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พระราชบัญญัติ
การชวยเหลือกูภัยทางทะเล
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการชวยเหลือกูภัยทางทะเล
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการชวยเหลือกูภัยทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตนิ ี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“การชวยเหลือกูภัย” หมายความวา การกระทําหรือกิจกรรมใดที่ไดกระทําขึ้นเพื่อชวยเหลือเรือ
หรือทรัพยสินอยางอื่นซึ่งประสบภยันตรายในทะเลหรือนานน้ําใด ๆ
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“เรือ” หมายความวา ยานพาหนะทางน้ําทุกชนิด
“เรือเดินทะเล” หมายความวา เรือที่มีลักษณะสําหรับใชในทะเล ตามกฎขอบังคับสําหรับการ
ตรวจเรือตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย
“ทรัพยสิน” หมายความวา ทรัพยสินใด ๆ ที่ไมไดมุงหมายใหติดตรึงถาวรอยูกับแนวชายฝง
และใหหมายความรวมถึงสิทธิที่จะไดรับคาระวางดวย
“ความเสี ย หายต อ สิ่ ง แวดล อ ม” หมายความว า ความเสี ย หายอย า งมากทางกายภาพแก
สุขอนามัยของมนุษย สิ่งมีชีวิตทางทะเล หรือทรัพยากรในนานน้ําชายฝงทะเลในนานน้ําในประเทศ
หรือบริเวณตอเนื่องใกลเคียง ซึ่งเกิดขึ้นจากมลพิษ การปนเปอน อัคคีภัย การระเบิดหรืออุบัติภัยรายแรง
อื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน
“เงินตอบแทน” หมายความวา เงินรางวัล หรือเงินคาทดแทนพิเศษ ซึ่งตองจายตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก
(๑) การชวยเหลือกูภัยที่กระทําในนานน้ําในประเทศ โดยไมมีเรือเดินทะเลเขามาเกี่ยวของ
(๒) เรือรบ หรือเรืออื่น ใดที่รัฐเปน เจาของและดําเนิน การ โดยไมไดใ ชหรือ มีไวใ ชเพื่ อ
วัตถุประสงคทางการพาณิชยในขณะที่ทําการชวยเหลือกูภัยนั้น และไดรับความคุมกันของรัฐตามหลัก
กฎหมายระหวางประเทศอันเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
(๓) แทนที่ตั้งอยูกับที่หรือลอยน้ํา หรือฐานขุดเจาะในทะเลที่เคลื่อนที่ได หากแทนหรือฐาน
ขุดเจาะนั้นอยูในที่ตั้งในขณะที่กําลังทําการสํารวจ แสวงหาประโยชน หรือผลิตทรัพยากรแรธาตุใตทองทะเล
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
การปฏิบัติการชวยเหลือกูภัย
สวนที่ ๑
สัญญาการชวยเหลือกูภัย
มาตรา ๗ ในการทําสัญญาการชวยเหลือกูภัย ใหนายเรือมีอํานาจทําสัญญาแทนเจาของเรือ
และใหเจาของเรือหรือนายเรือมีอํานาจทําสัญญาแทนเจาของทรัพยสินบนเรือ
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มาตรา ๘ ในการบังคับตามสัญญาการชวยเหลือกูภัย ถาศาลเห็นวาสัญญานั้นไดตกลงทํา
ขึ้นภายใตความกดดันโดยมิชอบหรือความกดดันอันเกิดจากภยันตรายที่คุกคาม และมีขอกําหนดหรือ
