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เป็นปีที่ 59 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ

ว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ 

  
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง

มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 

ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตราย

ในการเดินเรือ พ.ศ. 2547” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา 3  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ความเสียหายทั่วไป” หมายความว่า ความสูญเสีย หรือความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นผล

โดยตรงจากการเสียสละทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งจงใจกระท าขึ้นตามสมควรเพื่อปกป้องรักษาเรือ
และทรัพย์สินที่เผชิญภยันตรายร่วมกัน 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121/ตอนพิเศษ 65 ก/หนา้ 26/22 ตุลาคม 2547 



“เรือ” หมายความว่า เรือที่มีลักษณะส าหรับใช้ในทะเล 

“เจ้าของเรือ” หมายความว่า ผู้มีกรรมสิทธิ์ในเรือ เว้นแต่กรณีมีการเช่าหรือเช่าซื้อเรือให้หมายถึง
เฉพาะผู้เช่าหรือผู้เช่าซื้อซึ่งควบคุมและครอบครองเรือโดยผลแห่งสัญญานั้น 

“ผู้ประเมิน” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในด้านการประเมิน
ความเสียหายทั่วไปซึ่งเจ้าของเรือ ผู้ได้รับความเสียหายทั่วไป หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นใด แล้วแต่กรณี แต่งตั้งให้
ด าเนินการประเมินความเสียหายทั่วไปและก าหนดส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ผู้ที่ต้องร่วมเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป” หมายความว่า เจ้าของเรือและเจ้าของทรัพย์สินซึ่งเรือ
หรือทรัพย์สินของตนรอดพ้นจากภยันตราย และสามารถเดินทางไปถึงท่าปลายทางหรือถึงท่าที่การเดินทางต้อง
สิ้นสุดลงตามมาตรา 6 

  
มาตรา 4  หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป ให้เป็นไปตามท่ีบัญญัติไว้

ในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่จะมีการตกลงกันเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป
เป็นอย่างอ่ืน 

บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของการเฉลี่ยความเสียหาย
ทั่วไปที่มูลกรณีเกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา 5  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมวด 1 

การใช้สิทธิเรียกร้องในการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป 

 

 

มาตรา 6  ในกรณีที่เรือหรือทรัพย์สินรอดพ้นจากภยันตราย และสามารถเดินทางไปถึงท่า
ปลายทางหรือถึงท่าที่การเดินทางต้องสิ้นสุดลง เจ้าของเรือและเจ้าของทรัพย์สินที่รอดพ้นจากภยันตรายดังกล่าว 
จะต้องร่วมเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปกับผู้ได้รับความเสียหายทั่วไป 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่กรณีดังต่อไปนี้ 
(1) ทรัพย์สินที่รอดพ้นจากภยันตรายเป็นสัมภาระหรือของใช้ส่วนตัวของผู้โดยสารหรือคนประจ า

เรือ หรือไปรษณียภัณฑ์ 
(2) ความเสียหายเกี่ยวกับมลภาวะ ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่ตามหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการพาณิชยนาวี

ระหว่างประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปให้น ามาเฉลี่ยได้ 
  



มาตรา 7  สิทธิเรียกร้องในการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจะยังคงมีอยู่แม้ว่าภยันตรายจะเกิดข้ึน
จากความผิดของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่เผชิญภยันตรายร่วมกัน 

ความในวรรคหนึ่งไม่ตัดสิทธิของผู้ที่ต้องร่วมเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปในการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนจากผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั่วไปหรือยกความเสียหายทั่วไปนั้นเป็นข้อต่อสู้ 

  
มาตรา 8  เจ้าของเรืออาจเรียกให้มีการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากผู้ที่ต้องร่วมเฉลี่ยความ

เสียหายทั่วไปภายในเวลาอันควรนับแต่วันที่การเดินทางสิ้นสุดลง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดส่วนเฉลี่ย
ความเสียหายทั่วไปตามหมวด 2 

ถ้าเจ้าของเรือมิได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เมื่อผู้ได้รับความเสียหายทั่วไปบอกกล่าวเป็นหนังสือ
ให้เจ้าของเรือด าเนินการแล้ว แต่เจ้าของเรือไม่ด าเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าบอกกล่าว ผู้ได้รับ
ความเสียหายทั่วไปอาจเรียกให้มีการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากผู้ที่ต้องร่วมเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปได้โดยตรง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปที่คู่กรณีจะได้ตกลงกันหรือน าคดีสู่ศาล 

