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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ

ว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ. 2550” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา 3  บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืน ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 

  
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การช่วยเหลือกู้ภัย” หมายความว่า การกระท าหรือกิจกรรมใดที่ได้กระท าขึ้นเพ่ือช่วยเหลือเรือ

หรือทรัพย์สินอย่างอ่ืนซึ่งประสบภยันตรายในทะเลหรือน่านน้ าใด ๆ 

“เรือ” หมายความว่า ยานพาหนะทางน้ าทุกชนิด 

“เรือเดินทะเล” หมายความว่า เรือที่มีลักษณะส าหรับใช้ในทะเล ตามกฎข้อบังคับส าหรับการ
ตรวจเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124/ตอนท่ี 38 ก/หน้า 1/1 สิงหาคม 2550 

 



“ทรัพย์สิน” หมายความว่า ทรัพย์สินใด ๆ ที่ไม่ได้มุ่งหมายให้ติดตรึงถาวรอยู่กับแนวชายฝั่ง และ
ให้หมายความรวมถึงสิทธิที่จะได้รับค่าระวางด้วย 

“ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า ความเสียหายอย่างมากทางกายภาพแก่สุขอนามัย
ของมนุษย์ สิ่งมีชีวิตทางทะเล หรือทรัพยากรในน่านน้ าชายฝั่งทะเล ในน่านน้ าในประเทศ หรือบริเวณต่อเนื่อง
ใกล้เคียง ซึ่งเกิดขึ้นจากมลพิษ การปนเปื้อน อัคคีภัย การระเบิดหรืออุบัติภัยร้ายแรงอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกัน 

“เงินตอบแทน” หมายความว่า เงินรางวัล หรือเงินค่าทดแทนพิเศษ ซึ่ งต้องจ่ายตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 5  พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 

(1) การช่วยเหลือกู้ภัยที่กระท าในน่านน้ าในประเทศ โดยไม่มีเรือเดินทะเลเข้ามาเก่ียวข้อง 

(2) เรือรบ หรือเรืออ่ืนใดที่รัฐเป็นเจ้าของและด าเนินการ โดยไม่ได้ใช้หรือมีไว้ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์
ทางการพาณิชย์ในขณะที่ท าการช่วยเหลือกู้ภัยนั้น และได้รับความคุ้มกันของรัฐตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
อันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 

(3) แท่นที่ตั้งอยู่กับที่หรือลอยน้ า หรือฐานขุดเจาะในทะเลที่เคลื่อนที่ได้ หากแท่นหรือฐานขุด
เจาะนั้นอยู่ในที่ตั้งในขณะที่ก าลังท าการส ารวจ แสวงหาประโยชน์ หรือผลิตทรัพยากรแร่ธาตุใต้ท้องทะเล 

  
มาตรา 6  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมวด 1 

การปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ภัย 

 

 

ส่วนที่ 1 

สัญญาการช่วยเหลือกู้ภัย 

 

  
มาตรา 7  ในการท าสัญญาการช่วยเหลือกู้ภัย ให้นายเรือมีอ านาจท าสัญญาแทนเจ้าของเรือ และ

ให้เจ้าของเรือหรือนายเรือมีอ านาจท าสัญญาแทนเจ้าของทรัพย์สินบนเรือ 

  
มาตรา 8  ในการบังคับตามสัญญาการช่วยเหลือกู้ภัย ถ้าศาลเห็นว่าสัญญานั้นได้ตกลงท าขึ้น

ภายใต้ความกดดันโดยมิชอบหรือความกดดันอันเกิดจากภยันตรายที่คุกคาม และมีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขที่ไม่เป็น



ธรรม หรือเห็นว่าเงินตอบแทนตามสัญญานั้นได้ก าหนดไว้สูงหรือต่ าจนเกินไปเมื่อค านึงถึงสภาพการปฏิบัติการที่ได้
เกิดข้ึนจริง ศาลอาจมีค าสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ใช้สัญญานั้นทั้งหมดหรือบางส่วนบังคับแก่คู่สัญญา และใช้บทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้
บังคับแทน 

