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พระราชบัญญตั ิ
การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เปนปที่ ๕๙ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่ เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการเฉล่ียความเสียหายทั่วไปจาก

ภยันตรายในการเดินเรือ 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการเฉลี่ยความเสียหาย

ทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ความเสียหายทั่วไป”  หมายความวา ความสูญเสีย หรือความเสียหายอยางหนึ่ง

อยางใดที่เปนผลโดยตรงจากการเสียสละทรัพยสิน หรือคาใชจายเปนกรณีพิเศษ ซึ่งจงใจกระทํา
ข้ึนตามสมควรเพื่อปกปองรักษาเรือและทรัพยสินที่เผชิญภยันตรายรวมกัน 

“เรือ”  หมายความวา เรือที่มีลักษณะสําหรับใชในทะเล 
“เจาของเรือ”  หมายความวา ผูมีกรรมสิทธิ์ในเรือ เวนแตกรณีมีการเชาหรือเชา

ซื้อเรือใหหมายถึงเฉพาะผูเชาหรือผูเชาซื้อซึ่งควบคุมและครอบครองเรือโดยผลแหงสัญญานั้น 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๖๕ ก/หนา ๒๖/๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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“ผูประเมิน”  หมายความวา ผูซึ่งมีความรูความสามารถหรือประสบการณในดาน
การประเมินความเสียหายทั่วไปซึ่งเจาของเรือ ผูไดรับความเสียหายทั่วไป หรือผูมีสวนไดเสียอื่น
ใด แลวแตกรณี แตงตั้งใหดําเนินการประเมินความเสียหายทั่วไปและกําหนดสวนเฉลี่ยความ
เสียหายทั่วไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ผูที่ตองรวมเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป”  หมายความวา เจาของเรือและเจาของ
ทรัพยสินซึ่งเรือหรือทรัพยสินของตนรอดพนจากภยันตราย และสามารถเดินทางไปถึงทา
ปลายทางหรือถึงทาที่การเดินทางตองส้ินสุดลงตามมาตรา ๖ 

 
มาตรา ๔  หลักเกณฑและวิธีการกําหนดสวนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป ใหเปนไป

ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ เวนแตจะมีการตกลงกันเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการ
กําหนดสวนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปเปนอยางอ่ืน 

บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ไมกระทบกระเทือนถึงความสมบูรณของการ
เฉล่ียความเสียหายทั่วไปที่มูลกรณีเกิดขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๑ 
การใชสิทธิเรียกรองในการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป 

   
 
มาตรา ๖  ในกรณีที่เรือหรือทรัพยสินรอดพนจากภยันตราย และสามารถ

เดินทางไปถึงทาปลายทางหรือถึงทาที่การเดินทางตองส้ินสุดลง เจาของเรือและเจาของทรัพยสินที่
รอดพนจากภยันตรายดังกลาว จะตองรวมเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปกับผูไดรับความเสียหายทั่วไป 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกกรณีดังตอไปนี้ 
(๑)  ทรัพยสินที่รอดพนจากภยันตรายเปนสัมภาระหรือของใชสวนตัวของ

ผูโดยสารหรือคนประจําเรือ หรือไปรษณียภัณฑ 
(๒)  ความเสียหายเกี่ยวกับมลภาวะ ยกเวนคาใชจายที่ตามหลักปฏิบัติเก่ียวกับ

การพาณิชยนาวีระหวางประเทศซึ่งเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปใหนํามาเฉลี่ยได 
 
มาตรา ๗  สิทธิเรียกรองในการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจะยังคงมีอยูแมวา

ภยันตรายจะเกิดขึ้นจากความผิดของฝายหนึ่งฝายใดที่เผชิญภยันตรายรวมกัน 
ความในวรรคหนึ่งไมตัดสิทธิของผูที่ตองรวมเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปในการ

เรียกรองคาสินไหมทดแทนจากผูที่กอใหเกิดความเสียหายทั่วไปหรือยกความเสียหายทั่วไปนั้น
เปนขอตอสู 

 



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 
 

มาตรา ๘  เจาของเรืออาจเรียกใหมีการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากผูที่ตองรวม
เฉล่ียความเสียหายทั่วไปภายในเวลาอันควรนับแตวันที่การเดินทางสิ้นสุดลง ตามหลักเกณฑและ
วิธีการกําหนดสวนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปตามหมวด ๒ 

ถาเจาของเรือมิไดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เมื่อผูไดรับความเสียหายทั่วไปบอก
กลาวเปนหนังสือใหเจาของเรือดําเนินการแลว แตเจาของเรือไมดําเนินการภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่ไดรับคําบอกกลาวผูไดรับความเสียหายทั่วไปอาจเรียกใหมีการเฉล่ียความเสียหายทั่วไป
จากผูที่ตองรวมเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปไดโดยตรง ตามหลักเกณฑและวิธีการกําหนดสวนเฉลี่ย
ความเสียหายทั่วไปที่คูกรณีจะไดตกลงกันหรือนําคดีสูศาล 

 
หมวด ๒ 

หลักเกณฑและวิธีการกําหนดสวนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป 
   

 
มาตรา ๙  ในกรณีที่เจาของเรือเรียกใหมีการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป ใหเจาของ

เรือดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑)  แตงตั้งผูประเมิน และ 
(๒)  มีหนังสือแจงพฤติการณแหงความเสียหายทั่วไป และชื่อกับสถานท่ีติดตอ

ของผูประเมินที่ตนแตงตั้ง ไปยังเจาของทรัพยสินหรือผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินที่เผชิญภยันตราย
รวมกันเทาที่อาจทราบไดจากเอกสารการขนสงหรือหลักฐานอยางอ่ืนที่อยูในความครอบครองของ
ตน 

 
มาตรา ๑๐  เมื่อเจาของเรือไดดําเนินการตามมาตรา ๙ แลว ใหเจาของเรือมี

สิทธิยึดหนวงทรัพยสินของผูที่ตองรวมเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปที่บรรทุกอยูบนเรือไวจนกวาผูที่
ตองรวมเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปนั้นไดรวมเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป หรือมอบหลักประกันตาม
ควรอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

(๑)  เงินสด 
(๒)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารหรือผูรับประกันภัย หรือ 
(๓)  เอกสารอยางอ่ืนซึ่งมีขอความแสดงวาผูออกเอกสารนั้นจะรวมเฉลี่ยความ

เสียหายทั่วไปตามจํานวนที่จะไดกําหนดขึ้น 
 
มาตรา ๑๑  เมื่อไดรับแจงตามมาตรา ๙ (๒) แลว ใหเจาของทรัพยสินหรือผูมี

สวนไดเสียในทรัพยสินซึ่งไดรับความเสียหายทั่วไปแจงเปนหนังสือใหผูประเมินทราบถึง
รายละเอียดของความเสียหายทั่วไปพรอมหลักฐานภายในหกเดือนนับแตวันที่ไดรับแจง 

 
มาตรา ๑๒  ผูประเมินอาจรองขอใหผูที่ตองรวมเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปแสดง

รายละเอียดเกี่ยวกับมูลคาทรัพยสินของตนภายในสิบสองเดือนนับแตวันที่ไดรับการรองขอ 
 



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 ๑๓  ในกรณีที่เจาของทรัพยสินหรือผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินซึ่งไดรับ
ความเสียหายทั่วไปไมดําเนินการตามมาตรา ๑๑ หรือผูที่ตองรวมเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปไม
ดําเนินการตามมาตรา ๑๒  ผูประเมินมีสิทธิประเมินความเสียหายทั่วไปและมูลคาของทรัพยสินที่
รอดพนจากภยันตรายตามขอเท็จจริงที่ปรากฏแกตน  ซึ่งเจาของทรัพยสินหรือผูมีสวนไดเสียใน
ทรัพยสินซึ่งไดรับความเสียหายทั่วไปหรือผูที่ตองรวมเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจะโตแยงไดตอเมื่อ
การประเมินนั้นไมถูกตองอยางชัดแจง 

 
มาตรา ๑๔  ผูที่ตองรวมเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปแตละรายจะตองรับผิดชอบใน

คาตอบแทนผูประเมินและคาใชจายตามสมควรที่ผูประเมินไดใชในการประเมินความเสียหาย
ทั่วไปและกําหนดสวนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป โดยใหนําคาตอบแทนและคาใชจายดังกลาวมา
รวมกับจํานวนความเสียหายทั่วไปที่ประเมินไดตามมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘ แลวแตกรณีดวย 

 
มาตรา ๑๕  ความเสียหายทั่วไปซึ่งผูที่ตองรวมเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปแตละ

รายตองรับผิดชอบจะเทากับอัตราสวนระหวางจํานวนความเสียหายทั่วไปที่เกิดขึ้น กับมูลคารวม
ของเรือและทรัพยสินทั้งหมดคูณดวยมูลคาเรือหรือทรัพยสินของตน 