  
หมวด 2 

หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดส่วนเฉลี่ยความเสียหายท่ัวไป 

 

  
มาตรา 9  ในกรณีที่เจ้าของเรือเรียกให้มีการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป ให้เจ้าของเรือด าเนินการ 

ดังต่อไปนี้ 
(1) แต่งตั้งผู้ประเมิน และ 

(2) มีหนังสือแจ้งพฤติการณ์แห่งความเสียหายทั่วไป และชื่อกับสถานที่ติดต่อของผู้ประเมินที่ตน
แต่งตั้ง ไปยังเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่เผชิญภยันตรายร่วมกันเท่าที่อาจทราบได้จาก
เอกสารการขนส่งหรือหลักฐานอย่างอ่ืนที่อยู่ในความครอบครองของตน 

  
มาตรา 10  เมื่อเจ้าของเรือได้ด าเนินการตามมาตรา 9 แล้ว ให้เจ้าของเรือมีสิทธิยึดหน่วง

ทรัพย์สินของผู้ที่ต้องร่วมเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปที่บรรทุกอยู่บนเรือไว้จนกว่าผู้ที่ต้องร่วมเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป
นั้นได้ร่วมเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป หรือมอบหลักประกันตามควรอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) เงินสด 

(2) หนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือผู้รับประกันภัย หรือ 

(3) เอกสารอย่างอ่ืนซึ่งมีข้อความแสดงว่าผู้ออกเอกสารนั้นจะร่วมเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปตาม
จ านวนที่จะได้ก าหนดขึ้น 



มาตรา 11  เมื่อได้รับแจ้งตามมาตรา 9 (2) แล้ว ให้เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียใน
ทรัพย์สินซึ่งได้รับความเสียหายทั่วไปแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ประเมินทราบถึงรายละเอียดของความเสียหายทั่วไป
พร้อมหลักฐานภายในหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

  
มาตรา 12  ผู้ประเมินอาจร้องขอให้ผู้ที่ต้องร่วมเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปแสดงรายละเอียด

เกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินของตนภายในสิบสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ 

  
มาตรา 13  ในกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินซึ่งได้รับความเสียหายทั่วไป

ไม่ด าเนินการตามมาตรา 11 หรือผู้ที่ต้องร่วมเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปไม่ด าเนินการตามมาตรา 12  ผู้ประเมินมี
สิทธิประเมินความเสียหายทั่วไปและมูลค่าของทรัพย์สินที่รอดพ้นจากภยันตรายตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏแก่ตน  ซ่ึง
เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินซึ่งได้รับความเสียหายทั่วไปหรือผู้ที่ต้องร่วมเฉลี่ยความเสียหาย
ทั่วไปจะโต้แย้งได้ต่อเมื่อการประเมินนั้นไม่ถูกต้องอย่างชัดแจ้ง 

  
มาตรา 14  ผู้ที่ต้องร่วมเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปแต่ละรายจะต้องรับผิดชอบในค่าตอบแทนผู้

ประเมินและค่าใช้จ่ายตามสมควรที่ผู้ประเมินได้ใช้ในการประเมินความเสียหายทั่วไปและก าหนดส่วนเฉลี่ยความ
เสียหายทั่วไป โดยให้น าค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายดังกล่าวมารวมกับจ านวนความเสียหายทั่วไปที่ประเมินได้ตาม
มาตรา 17 หรือมาตรา 18 แล้วแต่กรณีด้วย 

  
มาตรา 15  ความเสียหายทั่วไปซึ่งผู้ที่ต้องร่วมเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปแต่ละรายต้องรับผิดชอบ

จะเท่ากับอัตราส่วนระหว่างจ านวนความเสียหายทั่วไปที่เกิดขึ้น กับมูลค่ารวมของเรือและทรัพย์สินทั้งหมดคูณด้วย
มูลค่าเรือหรือทรัพย์สินของตน 

  
มาตรา 16  การประเมินมูลค่าหรือมูลค่ารวมของเรือและทรัพย์สินตามมาตรา 15 ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(1) การประเมินมูลค่าเรือหรือทรัพย์สินที่ไม่ใช่สินค้า ให้ถือมูลค่าสุทธิที่แท้จริงของเรือและ