(2) ปรับเปลี่ยนข้อก าหนดหรือเงื่อนไขของสัญญานั้น 

(3) เพ่ิมหรือลดจ านวนเงินตอบแทนที่ก าหนดไว้ในสัญญานั้นให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติการ
ที่ได้เกิดข้ึนจริง 

  
ส่วนที่ 2 

หน้าที่ในการช่วยเหลือกู้ภัย 

 

  
มาตรา 9  ผู้ช่วยเหลือกู้ภัยมีหน้าที่ต่อเจ้าของเรือ นายเรือและเจ้าของทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่ประสบ

ภยันตราย ดังต่อไปนี้ 
(1) ปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ภัยด้วยความระมัดระวังตามสมควร 

(2) ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตาม (1) ต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพ่ือป้องกันมิให้เกิด
ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม หรือบรรเทาความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด 

(3) ขอความช่วยเหลือจากผู้ช่วยเหลือกู้ภัยรายอื่นเม่ือมีเหตุอันควร 

(4) ยอมให้ผู้ช่วยเหลือกู้ภัยรายอ่ืนปฏิบัติการหรือเข้าร่วมปฏิบัติการ เมื่อได้รับการร้องขออันควร
จากเจ้าของเรือ นายเรือหรือเจ้าของทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่ประสบภยันตราย  ทั้งนี้ ถ้าปรากฏว่าการร้องขอดังกล่าวมี
ขึ้นโดยไม่มีเหตุอันควร ให้การปฏิบัติการหรือเข้าร่วมปฏิบัติการของผู้ช่วยเหลือกู้ภัยรายอ่ืนนั้น ไม่มีผลกระทบต่อ
เงินรางวัลที่พึงจะได้รับ 

  
มาตรา 10  ในกรณีที่เรือหรือทรัพย์สินอย่างอ่ืนประสบภยันตราย เจ้าของเรือ นายเรือหรือ

เจ้าของทรัพย์สินอย่างอ่ืน มีหน้าที่ต่อผู้ช่วยเหลือกู้ภัย ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในระหว่างการปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ภัย 

(2) ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตาม (1) ต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควร เพ่ือป้องกันมิให้เกิด
ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม หรือบรรเทาความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด 

(3) ต้องรับมอบเรือหรือทรัพย์สินอย่างอ่ืนคืน เมื่อเรือหรือทรัพย์สินอย่างอ่ืนนั้น ได้ไปอยู่ใน
สถานที่ปลอดภัยแล้ว และได้รับการร้องขอโดยมีเหตุอันควรจากผู้ช่วยเหลือกู้ภัย 

  



มาตรา 11  นายเรือมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือบุคคลที่ตกอยู่ในภยันตรายแห่งชีวิตในทะเลตาม
ความสามารถที่จะกระท าได้โดยไม่ก่อให้เกิดภยันตรายอย่างร้ายแรงแก่เรือและบุคคลบนเรือของตน 

เจ้าของเรือไม่ต้องรับผิดในผลที่นายเรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง 

 

หมวด 2 

สิทธิของผู้ช่วยเหลือกู้ภัย 

 

 

มาตรา 12  ผู้ช่วยเหลือกู้ภัยมีสิทธิได้รับเงินรางวัล ถ้าการช่วยเหลือกู้ภัยนั้น เป็นประโยชน์ต่อการ
ท าให้เรือหรือทรัพย์สินอย่างอ่ืนปลอดภัย 

สิทธิในการได้รับเงินรางวัลย่อมไม่เสียไป แม้ว่าเรือที่ปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ภัยจะเป็นเจ้าของ
เดียวกันกับเรือท่ีประสบภยันตราย 

  
มาตรา 13  การก าหนดเงินรางวัล ให้ใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้ประกอบกัน   ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงการ

ส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือกู้ภัย 

(1) มูลค่าของเรือและทรัพย์สินอย่างอ่ืนตามสภาพที่ช่วยเหลือกู้ภัยไว้ได้ 
(2) ทักษะและความพยายามของผู้ช่วยเหลือกู้ภัยในการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อ