 
มาตรา ๑๖  การประเมินมูลคาหรือมูลคารวมของเรือและทรัพยสินตามมาตรา 

๑๕ ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
(๑)  การประเมินมูลคาเรือหรือทรัพยสินที่ไมใชสินคา ใหถือมูลคาสุทธิที่แทจริง

ของเรือและทรัพยสิน ณ เวลาและทาที่การเดินทางตองส้ินสุดลง โดย 
(ก)  ในการประเมินมูลคาเรือ มิใหนําคาเสียหายที่เกิดจากการขาดประโยชนหรือ

การเสื่อมสิทธิในรายไดที่เกิดจากเรือมารวมคํานวณดวย 
(ข)  ในกรณีที่ความเสียหายทั่วไปเกิดขึ้นโดยการเสียสละสวนหนึ่งสวนใดของ

เรือหรือทรัพยสิน ใหนําจํานวนความเสียหายทั่วไปที่ไดจากการประเมินตามหลักเกณฑในมาตรา 
๑๗ (๑) และ (๓) มารวมกับผลการประเมินตาม (๑) (ก) ดวย 

(๒)  การประเมินมูลคาทรัพยสินที่เปนสินคา ใหถือมูลคา ณ เวลาที่ขนถายจาก
เรือ โดย 

(ก)  ในกรณีที่มีใบกํากับสินคาที่ออกใหแกผูรับสินคา ใหถือเอาราคาที่ปรากฏใน
ใบกํากับสินคานั้น แตถาหากมีความเสียหายเกิดขึ้นแกสินคานั้นกอนหรือขณะที่ขนถายจากเรือ ให
หักจํานวนความเสียหายนั้นจากราคาที่ปรากฏในใบกํากับสินคาดังกลาว 

(ข)  ในกรณีที่ไมมีใบกํากับสินคาตาม (๒) (ก) ใหถือเอาราคาขณะที่บรรทุกลง
เรือหักดวยจํานวนความเสียหายที่เกิดแกสินคานั้นกอนหรือขณะที่ขนถายจากเรือ หากมีคาใชจาย
ในการประกันภัยและคาระวางที่เจาของสินคาหรือผูมีสวนไดเสียในสินคาไดจายไป ใหนํามารวม
คํานวณดวย 



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 
 

(ค)  ในกรณีที่ความเสียหายทั่วไปเกิดขึ้นโดยการเสียสละสินคา ใหนําจํานวน
ความเสียหายทั่วไปที่เกิดขึ้นกับสินคาดังกลาวที่ไดจากการประเมินตามหลักเกณฑในมาตรา ๑๗ 
(๒) มารวมคํานวณเปนมูลคาสินคาตาม (๒) (ก) หรือ (ข) ดวย 

 
มาตรา ๑๗  การประเมินจํานวนความเสียหายทั่วไปที่เกิดขึ้นจากการเสียสละ

ทรัพยสินใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
(๑)  การเสียสละสวนหนึ่งสวนใดของเรือ ใหถือราคาคาซอมแซมตามสมควร ใน

กรณีที่ไมมีการซอมแซม ใหถือเอาผลตางระหวางราคาของเรือในสภาพปกติกับสภาพที่เสียหาย
เมื่อมาถึงทาปลายทางหรือถึงทาที่การเดินทางตองส้ินสุดลง ทั้งนี้ ไมเกินประมาณการคาซอมแซม
ตามสมควร 

(๒)  การเสียสละสินคาบนเรือ ใหถือเอาราคา ณ เวลาที่ขนถายจากเรือ โดย
พิจารณาจากราคาสินคาที่ถูกเสียสละตามที่ปรากฏในใบกํากับสินคาที่ออกใหแกผูรับสินคา หากไม
มีใบกํากับสินคาเชนวานั้น ใหถือเอาราคาขณะที่บรรทุกลงเรือ ทั้งนี้ ถามีคาใชจายในการ
ประกันภัยและคาระวางที่เจาของสินคาหรือผูมีสวนไดเสียในสินคาไดจายไป ใหนํามารวมคํานวณ
ดวย 

ในกรณีที่มีการขายสินคานั้นกอนเวลาขนถายจากเรือและไมมีการตกลงกําหนด
จํานวนความเสียหายทั่วไปไวเปนอยางอ่ืน ใหนําเงินไดสุทธิจากการขายสินคานั้นมาหักออกจาก
ราคาดังกลาว 

(๓)  การเสียสละทรัพยสินอยางอ่ืนนอกจากทรัพยสินตาม (๑) หรือ (๒) ใหถือ
ราคาทรัพยสินดังนี้ 

