืออยางเต็มที่ในระหวางการปฏิบัติการชวยเหลือกูภัย 
(๒) ในระหวางการปฏิบัติหนาที่ตาม (๑) ตองใชความระมัดระวังตามสมควร

เพ่ือปองกันมิใหเกิดความเสียหายตอส่ิงแวดลอม หรือบรรเทาความเสียหายตอส่ิงแวดลอมให
เหลือนอยที่สุด 

(๓) ตองรับมอบเรือหรือทรัพยสินอยางอ่ืนคืน เมื่อเรือหรือทรัพยสินอยางอ่ืนนั้น 
ไดไปอยูในสถานที่ปลอดภัยแลว และไดรับการรองขอโดยมีเหตุอันควรจากผูชวยเหลือกูภัย 

 
มาตรา ๑๑  นายเรือมีหนาที่ตองชวยเหลือบุคคลที่ตกอยูในภยันตรายแหงชีวิต

ในทะเลตามความสามารถที่จะกระทําไดโดยไมกอใหเกิดภยันตรายอยางรายแรงแกเรือและบุคคล
บนเรือของตนเจาของเรือไมตองรับผิดในผลที่นายเรือไมปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง 

 
หมวด ๒ 

สิทธิของผูชวยเหลือกูภัย 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒  ผูชวยเหลือกูภัยมีสิทธิไดรับเงินรางวัล ถาการชวยเหลือกูภัยนั้น เปน
ประโยชนตอการทําใหเรือหรือทรัพยสินอยางอ่ืนปลอดภัย 

สิทธิในการไดรับเงินรางวัลยอมไมเสียไป แมวาเรือที่ปฏิบัติการชวยเหลือกูภัยจะ
เปนเจาของเดียวกันกับเรือที่ประสบภยันตราย 

 
มาตรา ๑๓  การกําหนดเงินรางวัล ใหใชเกณฑดังตอไปนี้ประกอบกัน ทั้งนี้ ให

คํานึงถึงการสงเสริมใหมีการชวยเหลือกูภัย 
(๑) มูลคาของเรือและทรัพยสินอยางอ่ืนตามสภาพที่ชวยเหลือกูภัยไวได 
(๒) ทักษะและความพยายามของผูชวยเหลือกูภัยในการปองกันมิใหเกิดความ

เสียหายตอส่ิงแวดลอม หรือบรรเทาความเสียหายตอส่ิงแวดลอมใหเหลือนอยที่สุด 
(๓) ระดับของความสําเร็จของการชวยเหลือกูภัย 
(๔) สภาพและระดับความรุนแรงของภยันตราย 
(๕) ทักษะและความพยายามของผูชวยเหลือกูภัยในการชวยเหลือกูภัยเรือ 

ทรัพยสินอยางอ่ืนและชีวิตบุคคล 
(๖) เวลาที่เสียไปและคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมทั้งความสูญเสียที่เกิดแกผูชวยเหลือ

กูภัย 
(๗) ความเสี่ยงตอความรับผิดและความเสี่ยงอยางอ่ืนที่เกิดแกผูชวยเหลือกูภัย

หรืออุปกรณตางๆ ที่ใชในการชวยเหลือกูภัย 
(๘) ความฉับพลันในการใหบริการ 
(๙) เรือและเครื่องมือตางๆ ที่ผูชวยเหลือกูภัยมีไวใชและที่ไดใชในการชวยเหลือ

กูภัย 
(๑๐) การเตรียมพรอม ประสิทธิภาพและมูลคาของอุปกรณตางๆ ของผู

ชวยเหลือกูภัย 
 
มาตรา ๑๔  ผูมีสวนไดเสียในเรือหรือทรัพยสินอยางอ่ืนตองจายเงินรางวัลตาม

สวนแหงมูลคาของเรือและทรัพยสินอยางอ่ืนตามสภาพที่ชวยเหลือกูภัยไวได 
ในกรณีที่การชวยเหลือกูภัยเปนประโยชนตอการทําใหเรือและทรัพยสินบนเรือ

ปลอดภัยผูชวยเหลือกูภัยจะเรียกเอาเงินรางวัลทั้งหมดนั้นจากเจาของเรือก็ได 
ในกรณีที่ผูชวยเหลือกูภัยใชสิทธิตามวรรคสอง เจาของเรือซึ่งจายเงินรางวัลไปนั้น 

มีสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูมีสวนไดเสียในเรือหรือทรัพยสินบนเรือตามสวนที่ผูมีสวนไดเสียนั้นจะตอง
จายตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๑๕  เงินรางวัลจะตองไมเกินมูลคาของเรือและทรัพยสินอยางอ่ืนตาม