สิ่งแวดล้อม หรือบรรเทาความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด 

(3) ระดับของความส าเร็จของการช่วยเหลือกู้ภัย 

(4) สภาพและระดับความรุนแรงของภยันตราย 

(5) ทักษะและความพยายามของผู้ช่วยเหลือกู้ภัยในการช่วยเหลือกู้ภัยเรือ ทรัพย์สินอย่างอ่ืน 
และชีวิตบุคคล 

(6) เวลาที่เสียไปและค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน รวมทั้งความสูญเสียที่เกิดแก่ผู้ช่วยเหลือกู้ภัย 

(7) ความเสี่ยงต่อความรับผิดและความเสี่ยงอย่างอ่ืนที่เกิดแก่ผู้ช่วยเหลือกู้ภัยหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ 
ที่ใช้ในการช่วยเหลือกู้ภัย 

(8) ความฉับพลันในการให้บริการ 

(9) เรือและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ผู้ช่วยเหลือกู้ภัยมีไว้ใช้และที่ได้ใช้ในการช่วยเหลือกู้ภัย 

(10) การเตรียมพร้อม ประสิทธิภาพและมูลค่าของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้ช่วยเหลือกู้ภัย 

  
มาตรา 14  ผู้มีส่วนได้เสียในเรือหรือทรัพย์สินอย่างอ่ืนต้องจ่ายเงินรางวัลตามส่วนแห่งมูลค่าของ

เรือและทรัพย์สินอย่างอ่ืนตามสภาพที่ช่วยเหลือกู้ภัยไว้ได้ 



ในกรณีที่การช่วยเหลือกู้ภัยเป็นประโยชน์ต่อการท าให้เรือและทรัพย์สินบนเรือปลอดภัย ผู้ช่วย
เหลือกู้ภัยจะเรียกเอาเงินรางวัลทั้งหมดนั้นจากเจ้าของเรือก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้ช่วยเหลือกู้ภัยใช้สิทธิตามวรรคสอง เจ้าของเรือซึ่งจ่ายเงินรางวัลไปนั้น มีสิทธิไล่เบี้ย
เอาแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรือหรือทรัพย์สินบนเรือตามส่วนที่ผู้มีส่วนได้เสียนั้นจะต้องจ่ายตามวรรคหนึ่ง 

  
มาตรา 15  เงินรางวัลจะต้องไม่เกินมูลค่าของเรือและทรัพย์สินอย่างอ่ืนตามสภาพที่ช่วยเหลือ

กู้ภัยไว้ได ้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิเรียกร้อง 

  
มาตรา 16  ในกรณีที่ผู้ช่วยเหลือกู้ภัยได้ปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ภัยเรือ ซึ่งเรือล านั้นเองหรือสินค้า

บนเรือได้คุกคามต่อการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และผู้ช่วยเหลือกู้ภัยไม่ได้รับเงิน รางวัลตาม
มาตรา 13 หรือได้รับเงินรางวัลตามมาตรา 13 แต่น้อยกว่าค่าใช้จ่ายของผู้ช่วยเหลือกู้ภัย ผู้ช่วยเหลือกู้ภัยนั้นมีสิทธิ
ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนพิเศษตามที่ก าหนดไว้ในมาตรานี้จากเจ้าของเรือล านั้นเท่ากับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแก่ผู้
ช่วยเหลือกู้ภัย หรือส่วนต่างระหว่างค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ช่วยเหลือกู้ภัยกับเงินรางวัลตามมาตรา 13 แล้วแต่กรณี 