(ก)  ในกรณีที่ทรัพยสินนั้นเสียหายโดยสิ้นเชิง ใหถือราคาทองตลาดของ
ทรัพยสินนั้น ณ ทาปลายทางหรือทาที่การเดินทางตองส้ินสุดลง 

(ข)  ในกรณีที่ทรัพยสินนั้นเสียหายบางสวน ใหถือราคาคาซอมแซมหรือผลตาง
ระหวางราคาทองตลาดของทรัพยสินนั้นในสภาพปกติกับสภาพที่เสียหาย 

(๔)  การเสียสิทธิในคาระวาง คาเชา คาโดยสาร หรือคาตอบแทนอยางอ่ืนที่จะ
ไดรับตามสัญญาอันเนื่องมาจากการเสียสละทรัพยสิน ใหถือเอาจํานวนสุทธิของคาระวาง คาเชา 
คาโดยสาร หรือคาตอบแทนอยางอ่ืนที่พึงจะไดรับหากไมมีความเสียหายทั่วไปเกิดขึ้น 

 
มาตรา ๑๘  การประเมินจํานวนความเสียหายทั่วไปที่เปนคาใชจายเปนกรณี

พิเศษ ใหถือจํานวนคาใชจายตามสมควร และใหรวมถึงจํานวนเงินรางวัลการชวยเหลือกูภัยทาง
ทะเล ไมวาการชวยเหลือกูภัยทางทะเลนั้นกระทําโดยมีสัญญาหรือไมก็ตาม 

จํานวนคาใชจายที่เกิดขึ้นเพื่อแทนที่คาใชจายเปนกรณีพิเศษตามวรรคหนึ่ง ให
ถือเปนจํานวนคาใชจายที่สามารถนํามาเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปได ทั้งนี้ จะตองไมเกินจํานวนที่จะ
พึงเปน หากมีการใชจายเปนกรณีพิเศษเกิดขึ้น 

 



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  ผูไดรับความเสียหายทั่วไปมีสิทธิไดรับดอกเบี้ยในจํานวนความ
เสียหายทั่วไปนับแตวันที่มีการเสียสละทรัพยสินหรือไดใชจายเปนกรณีพิเศษ แลวแตกรณี 

 
หมวด ๓ 

คดีเก่ียวกับการเฉล่ียความเสียหายทั่วไป 
   

 
มาตรา ๒๐  คดีเก่ียวกับการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให

อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 
 
มาตรา ๒๑  สิทธิเรียกรองในสวนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป ใหมีอายุความดังนี ้
(๑)  ในกรณีที่เจาของเรือเปนผูใชสิทธิเรียกรอง ใหมีกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่

แจงจํานวนสวนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป ไปยังผูที่ตองรวมเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป แตไมเกินหา
ปนับแตวันที่ความเสียหายทั่วไปเกิดขึ้น 

(๒)  ในกรณีที่ผูไดรับความเสียหายทั่วไปเปนผูใชสิทธิเรียกรอง ใหมีกําหนด
หนึ่งปนับแตวันที่แจงจํานวนสวนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป ไปยังผูที่ตองรวมเฉลี่ยความเสียหาย
ทั่วไป แตไมเกินเจ็ดปนับแตวันที่ความเสียหายทั่วไปเกิดขึ้น 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
วิษณุ  เครืองาม 
รองนายกรัฐมนตร ี



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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่จารีตประเพณีสากลของ
การเดินเรือกําหนดใหผูที่ไดรับความเสียหายโดยตรงจากการเสียสละทรัพยสินหรือผูที่เสีย
คาใชจายเปนกรณีพิเศษเพื่อปกปองรักษาเรือและทรัพยสินที่เผชิญภยันตรายรวมกัน มีสิทธิเรียก
เฉล่ียความเสียหายทั่วไป โดยเจาของเรือและเจาของทรัพยสินที่พนจากภยันตรายตองรวมเฉลี่ยใน
ความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาว แตการปฏิบัติตามจารีตประเพณีสากลของ
การเดินเรือดังกลาวยังไมมีกฎหมายรองรับโดยชัดแจง ทําใหเกิดความไมชัดเจนในทางปฏิบัติ 
ดังนั้น สมควรมีกฎหมายวาดวยการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือเพ่ือ
รองรับจารีตประเพณีสากลของการเดินเรือ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

สุภาพร,ญาณ,ีพรพิมล/พิมพ 
พงษพิลัย/วชิระ/ตรวจ 

๒๑ มีนาคม ๒๕๔๘ 
 

วาทินี/วนดิา/ปรับปรุง 
๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 