สภาพที่ชวยเหลือกูภัยไวได ทั้งนี้ ไมรวมถึงดอกเบี้ยและคาใชจายในการใชสิทธิเรียกรอง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๖  ในกรณีที่ผูชวยเหลือกูภัยไดปฏิบัติการชวยเหลือกูภัยเรือ ซึ่งเรือลํา
นั้นเองหรือสินคาบนเรือไดคุกคามตอการที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอส่ิงแวดลอม และผู
ชวยเหลือกูภัยไมไดรับเงินรางวัลตามมาตรา ๑๓ หรือไดรับเงินรางวัลตามมาตรา ๑๓ แตนอยกวา
คาใชจายของผูชวยเหลือกูภัยผูชวยเหลือกูภัยนั้นมีสิทธิที่จะไดรับเงินคาทดแทนพิเศษตามที่
กําหนดไวในมาตรานี้จากเจาของเรือลํานั้นเทากับคาใชจายที่เกิดขึ้นแกผูชวยเหลือกูภัย หรือสวน
ตางระหวางคาใชจายที่เกิดขึ้นแกผูชวยเหลือกูภัยกับเงินรางวัลตามมาตรา ๑๓ แลวแตกรณี 

ในกรณีตามที่ไดระบุไวในวรรคหนึ่ง ถาการปฏิบัติการชวยเหลือกูภัยซึ่งผูชวย
เหลือกูภัยไดปองกันมิใหเกิดความเสียหายตอส่ิงแวดลอม หรือบรรเทาความเสียหายตอ
ส่ิงแวดลอมใหเหลือนอยที่สุดเงินคาทดแทนพิเศษซึ่งเจาของเรือพึงจายใหแกผูชวยเหลือกูภัย อาจ
เพ่ิมขึ้นไดอยางสูงถึงรอยละสามสิบของคาใชจายที่เกิดขึ้นแกผูชวยเหลือกูภัย ทั้งนี้ ศาลอาจเพิ่ม
เงินคาทดแทนพิเศษขึ้นไดอีกหากศาลเห็นวาเปนธรรมและยุติธรรม โดยพิจารณาตามเกณฑที่
เก่ียวของที่ระบุไวในมาตรา ๑๓ อยางไรก็ตามเงินคาทดแทนพิเศษทั้งหมดที่จะไดรับตองไมเกิน
สองเทาของคาใชจายที่เกิดขึ้นแกผูชวยเหลือกูภัย 

คาใชจายที่เกิดขึ้นแกผูชวยเหลือกูภัยตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหหมายถึง
คาใชจายที่จําเปนโดยมีเหตุอันควรที่ผูชวยเหลือกูภัยตองจายไป รวมถึงอัตราที่เปนธรรมสําหรับ
อุปกรณและบุคลากรที่ไดใชไปจริงและมีเหตุอันควร ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงเกณฑตามที่ระบุไวใน
มาตรา ๑๓ (๘) (๙) และ (๑๐) 

ถาผูชวยเหลือกูภัยประมาทเลินเลอและไมทําการปองกันมิใหเกิดความเสียหาย
ตอส่ิงแวดลอมหรือบรรเทาความเสียหายตอส่ิงแวดลอมใหเหลือนอยที่สุด ผูชวยเหลือกูภัยนั้นอาจ
ถูกตัดสิทธิที่จะไดรับเงินคาทดแทนพิเศษตามมาตรานี้ทั้งหมดหรือแตเพียงบางสวน แลวแตกรณี 

บทบัญญัติตามมาตรานี้ไมกระทบถึงสิทธิไลเบี้ยของเจาของเรือ 
 
มาตรา ๑๗  ในกรณีที่มีผูชวยเหลือกูภัยหลายราย ใหใชเกณฑตามมาตรา ๑๓ 

เปนฐานของการคํานวณเงินรางวัลระหวางผูชวยเหลือกูภัยเหลานั้น 
 
มาตรา ๑๘  ในกรณีที่การชวยเหลือกูภัยไดปฏิบัติการจากเรือไทย การแบงเงิน

รางวัลระหวางเจาของเรือและคนประจําเรือใหพิจารณาวาการปฏิบัติการนั้นเปนการนําเรือเขาเส่ียง
ภัยหรือเปนการปฏิบัติการที่อาศัยทักษะหรือความสามารถเฉพาะตัวของคนประจําเรือ ถาปรากฏ
วาเปนกรณีนําเรือเขาเส่ียงภัย ใหเงินรางวัลสวนใหญตกแกเจาของเรือ แตถาเปนกรณีที่อาศัย
ทักษะหรือความสามารถเฉพาะตัวของคนประจําเรือโดยเฉพาะ ใหเงินรางวัลสวนใหญตกแกคน
ประจําเรือทุกคน โดยระหวางคนประจําเรือดวยกัน ใหไดรับสวนแบงเงินรางวัลในอัตราสวนที่
เทากัน ทั้งนี้ เวนแตจะตกลงกันโดยชัดแจงไวเปนอยางอ่ืน 