ทรัพย์สิน ณ เวลาและท่าที่การเดินทางต้องสิ้นสุดลง โดย 

(ก) ในการประเมินมูลค่าเรือ มิให้น าค่าเสียหายที่เกิดจากการขาดประโยชน์หรือการเสื่อม
สิทธิในรายได้ท่ีเกิดจากเรือมารวมค านวณด้วย 



(ข) ในกรณีท่ีความเสียหายทั่วไปเกิดขึ้นโดยการเสียสละส่วนหนึ่งส่วนใดของเรือหรือ
ทรัพย์สิน ให้น าจ านวนความเสียหายทั่วไปที่ได้จากการประเมินตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 17 (1) และ (3) มารวม
กับผลการประเมินตาม (1) (ก) ด้วย 

(2) การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นสินค้า ให้ถือมูลค่า ณ เวลาที่ขนถ่ายจากเรือ โดย 

(ก) ในกรณีท่ีมีใบก ากับสินค้าที่ออกให้แก่ผู้รับสินค้า ให้ถือเอาราคาที่ปรากฏในใบก ากับสินค้า
นั้น แต่ถ้าหากมีความเสียหายเกิดข้ึนแก่สินค้านั้นก่อนหรือขณะที่ขนถ่ายจากเรือ ให้หักจ านวนความเสียหายนั้น
จากราคาท่ีปรากฏในใบก ากับสินค้าดังกล่าว 

(ข) ในกรณีท่ีไม่มีใบก ากับสินค้าตาม (2) (ก) ให้ถือเอาราคาขณะที่บรรทุกลงเรือหักด้วย
จ านวนความเสียหายที่เกิดแก่สินค้านั้นก่อนหรือขณะที่ขนถ่ายจากเรือ หากมีค่าใช้จ่ายในการประกันภัยและค่า
ระวางที่เจ้าของสินค้าหรือผู้มีส่วนได้เสียในสินค้าได้จ่ายไป ให้น ามารวมค านวณด้วย 

(ค) ในกรณีท่ีความเสียหายทั่วไปเกิดขึ้นโดยการเสียสละสินค้า ให้น าจ านวนความเสียหาย
ทั่วไปที่เกิดขึ้นกับสินค้าดังกล่าวที่ได้จากการประเมินตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 17 (2) มารวมค านวณเป็นมูลค่า
สินค้าตาม (2) (ก) หรือ (ข) ด้วย 

  
มาตรา 17  การประเมินจ านวนความเสียหายทั่วไปที่เกิดข้ึนจากการเสียสละทรัพย์สินให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(1) การเสียสละส่วนหนึ่งส่วนใดของเรือ ให้ถือราคาค่าซ่อมแซมตามสมควร ในกรณีที่ไม่มีการ

ซ่อมแซม ให้ถือเอาผลต่างระหว่างราคาของเรือในสภาพปกติกับสภาพที่เสียหายเมื่อมาถึงท่าปลายทางหรือถึงท่าที่
การเดินทางต้องสิ้นสุดลง  ทั้งนี้ ไม่เกินประมาณการค่าซ่อมแซมตามสมควร 

(2) การเสียสละสินค้าบนเรือ ให้ถือเอาราคา ณ เวลาที่ขนถ่ายจากเรือ โดยพิจารณาจากราคา
สินค้าท่ีถูกเสียสละตามที่ปรากฏในใบก ากับสินค้าที่ออกให้แก่ผู้รับสินค้า หากไม่มีใบก ากับสินค้าเช่นว่านั้น ให้
ถือเอาราคาขณะที่บรรทุกลงเรือ  ทั้งนี้ ถ้ามีค่าใช้จ่ายในการประกันภัยและค่าระวางที่เจ้าของสินค้าหรือผู้มีส่วนได้
เสียในสินค้าได้จ่ายไป ให้น ามารวมค านวณด้วย 

ในกรณีที่มีการขายสินค้านั้นก่อนเวลาขนถ่ายจากเรือและไม่มีการตกลงก าหนดจ านวนความ
เสียหายทั่วไปไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้น าเงินได้สุทธิจากการขายสินค้านั้นมาหักออกจากราคาดังกล่าว 