ในกรณีตามที่ได้ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง ถ้าการปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ภัยซึ่งผู้ช่วยเหลือกู้ภัยได้ป้องกัน
มิให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม หรือบรรเทาความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมให้ เหลือน้อยที่สุด เงินค่าทดแทน
พิเศษซึ่งเจ้าของเรือพึงจ่ายให้แก่ผู้ช่วยเหลือกู้ภัย อาจเพ่ิมขึ้นได้อย่างสูงถึงร้อยละสามสิบของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแก่
ผู้ช่วยเหลือกู้ภัย  ทั้งนี้ ศาลอาจเพ่ิมเงินค่าทดแทนพิเศษขึ้นได้อีกหากศาลเห็นว่าเป็นธรรมและยุติธรรม โดย
พิจารณาตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ในมาตรา 13 อย่างไรก็ตามเงินค่าทดแทนพิเศษทั้งหมดที่จะได้รับต้องไม่
เกินสองเท่าของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ช่วยเหลือกู้ภัย 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ช่วยเหลือกู้ภัยตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้หมายถึงค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น
โดยมีเหตุอันควรที่ผู้ช่วยเหลือกู้ภัยต้องจ่ายไป รวมถึงอัตราที่เป็นธรรมส าหรับอุปกรณ์และบุคลากรที่ได้ใช้ไปจริง
และมีเหตุอันควร  ทั้งนี้ โดยค านึงถึงเกณฑ์ตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 13 (8) (9) และ (10) 

ถ้าผู้ช่วยเหลือกู้ภัยประมาทเลินเล่อและไม่ท าการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อสิ่ งแวดล้อม
หรือบรรเทาความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด ผู้ช่วยเหลือกู้ภัยนั้นอาจถูกตัดสิทธิที่จะได้รับเงินค่า
ทดแทนพิเศษตามมาตรานี้ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน แล้วแต่กรณี 

บทบัญญัติตามมาตรานี้ไม่กระทบถึงสิทธิไล่เบี้ยของเจ้าของเรือ 

  
มาตรา 17  ในกรณีที่มีผู้ช่วยเหลือกู้ภัยหลายราย ให้ใช้เกณฑ์ตามมาตรา 13 เป็นฐานของการ

ค านวณเงินรางวัลระหว่างผู้ช่วยเหลือกู้ภัยเหล่านั้น 

  



มาตรา 18  ในกรณีที่การช่วยเหลือกู้ภัยได้ปฏิบัติการจากเรือไทย การแบ่งเงินรางวัลระหว่าง
เจ้าของเรือและคนประจ าเรือให้พิจารณาว่าการปฏิบัติการนั้นเป็นการน าเรือเข้าเสี่ยงภัยหรือเป็นการปฏิบัติการที่
อาศัยทักษะหรือความสามารถเฉพาะตัวของคนประจ าเรือ ถ้าปรากฏว่าเป็นกรณีน าเรือเข้าเสี่ยงภัย ให้เงินรางวัล
ส่วนใหญ่ตกแก่เจ้าของเรือ แต่ถ้าเป็นกรณีที่อาศัยทักษะหรือความสามารถเฉพาะตัวของคนประจ าเรือโดยเฉพาะ 
ให้เงินรางวัลส่วนใหญ่ตกแก่คนประจ าเรือทุกคน โดยระหว่างคนประจ าเรือด้วยกัน ให้ได้รับส่วนแบ่งเงินรางวัลใน
อัตราส่วนที่เท่ากัน  ทั้งนี้ เว้นแต่จะตกลงกันโดยชัดแจ้งไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ในกรณีที่การช่วยเหลือกู้ภัยได้ปฏิบัติการจากเรือต่างประเทศ การแบ่งเงินรางวัลระหว่างเจ้าของ
เรือและคนประจ าเรือ ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศท่ีเรือนั้นชักธง 

  
มาตรา 19  ในกรณีที่การช่วยเหลือกู้ภัยไม่ได้ปฏิบัติการจากเรือ การแบ่งเงินรางวัลระหว่างผู้

ช่วยเหลือกู้ภัยกับลูกจ้างที่ตนได้ใช้ในการปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญาระหว่างผู้ช่วยเหลือ
กู้ภัยกับลูกจ้างนั้น 

ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญาระหว่างผู้ช่วยเหลือกู้ภัยกับลูกจ้างเป็นกฎหมายไทย ให้น า
บทบัญญัติในมาตรา 18 วรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา 20  ผู้ที่กระท าการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยไม่มีสิทธิเรียกเงินตอบแทนจากผู้ประสบภัยที่รอด