เงื่อนไขที่ไมเปนธรรม หรือเห็น วาเงิน ตอบแทนตามสัญญานั้น ไดกําหนดไวสูง หรือต่ําจนเกินไป
เมื่อคํานึงถึงสภาพการปฏิบัติการที่ไดเกิดขึ้นจริง ศาลอาจมีคําสั่งอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) ไมใชสัญญานั้นทั้งหมดหรือบางสวนบังคับแกคูสัญญา และใชบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ
นี้บังคับแทน
(๒) ปรับเปลี่ยนขอกําหนดหรือเงื่อนไขของสัญญานั้น
(๓) เพิ่มหรือลดจํานวนเงินตอบแทนที่กําหนดไวใ นสัญญานั้น ใหเหมาะสมกับสภาพการ
ปฏิบัติการที่ไดเกิดขึ้นจริง
สวนที่ ๒
หนาที่ในการชวยเหลือกูภัย
มาตรา ๙ ผูชวยเหลือกูภัยมีหนาที่ตอเจาของเรือ นายเรือและเจาของทรัพยสิน อยางอื่น
ที่ประสบภยันตราย ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติการชวยเหลือกูภัยดวยความระมัดระวังตามสมควร
(๒) ในระหวางการปฏิบัติหนาที่ตาม (๑) ตองใชความระมัดระวังตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิด
ความเสียหายตอสิ่งแวดลอม หรือบรรเทาความเสียหายตอสิ่งแวดลอมใหเหลือนอยที่สุด
(๓) ขอความชวยเหลือจากผูชวยเหลือกูภัยรายอื่นเมื่อมีเหตุอันควร
(๔) ยอมใหผูชวยเหลือกูภัยรายอื่นปฏิบัติการหรือเขารวมปฏิบัติการ เมื่อไดรับการรองขออันควร
จากเจาของเรือ นายเรือหรือเจาของทรัพยสินอยางอื่นที่ประสบภยันตราย ทั้งนี้ ถาปรากฏวาการรองขอ
ดังกลาวมีข้นึ โดยไมมีเหตุอันควร ใหการปฏิบัติการหรือเขารวมปฏิบัติการของผูชวยเหลือกูภัยรายอื่นนั้น
ไมมีผลกระทบตอเงินรางวัลที่พึงจะไดรับ
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่เรือหรือทรัพยสินอยางอื่นประสบภยันตราย เจาของเรือนายเรือหรือ
เจาของทรัพยสินอยางอื่น มีหนาที่ตอผูชวยเหลือกูภัย ดังตอไปนี้
(๑) ใหความรวมมืออยางเต็มที่ในระหวางการปฏิบัติการชวยเหลือกูภัย
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(๒) ในระหวางการปฏิบัติหนาที่ตาม (๑) ตองใชความระมัดระวังตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิด
ความเสียหายตอสิ่งแวดลอม หรือบรรเทาความเสียหายตอสิ่งแวดลอมใหเหลือนอยที่สุด
(๓) ตองรับมอบเรือหรือทรัพยสินอยางอื่นคืน เมื่อเรือหรือทรัพยสินอยางอื่นนั้น ไดไปอยูใน
สถานที่ปลอดภัยแลว และไดรับการรองขอโดยมีเหตุอันควรจากผูชวยเหลือกูภัย
มาตรา ๑๑ นายเรื อ มี หน า ที่ต อ งชว ยเหลื อ บุค คลที่ต กอยู ใ นภยั น ตรายแห ง ชีวิ ต ในทะเล
ตามความสามารถที่จะกระทําไดโดยไมกอใหเกิดภยันตรายอยางรายแรงแกเรือและบุคคลบนเรือของตน
เจาของเรือไมตองรับผิดในผลที่นายเรือไมปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง
หมวด ๒
สิทธิของผูชวยเหลือกูภัย
มาตรา ๑๒ ผูชวยเหลือกูภัยมีสิทธิไดรับเงินรางวัล ถาการชวยเหลือกูภัยนั้น เปนประโยชน
ตอการทําใหเรือหรือทรัพยสินอยางอื่นปลอดภัย
สิทธิในการไดรับเงินรางวัลยอมไมเสียไป แมวาเรือที่ปฏิบัติการชวยเหลือกูภัยจะเปนเจาของ