ในกรณีที่การชวยเหลือกูภัยไดปฏิบัติการจากเรือตางประเทศ การแบงเงินรางวัล
ระหวางเจาของเรือและคนประจําเรือ ใหเปนไปตามกฎหมายของประเทศที่เรือนั้นชักธง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๙  ในกรณีที่การชวยเหลือกูภัยไมไดปฏิบัติการจากเรือ การแบงเงิน
รางวัลระหวางผูชวยเหลือกูภัยกับลูกจางที่ตนไดใชในการปฏิบัติการ ใหเปนไปตามกฎหมายที่ใช
บังคับแกสัญญาระหวางผูชวยเหลือกูภัยกับลูกจางนั้น 

ในกรณีที่กฎหมายที่ใชบังคับแกสัญญาระหวางผูชวยเหลือกูภัยกับลูกจางเปน
กฎหมายไทยใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๐  ผูที่กระทําการชวยชีวิตผูประสบภัยไมมีสิทธิเรียกเงินตอบแทนจาก

ผูประสบภัยที่รอดชีวิตจากการกระทํานั้น 
ในการชวยเหลือกูภัยที่มีการชวยชีวิตผูประสบภัย ใหผูที่กระทําการชวยชีวิตนั้นมี

สิทธิไดรับสวนแบงที่เปนธรรมจากเงินตอบแทนที่ผูชวยเหลือกูภัยไดรับ 
 
มาตรา ๒๑  ในกรณีที่มีการชวยชีวิตผูประสบภัย ถาผูที่กระทําการชวยชีวิตได

กระทําการชวยเหลือกูภัยดวยในคราวเดียวกัน ศาลอาจเพิ่มเงินตอบแทนที่ผูกระทําการชวยชีวิต
ผูประสบภัยจะไดรับก็ได 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีที่มีการทําสัญญาไวกอนเกิดภยันตราย การปฏิบัติตาม

สัญญานั้นไมกอใหเกิดสิทธิที่จะไดรับเงินตอบแทน เวนแตการปฏิบัติการนั้นเปนการกระทํา
นอกเหนือไปจากขอบเขตหนาที่ตามสัญญานั้น 

 
มาตรา ๒๓  หากการชวยเหลือกูภัยจําเปนตองมีข้ึนหรือตองยากข้ึนเพราะ

ความผิดหรือการละเลยตอหนาที่ของผูชวยเหลือกูภัย ผูชวยเหลือกูภัยนั้นอาจเสียสิทธิในการ
ไดรับเงินตอบแทนไปทั้งหมดหรือบางสวน 

หากผูชวยเหลือกูภัยกระทําการโดยกลฉอฉลหรือไมสุจริต ยอมสิ้นไปซึ่งสิทธิที่จะ
ไดรับเงินตอบแทนโดยสิ้นเชิง 

 
มาตรา ๒๔  การชวยเหลือกูภัยไมกอใหเกิดสิทธิที่จะไดรับเงินตอบแทน หากได

กระทําไปโดยฝาฝนคําส่ังหามอันชัดแจงและมีเหตุผลอันสมควรของบุคคลดังตอไปนี ้
(๑) เจาของเรือหรือนายเรือ ในกรณีการชวยเหลือกูภัยเรือ ทรัพยสินบนเรือ 

หรือทรัพยสินที่เคยอยูบนเรือ 
(๒) เจาของทรัพยสินอยางอ่ืนที่ประสบภยันตราย ในกรณีการชวยเหลือกูภัย

ทรัพยสินที่ไมไดอยูและไมเคยอยูบนเรือ 
 

หมวด ๓ 
สิทธิเรียกรองเงินตอบแทนและการดําเนินคด ี

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๕  ผูชวยเหลือกูภัยยอมมีบุริมสิทธิทางทะเลเกี่ยวกับสิทธิเรียกรองใน
เงินตอบแทนจากการชวยเหลือกูภัยเรือ แตหากมีการวางหลักประกันเพื่อสิทธิเรียกรองดังกลาว
อันเปนที่พอใจ ผูชวยเหลือกูภัยนั้นไมอาจอางบุริมสิทธิทางทะเลเหนือเรือนั้นไดอีก 

 
มาตรา ๒๖  หากผูชวยเหลือกูภัยรองขอ ใหบุคคลซึ่งตองรับผิดในเงินตอบแทน

จัดใหมีหลักประกันเพื่อสิทธิเรียกรองในเงินตอบแทนอันเปนที่พอใจ รวมถึงดอกเบี้ยและ
คาใชจายในการใชสิทธิเรียกรองนั้นดวย 