ชวีิตจากการกระท านั้น 

ในการช่วยเหลือกู้ภัยที่มีการช่วยชีวิตผู้ประสบภัย ให้ผู้ที่กระท าการช่วยชีวิตนั้นมีสิทธิได้รับส่วน
แบ่งที่เป็นธรรมจากเงินตอบแทนที่ผู้ช่วยเหลือกู้ภัยได้รับ 

  
มาตรา 21  ในกรณีที่มีการช่วยชีวิตผู้ประสบภัย ถ้าผู้ที่กระท าการช่วยชีวิตได้กระท าการ

ช่วยเหลือกู้ภัยด้วยในคราวเดียวกัน ศาลอาจเพ่ิมเงินตอบแทนที่ผู้กระท าการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยจะได้รับก็ได้ 
  
มาตรา 22  ในกรณีที่มีการท าสัญญาไว้ก่อนเกิดภยันตราย การปฏิบัติตามสัญญานั้นไม่ก่อให้เกิด

สิทธิที่จะได้รับเงินตอบแทน เว้นแต่การปฏิบัติการนั้นเป็นการกระท านอกเหนือไปจากขอบเขตหน้าที่ตามสัญญานั้น 

  
มาตรา 23  หากการช่วยเหลือกู้ภัยจ าเป็นต้องมีขึ้นหรือต้องยากข้ึนเพราะความผิดหรือการละเลย

ต่อหน้าที่ของผู้ช่วยเหลือกู้ภัย ผู้ช่วยเหลือกู้ภัยนั้นอาจเสียสิทธิในการได้รับเงินตอบแทนไปท้ังหมดหรือบางส่วน 

หากผู้ช่วยเหลือกู้ภัยกระท าการโดยกลฉ้อฉลหรือไม่สุจริต ย่อมสิ้นไปซึ่งสิทธิที่จะได้รับเงินตอบ
แทนโดยสิ้นเชิง 

 



มาตรา 24  การช่วยเหลือกู้ภัยไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่จะได้รับเงินตอบแทน หากได้กระท าไปโดยฝ่า
ฝืนค าสั่งห้ามอันชัดแจ้งและมีเหตุผลอันสมควรของบุคคล ดังต่อไปนี้ 

(1) เจ้าของเรือหรือนายเรือ ในกรณีการช่วยเหลือกู้ภัยเรือ ทรัพย์สินบนเรือ หรือทรัพย์สินที่เคย
อยู่บนเรือ 

(2) เจ้าของทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่ประสบภยันตราย ในกรณีการช่วยเหลือกู้ภัยทรัพย์สินที่ไม่ได้อยู่
และไม่เคยอยูบ่นเรือ 

  
หมวด 3 

สิทธิเรียกร้องเงินตอบแทนและการด าเนินคดี 
 

  
มาตรา 25  ผู้ช่วยเหลือกู้ภัยย่อมมีบุริมสิทธิทางทะเลเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องในเงินตอบแทนจาก

การช่วยเหลือกู้ภัยเรือ แต่หากมีการวางหลักประกันเพ่ือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวอันเป็นที่พอใจ ผู้ช่วยเหลือกู้ภัยนั้น
ไม่อาจอ้างบุริมสิทธิทางทะเลเหนือเรือนั้นได้อีก 

  
มาตรา 26  หากผู้ช่วยเหลือกู้ภัยร้องขอ ให้บุคคลซึ่งต้องรับผิดในเงินตอบแทนจัดให้มีหลักประกัน

เพ่ือสิทธิเรียกร้องในเงินตอบแทนอันเป็นที่พอใจ รวมถึงดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิเรียกร้องนั้นด้วย 

  
มาตรา 27  ก่อนที่จะปล่อยสินค้าไปจากเรือ เจ้าของเรือต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ให้

เจ้าของสินค้าจัดให้มีหลักประกันเพ่ือสิทธิเรียกร้องในเงินตอบแทนอันเป็นที่พอใจ รวมถึงดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายใน
การใช้สิทธิเรียกร้องนั้น  ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ช่วยเหลือกู้ภัยจะร้องขอตามมาตรา 26 หรือไม่ก็ตาม 