(3) การเสียสละทรัพย์สินอย่างอ่ืนนอกจากทรัพย์สินตาม (1) หรือ (2) ให้ถือราคาทรัพย์สิน ดังนี้ 
(ก) ในกรณีท่ีทรัพย์สินนั้นเสียหายโดยสิ้นเชิง ให้ถือราคาท้องตลาดของทรัพย์สินนั้น ณ ท่า

ปลายทางหรือท่าที่การเดินทางต้องสิ้นสุดลง 

(ข) ในกรณีท่ีทรัพย์สินนั้นเสียหายบางส่วน ให้ถือราคาค่าซ่อมแซมหรือผลต่างระหว่างราคา
ท้องตลาดของทรัพย์สินนั้นในสภาพปกติกับสภาพที่เสียหาย 



(4) การเสียสิทธิในค่าระวาง ค่าเช่า ค่าโดยสาร หรือค่าตอบแทนอย่างอ่ืนที่จะได้รับตามสัญญาอัน
เนื่องมาจากการเสียสละทรัพย์สิน ให้ถือเอาจ านวนสุทธิของค่าระวาง ค่าเช่า ค่าโดยสาร หรือค่าตอบแทนอย่างอ่ืน
ที่พึงจะได้รับหากไม่มีความเสียหายทั่วไปเกิดขึ้น 

  
มาตรา 18  การประเมินจ านวนความเสียหายทั่วไปที่เป็นค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษ ให้ถือจ านวน

ค่าใช้จ่ายตามสมควร และให้รวมถึงจ านวนเงินรางวัลการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล ไม่ว่าการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล
นั้นกระท าโดยมีสัญญาหรือไม่ก็ตาม 

จ านวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพ่ือแทนที่ค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นจ านวน
ค่าใช้จ่ายที่สามารถน ามาเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปได้  ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินจ านวนที่จะพึงเป็น หากมีการใช้จ่ายเป็น
กรณีพิเศษเกิดข้ึน 

  
มาตรา 19  ผู้ได้รับความเสียหายทั่วไปมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในจ านวนความเสียหายทั่วไปนับแต่

วันที่มีการเสียสละทรัพย์สินหรือได้ใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษ แล้วแต่กรณี 
  

หมวด 3 

คดีเกี่ยวกับการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป 

 

  
มาตรา 20  คดีเก่ียวกับการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อยู่ในอ านาจ

พิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 

  
มาตรา 21  สิทธิเรียกร้องในส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป ให้มีอายุความดังนี้ 
(1) ในกรณีท่ีเจ้าของเรือเป็นผู้ใช้สิทธิเรียกร้อง ให้มีก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่แจ้งจ านวนส่วนเฉลี่ย

ความเสียหายทั่วไป ไปยังผู้ที่ต้องร่วมเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป แต่ไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ความเสียหายทั่วไปเกิดข้ึน 

(2) ในกรณีท่ีผู้ได้รับความเสียหายทั่วไปเป็นผู้ใช้สิทธิเรียกร้อง ให้มีก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่แจ้ง
จ านวนส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป ไปยังผู้ที่ต้องร่วมเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป แต่ไม่เกินเจ็ดปีนับแต่วันที่ความ
เสียหายทั่วไปเกิดขึ้น 

  
 
 
 



ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

วิษณุ  เครืองาม 

รองนายกรัฐมนตรี 
 

 
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่จารีตประเพณีสากลของการเดินเรือ
ก าหนดให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการเสียสละทรัพย์สินหรือผู้ที่เสียค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษเพ่ือปกป้อง
รักษาเรือและทรัพย์สินที่เผชิญภยันตรายร่วมกัน มีสิทธิเรียกเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป โดยเจ้าของเรือและเจ้าของ
ทรัพย์สินที่พ้นจากภยันตรายต้องร่วมเฉลี่ยในความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว แต่การปฏิบัติ
ตามจารีตประเพณีสากลของการเดินเรือดังกล่าวยังไม่มีกฎหมายรองรับโดยชัดแจ้ง ท าให้เกิดความไม่ชัดเจนในทาง
ปฏิบัต ิ ดังนั้น สมควรมีกฎหมายว่าด้วยการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือเพ่ือรองรับจารีต
ประเพณีสากลของการเดินเรือ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
  
 