 
มาตรา ๒๗  กอนที่จะปลอยสินคาไปจากเรือ เจาของเรือตองใชความพยายาม

อยางเต็มที่ใหเจาของสินคาจัดใหมีหลักประกันเพื่อสิทธิเรียกรองในเงินตอบแทนอันเปนที่พอใจ 
รวมถึงดอกเบี้ยและคาใชจายในการใชสิทธิเรียกรองนั้น ทั้งนี้ ไมวาผูชวยเหลือกูภัยจะรองขอตาม
มาตรา ๒๖ หรือไมก็ตาม 

 
มาตรา ๒๘  หามมิใหเคลื่อนยายเรือและทรัพยสินอยางอ่ืนที่ไดรับการชวยเหลือ

กูภัยออกไปจากทาเรือหรือสถานที่ที่เรือและทรัพยสินอยางอ่ืนนั้นมาถึงหลังจากเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติการชวยเหลือกูภัยโดยปราศจากความยินยอมจากผูชวยเหลือกูภัย เวนแตมีการวาง
หลักประกันเพื่อสิทธิเรียกรองในเงินตอบแทนของผูชวยเหลือกูภัยตอเรือหรือทรัพยสินอยางอ่ืนที่
เก่ียวของ 

 
มาตรา ๒๙  คําฟองเกี่ยวกับสิทธิเรียกรองที่เกิดจากการชวยเหลือกูภัยตาม

พระราชบัญญัตินี้ใหอยูในเขตอํานาจของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 
 
มาตรา ๓๐  ในกรณีที่การเรียกรองเงินตอบแทนเปนขอพิพาทเฉพาะเรื่องเงิน

ตอบแทนผูชวยเหลือกูภัยอาจยื่นคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองขอตอศาลในเวลาใดๆ กอน
พิพากษา ขอใหศาลมีคําส่ังใหบุคคลซึ่งตองรับผิดในเงินตอบแทนจายเงินตอบแทนในจํานวนที่ไม
โตแยงกัน เมื่อศาลไดรับคํารองนี้แลวใหดําเนินการไตสวนกอนก็ได ศาลอาจพิจารณาส่ังใหผูชวย
เหลือกูภัยไดรับเงินตอบแทนตามจํานวนที่รองขอ 

เมื่อผูชวยเหลือกูภัยไดรับเงินตอบแทนตามจํานวนนั้นแลว ใหลดหลักประกันที่
วางไวตามมาตรา ๒๖ แกบุคคลซึ่งตองรับผิดในเงินตอบแทนตามสวน 

 
มาตรา ๓๑  สิทธิเรียกรองในเงินตอบแทน ถาไมไดฟองคดีตอศาลภายในสองป

นับแตวันที่การชวยเหลือกูภัยสิ้นสุดลง ใหเปนอันขาดอายุความ 
 
มาตรา ๓๒  สินคาซึ่งมิใชเพ่ือประโยชนในทางพาณิชยของรัฐหนึ่งรัฐใดซึ่งไดรับ

ความคุมกันของรัฐ ยอมไมตกอยูภายใตการยึด กัก หรือยึดหนวงตามกฎหมาย เวนแตเปนกรณีที่
รัฐซึ่งเปนเจาของสินคานั้นใหความยินยอม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๓  สินคาเพ่ือมนุษยธรรมซึ่งรัฐหนึ่งรัฐใดไดบริจาค ยอมไมตกอยู
ภายใตการยึด กักหรือยึดหนวงตามกฎหมาย หากรัฐนั้นไดตกลงจายเงินตอบแทน 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๓๔  พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกการชวยเหลือกูภัยที่กระทําข้ึนกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการเดินเรืออาจตอง
ประสบภยันตรายอันกอใหเกิดความเสียหายแกเรือ ทรัพยสิน หรือบุคคลบนเรือ ซึ่งจําเปนตอง
ไดรับการชวยเหลือกูภัย การกําหนดเงินตอบแทนใหแกผูชวยเหลือกูภัยจะสงเสริมใหมีการ
ชวยเหลือเรือหรือทรัพยสินที่ประสบภยันตรายทางทะเล และบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดแก
ส่ิงแวดลอม ประกอบกับการชวยเหลือกูภัยทางทะเลมีลักษณะเฉพาะ เพ่ือใหสอดคลองกับหลัก
สากล สมควรมีกฎหมายพิเศษที่วางหลักเก่ียวกับเรื่องการชวยเหลือกูภัยทางทะเลเพื่อกําหนด
หลักเกณฑเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ในการชวยเหลือกูภัยและหลักเกณฑเก่ียวกับสิทธิในการไดรับ
เงินตอบแทนของผูชวยเหลือกูภัยจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

วัชศักดิ์/ผูจดัทํา 
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 