เดียวกันกับเรือที่ประสบภยันตราย
มาตรา ๑๓ การกํ าหนดเงิ นรางวั ล ให ใช เกณฑ ดั งต อไปนี้ ประกอบกัน ทั้ งนี้ ให คํ านึ งถึ ง
การสงเสริมใหมีการชวยเหลือกูภัย
(๑) มูลคาของเรือและทรัพยสินอยางอื่นตามสภาพที่ชวยเหลือกูภัยไวได
(๒) ทักษะและความพยายามของผูชวยเหลือกูภัยในการปองกัน มิใ หเกิดความเสียหายตอ
สิ่งแวดลอม หรือบรรเทาความเสียหายตอสิ่งแวดลอมใหเหลือนอยที่สุด
(๓) ระดับของความสําเร็จของการชวยเหลือกูภัย
(๔) สภาพและระดับความรุนแรงของภยันตราย
(๕) ทักษะและความพยายามของผูชวยเหลือกูภัยในการชวยเหลือกูภัยเรือ ทรัพยสินอยางอื่น
และชีวิตบุคคล
(๖) เวลาที่เสียไปและคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมทั้งความสูญเสียที่เกิดแกผูชวยเหลือกูภัย
(๗) ความเสี่ยงตอความรับผิดและความเสี่ยงอยางอื่นที่เกิดแกผูชวยเหลือกูภัยหรืออุปกรณ
ตาง ๆ ที่ใชในการชวยเหลือกูภัย
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(๘) ความฉับพลันในการใหบริการ
(๙) เรือและเครื่องมือตาง ๆ ที่ผูชวยเหลือกูภัยมีไวใชและที่ไดใชในการชวยเหลือกูภัย
(๑๐) การเตรียมพรอม ประสิทธิภาพและมูลคาของอุปกรณตาง ๆ ของผูชวยเหลือกูภัย
มาตรา ๑๔ ผูมีสวนไดเสียในเรือหรือทรัพยสินอยางอื่นตองจายเงินรางวัลตามสวนแหงมูลคา
ของเรือและทรัพยสินอยางอื่นตามสภาพที่ชวยเหลือกูภัยไวได
ในกรณีที่การชวยเหลือกูภัยเปน ประโยชนตอการทําใหเรือและทรัพยสิน บนเรือปลอดภัย
ผูชวยเหลือกูภัยจะเรียกเอาเงินรางวัลทั้งหมดนั้นจากเจาของเรือก็ได
ในกรณีที่ผูชวยเหลือกูภัยใชสิทธิตามวรรคสอง เจาของเรือซึ่งจายเงินรางวัลไปนั้น มีสิทธิไลเบี้ย
เอาแกผูมีสวนไดเสียในเรือหรือทรัพยสินบนเรือตามสวนที่ผูมีสวนไดเสียนั้นจะตองจายตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๕ เงิ น รางวั ล จะต อ งไม เ กิ น มู ล ค า ของเรื อ และทรั พ ย สิ น อย า งอื่ น ตามสภาพที่
ชวยเหลือกูภัยไวได ทั้งนี้ ไมรวมถึงดอกเบี้ยและคาใชจายในการใชสิทธิเรียกรอง
มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ผูชวยเหลือกูภัยไดปฏิบัติการชวยเหลือกูภัยเรือ ซึ่งเรือลํานั้นเองหรือ
สินคาบนเรือไดคุกคามตอการที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอม และผูชวยเหลือกูภัยไมไดรับ
เงินรางวัลตามมาตรา ๑๓ หรือไดรับเงินรางวัลตามมาตรา ๑๓ แตนอยกวาคาใชจายของผูชวยเหลือกูภัย
ผูชวยเหลือกูภัยนั้นมีสิทธิที่จะไดรับเงินคาทดแทนพิเศษตามที่กําหนดไวในมาตรานี้จากเจาของเรือลํานั้น
เทากับคาใชจายที่เกิดขึ้นแกผูชวยเหลือกูภัย หรือสวนตางระหวางคาใชจายที่เกิดขึ้นแกผูชวยเหลือกูภัย
กับเงินรางวัลตามมาตรา ๑๓ แลวแตกรณี
ในกรณีตามที่ไดระบุไวในวรรคหนึ่ง ถาการปฏิบัติการชวยเหลือกูภัยซึ่งผูชวยเหลือกูภัยได
ปองกันมิใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอม หรือบรรเทาความเสียหายตอสิ่งแวดลอมใหเหลือนอยที่สุด
เงินคาทดแทนพิเศษซึ่งเจาของเรือพึงจายใหแกผูชวยเหลือกูภัย อาจเพิ่มขึ้นไดอยางสูงถึงรอยละสามสิบ
ของคาใชจายที่เกิดขึ้นแกผูชวยเหลือกูภัย ทั้งนี้ ศาลอาจเพิ่มเงินคาทดแทนพิเศษขึ้นไดอีกหากศาลเห็นวา
เปนธรรมและยุติธรรม โดยพิจารณาตามเกณฑที่เกี่ยวของที่ระบุไวในมาตรา ๑๓ อยางไรก็ตามเงินคาทดแทน
พิเศษทั้งหมดที่จะไดรับตองไมเกินสองเทาของคาใชจายที่เกิดขึ้นแกผูชวยเหลือกูภัย
คาใชจายที่เกิดขึ้นแกผูชวยเหลือกูภัยตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหหมายถึงคาใชจายที่จําเปน
โดยมีเหตุอันควรที่ผูชวยเหลือกูภัยตองจายไป รวมถึงอัตราที่เปนธรรมสําหรับอุปกรณและบุคลากรที่ได
ใชไปจริงและมีเหตุอันควร ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงเกณฑตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๓ (๘) (๙) และ (๑๐)
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ถาผูชวยเหลือกูภัยประมาทเลินเลอและไมทําการปองกันมิใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอม
หรือบรรเทาความเสียหายตอสิ่งแวดลอ มใหเหลือนอยที่สุด ผูชวยเหลือกูภัยนั้น อาจถูกตัดสิทธิที่จะ
ไดรับเงินคาทดแทนพิเศษตามมาตรานี้ทั้งหมดหรือแตเพียงบางสวน แลวแตกรณี
บทบัญญัติตามมาตรานี้ไมกระทบถึงสิทธิไลเบี้ยของเจาของเรือ
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่มีผูชวยเหลือกูภัยหลายราย ใหใชเกณฑตามมาตรา ๑๓ เปนฐานของ
การคํานวณเงินรางวัลระหวางผูชวยเหลือกูภัยเหลานั้น
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่การชวยเหลือกูภัยไดปฏิบัติการจากเรือไทย การแบงเงินรางวัลระหวาง
เจาของเรือและคนประจําเรือใหพิจารณาวาการปฏิบัติการนั้นเปนการนําเรือเขาเสี่ยงภัยหรือเปน การ
ปฏิบัติการที่อาศัยทักษะหรือความสามารถเฉพาะตัวของคนประจําเรือ ถาปรากฏวาเปนกรณีนําเรือเขา
เสี่ยงภัย ให เงิน รางวัลสว นใหญตกแกเจ าของเรือ แตถาเปน กรณีที่ อาศัยทักษะหรื อความสามารถ
เฉพาะตัวของคนประจําเรือโดยเฉพาะ ใหเงินรางวัลสวนใหญตกแกคนประจําเรือทุกคน โดยระหวาง
คนประจําเรือดวยกัน ใหไดรับสวนแบงเงินรางวัลในอัตราสวนที่เทากัน ทั้งนี้ เวนแตจะตกลงกันโดย
ชัดแจงไวเปนอยางอื่น
ในกรณีที่การชวยเหลือกูภัยไดปฏิบัติการจากเรือตางประเทศ การแบงเงิน รางวัลระหวาง
เจาของเรือและคนประจําเรือ ใหเปนไปตามกฎหมายของประเทศที่เรือนั้นชักธง
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่การชวยเหลือกูภัยไมไดปฏิบัติการจากเรือ การแบงเงินรางวัลระหวาง
ผูชวยเหลือกูภัยกับลูกจางที่ตนไดใชในการปฏิบัติการ ใหเปนไปตามกฎหมายที่ใชบังคับแกสัญญา
ระหวางผูชวยเหลือกูภัยกับลูกจางนั้น