  
มาตรา 28  ห้ามมิให้เคลื่อนย้ายเรือและทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่ได้รับการช่วยเหลือกู้ภัยออกไปจาก

ท่าเรือหรือสถานที่ที่เรือและทรัพย์สินอย่างอ่ืนนั้นมาถึงหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ภัยโดยปราศจาก
ความยินยอมจากผู้ช่วยเหลือกู้ภัย เว้นแต่มีการวางหลักประกันเพ่ือสิทธิเรียกร้องในเงินตอบแทนของผู้ช่วยเหลือ
กู้ภัยต่อเรือหรือทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

  
มาตรา 29  ค าฟ้องเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการช่วยเหลือกู้ภัยตามพระราชบัญญัตินี้ ให้

อยู่ในเขตอ านาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 

  



มาตรา 30  ในกรณีที่การเรียกร้องเงินตอบแทนเป็นข้อพิพาทเฉพาะเรื่องเงินตอบแทน ผู้ช่วย
เหลือกู้ภัยอาจยื่นค าขอฝ่ายเดียวโดยท าเป็นค าร้องขอต่อศาลในเวลาใด ๆ ก่อนพิพากษา ขอให้ศาลมีค าสั่งให้บุคคล
ซึ่งต้องรับผิดในเงินตอบแทนจ่ายเงินตอบแทนในจ านวนที่ไม่โต้แย้งกัน เมื่อศาลได้รับค าร้องนี้แล้วให้ด าเนินการไต่
สวนก่อนก็ได้ ศาลอาจพิจารณาสั่งให้ผู้ช่วยเหลือกู้ภัยได้รับเงินตอบแทนตามจ านวนที่ร้องขอ 

เมื่อผู้ช่วยเหลือกู้ภัยได้รับเงินตอบแทนตามจ านวนนั้นแล้ว ให้ลดหลักประกันที่วางไว้ตามมาตรา 
26 แก่บุคคลซึ่งต้องรับผิดในเงินตอบแทนตามส่วน 

  
มาตรา 31  สิทธิเรียกร้องในเงินตอบแทน ถ้าไม่ได้ฟ้องคดีต่อศาลภายในสองปีนับแต่วันที่การ

ช่วยเหลือกู้ภัยสิ้นสุดลง ให้เป็นอันขาดอายุความ 

  
มาตรา 32  สินค้าซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ในทางพาณิชย์ของรัฐหนึ่งรัฐใดซึ่งได้รับความคุ้มกันของรัฐ 

ย่อมไม่ตกอยู่ภายใต้การยึด กัก หรือยึดหน่วงตามกฎหมาย เว้นแต่เป็นกรณีที่รัฐซึ่งเป็นเจ้าของสินค้านั้นให้ความ
ยินยอม 

  
มาตรา 33  สินค้าเพ่ือมนุษยธรรมซึ่งรัฐหนึ่งรัฐใดได้บริจาค ย่อมไม่ตกอยู่ภายใต้การยึด กัก หรือ

ยึดหน่วงตามกฎหมาย หากรัฐนั้นได้ตกลงจ่ายเงินตอบแทน 

 

บทเฉพาะกาล 

 

  
มาตรา 34   พระราชบัญญัตินี้ ไม่ ใช้บั งคับแก่การช่วยเหลือกู้ภัยที่กระท าขึ้นก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ 
นายกรัฐมนตรี 

 
 

  



หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการเดินเรืออาจต้องประสบภยันตราย
อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่เรือ ทรัพย์สิน หรือบุคคลบนเรือ ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือกู้ภัย การก าหนด
เงินตอบแทนให้แก่ผู้ช่วยเหลือกู้ภัยจะส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือเรือหรือทรัพย์สินที่ประสบภยันตรายทางทะเล และ
บรรเทาความเสียหายที่จะเกิดแก่สิ่งแวดล้อม ประกอบกับการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเลมีลักษณะเฉพาะ เพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักสากล สมควรมีกฎหมายพิเศษที่วางหลักเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเลเพ่ือก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือกู้ภัยและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิในการได้รับเงินตอบแทนของ
ผู้ช่วยเหลือกู้ภัย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
 