ในกรณีที่กฎหมายที่ใ ชบังคับแกสัญญาระหวางผูชวยเหลือกูภัยกับลูกจางเปน กฎหมายไทย
ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๐ ผูที่กระทําการชวยชีวิตผูประสบภัยไมมีสิทธิเรียกเงินตอบแทนจากผูประสบภัย
ที่รอดชีวิตจากการกระทํานั้น
ในการชวยเหลือกูภัยที่มีการชวยชีวิตผูประสบภัย ใหผูที่กระทําการชวยชีวิตนั้นมีสิทธิไดรับ
สวนแบงที่เปนธรรมจากเงินตอบแทนที่ผูชวยเหลือกูภัยไดรับ
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่มีการชวยชีวิตผูประสบภัย ถาผูที่กระทําการชวยชีวิตไดกระทําการชวยเหลือ
กูภัยดวยในคราวเดียวกัน ศาลอาจเพิ่มเงินตอบแทนที่ผูกระทําการชวยชีวิตผูประสบภัยจะไดรับก็ได
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มาตรา ๒๒ ในกรณี ที่ มี ก ารทํ า สั ญ ญาไว ก อ นเกิ ด ภยั น ตราย การปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญานั้ น
ไมกอใหเกิดสิทธิที่จะไดรับเงิน ตอบแทน เวนแตการปฏิบัติการนั้นเปนการกระทํานอกเหนือไปจาก
ขอบเขตหนาที่ตามสัญญานั้น
มาตรา ๒๓ หากการชวยเหลือกูภัยจําเปนตองมีขึ้นหรือตองยากขึ้นเพราะความผิดหรือการละเลย
ตอหนาที่ของผูชวยเหลือกูภัย ผูชวยเหลือกูภัยนั้นอาจเสียสิทธิในการไดรับเงินตอบแทนไปทั้งหมดหรือ
บางสวน
หากผูชวยเหลือกูภัยกระทําการโดยกลฉอฉลหรือไมสุจริต ยอมสิ้นไปซึ่งสิทธิที่จะไดรับเงิน
ตอบแทนโดยสิ้นเชิง
มาตรา ๒๔ การชวยเหลือกูภัยไมกอใหเกิดสิทธิที่จะไดรับเงินตอบแทน หากไดกระทําไปโดย
ฝาฝนคําสั่งหามอันชัดแจงและมีเหตุผลอันสมควรของบุคคลดังตอไปนี้
(๑) เจาของเรือหรือนายเรือ ในกรณีการชวยเหลือกูภัยเรือ ทรัพยสินบนเรือ หรือทรัพยสิน
ที่เคยอยูบนเรือ
(๒) เจาของทรัพยสินอยางอื่นที่ประสบภยันตราย ในกรณีการชวยเหลือกูภัยทรัพยสินที่ไมไดอยู
และไมเคยอยูบนเรือ
หมวด ๓
สิทธิเรียกรองเงินตอบแทนและการดําเนินคดี
มาตรา ๒๕ ผูชวยเหลือกูภัยยอมมีบุริมสิทธิทางทะเลเกี่ยวกับสิทธิเรียกรองในเงินตอบแทน
จากการชวยเหลือกูภัยเรือ แตหากมีการวางหลักประกันเพื่อสิทธิเรียกรองดังกลาวอันเปนที่พอใจ ผูชวยเหลือ
กูภัยนั้นไมอาจอางบุริมสิทธิทางทะเลเหนือเรือนั้นไดอีก
มาตรา ๒๖ หากผู ช วยเหลื อกู ภั ยร องขอ ให บุ คคลซึ่ งต องรั บผิ ดในเงิ น ตอบแทนจั ดให มี
หลักประกันเพื่อสิทธิเรียกรองในเงินตอบแทนอันเปนที่พอใจ รวมถึงดอกเบี้ยและคาใชจายในการใชสิทธิ
เรียกรองนั้นดวย
มาตรา ๒๗ กอ นที่จะปลอยสิน คาไปจากเรือ เจาของเรือตองใชความพยายามอยางเต็ม ที่
ใหเจาของสินคาจัดใหมีหลักประกันเพื่อสิทธิเรียกรองในเงินตอบแทนอันเปนที่พอใจ รวมถึงดอกเบี้ย
และคาใชจายในการใชสิทธิเรียกรองนั้น ทั้งนี้ ไมวาผูชวยเหลือกูภัยจะรองขอตามมาตรา ๒๖ หรือไมก็ตาม
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มาตรา ๒๘ หามมิใหเคลื่อนยายเรือและทรัพยสินอยางอื่นที่ไดรับการชวยเหลือกูภัยออกไป
จากทาเรือหรือสถานที่ที่เรือและทรัพยสินอยางอื่น นั้นมาถึงหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติการชวยเหลือ
กูภัยโดยปราศจากความยินยอมจากผูชวยเหลือกูภัย เวน แตมีการวางหลักประกันเพื่อสิทธิเรียกรอง
ในเงินตอบแทนของผูชวยเหลือกูภัยตอเรือหรือทรัพยสินอยางอื่นที่เกี่ยวของ
มาตรา ๒๙ คําฟองเกี่ยวกับสิทธิเรียกรองที่เกิดจากการชวยเหลือกูภัยตามพระราชบัญญัตินี้
ใหอยูในเขตอํานาจของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่ การเรีย กร องเงิน ตอบแทนเป น ข อพิ พาทเฉพาะเรื่อ งเงิน ตอบแทน
ผูชวยเหลือกูภัยอาจยื่นคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองขอตอศาลในเวลาใด ๆ กอนพิพากษา ขอใหศาล
มีคําสั่งใหบุคคลซึ่งตองรับผิดในเงินตอบแทนจายเงินตอบแทนในจํานวนที่ไมโตแยงกัน เมื่อศาลได
รับคํารองนี้แลวใหดําเนินการไตสวนกอนก็ได ศาลอาจพิจารณาสั่งใหผูชวยเหลือกูภัยไดรับเงินตอบแทน
ตามจํานวนที่รองขอ
เมื่ อ ผู ชว ยเหลือ กู ภั ยได รั บ เงิ น ตอบแทนตามจํ านวนนั้ น แล ว ให ล ดหลั ก ประกั น ที่ว างไว
ตามมาตรา ๒๖ แกบุคคลซึ่งตองรับผิดในเงินตอบแทนตามสวน
มาตรา ๓๑ สิทธิเรียกรองในเงินตอบแทน ถาไมไดฟองคดีตอศาลภายในสองปนับแตวันที่
การชวยเหลือกูภัยสิ้นสุดลง ใหเปนอันขาดอายุความ
มาตรา ๓๒ สินคาซึ่งมิใชเพื่อประโยชนในทางพาณิชยของรัฐหนึ่งรัฐใดซึ่งไดรับความคุมกัน
ของรัฐ ยอมไมตกอยูภายใตการยึด กัก หรือยึดหนวงตามกฎหมาย เวนแตเปน กรณีที่รัฐ ซึ่งเปน
เจาของสินคานั้นใหความยินยอม
มาตรา ๓๓ สินคาเพื่อมนุษยธรรมซึ่งรัฐหนึ่งรัฐใดไดบริจาค ยอมไมตกอยูภายใตการยึด กัก
หรือยึดหนวงตามกฎหมาย หากรัฐนั้นไดตกลงจายเงินตอบแทน
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๔ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ไ ม ใ ช บั ง คั บแก การช วยเหลื อ กู ภั ย ที่ ก ระทํ า ขึ้ น ก อนวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการเดินเรืออาจตองประสบ
ภยัน ตรายอัน กอ ใหเกิดความเสียหายแกเรือ ทรัพยสิน หรือบุคคลบนเรือ ซึ่งจําเปนตองไดรับการ
ชวยเหลือกูภัย การกําหนดเงิน ตอบแทนใหแ กผูชวยเหลือกูภัยจะสงเสริมใหมีการชวยเหลือเรือหรือ
ทรัพยสินที่ประสบภยันตรายทางทะเล และบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดแกสิ่งแวดลอม ประกอบกับ
การชวยเหลือกูภัยทางทะเลมีลักษณะเฉพาะ เพื่อใหสอดคลองกับหลักสากล สมควรมีกฎหมายพิเศษ
ที่วางหลักเกี่ยวกับเรื่องการชวยเหลือกูภัยทางทะเลเพื่อกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่
ในการชว ยเหลื อกู ภัย และหลัก เกณฑ เกี่ ยวกับ สิท ธิใ นการได รับ เงิ น ตอบแทนของผูช วยเหลือ กูภั ย
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

