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คำนำ

สถาบนัพระปกเกลา้โดยสำนกัสง่เสรมิวชิาการรฐัสภาไดจ้ดัทำเอกสารเพือ่
ประกอบการพิจารณากฎหมายของสมาชิกรัฐสภาโดยมีนักวิชาการ
ที่มีความเชี่ยวชาญในกฎหมายเฉพาะด้านหรือที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ

เฉพาะดา้นในเรือ่งนัน้ๆเปน็ผูท้ำการศกึษากฎหมายตา่งประเทศและกฎหมายไทย

การจัดทำเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของสมาชิกรัฐสภาจัดทำใน
รูปบทความเน้นประเด็นที่สำคัญของร่างกฎหมายที่จะเข้าสู่การพิจารณาของ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาให้แก่สมาชิกของทั้งสองสภาเพื่อใช้เป็นข้อมูล
และแนวทางประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชกำหนดในขั้นตอนต่างๆของการพิจารณา
ร่างกฎหมาย

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลและข้อคิดเห็นของนักวิชาการ
จากเอกสารข้อทางวิชาการฉบับนี้จะยังประโยชน์ในการพิจารณาศึกษา
ร่างกฎหมายและประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

อนึ่งความคิดเห็นในเอกสารเป็นเสรีภาพทางวิชาการของผู้เขียนตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา50สถาบันฯ
ไม่จำต้องเห็นฟ้องด้วยกับความเห็นดังกล่าว
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ประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศหนึ่งซึ่งการ
ดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรม
การขนส่งการคมนาคมการเกษตรการประมงตลอดจน

กิจกรรมทางด้านสาธารณูปโภคจำเป็นต้องใช้พลังงานจากน้ำมัน
น้ำมันจึงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและ
ความมั่นคงของประเทศแต่เนื่องจากการผลิตน้ำมันในประเทศ
ไม่เพียงพอต่อการบริโภคประเทศไทยจึงต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมัน
จากต่างประเทศถึงร้อยละ90ของปริมาณน้ำมันที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน1
ซึ่งการนำเข้าร้อยละ74ของปริมาณการนำเข้าทั้งหมดมาจากประเทศ
ในตะวันออกกลาง เช่นสหรั ฐอาหรับ เอมิ เรตส์ โอมานและ
ซาอุดิอาระเบียร้อยละ21นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นบรูไน
มาเลเซียและอินโดนีเซียและอีกร้อยละ5นำเข้าจากประเทศใน
แอฟริกาซึ่งการน้ำเข้าน้ำมันเหล่านี้ต้องอาศัยการขนส่งทางทะเล
โดยเรือทั้งสิ้นนอกจากการนำเข้าน้ำมันซึ่งต้องอาศัยการขนส่งทางเรือ

 1 รายงานฉบับสมบูรณ์:โครงการศึกษาต้นทุนและคุณภาพระบบการ

ขนส่งสินค้าทางทะเลและการขนส่งเชื่อมโยง“การนำเข้าสินค้ากรณีศึกษา

น้ำมันดิบ”หน้า5-1.
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แล้วการขนส่งน้ำมันภายในประเทศร้อยละ30ของปริมาณน้ำมันก็ขนส่งโดยทางเรือ

แม้ว่าการขนส่งทางเรือจะเป็นการขนส่งที่สามารถขนส่งสินค้าได้เป็นจำนวนมาก
และมีราคาถูกแต่การขนส่งน้ำมันโดยทางเรือนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้
ซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นและมีการรั่วไหลของน้ำมันลงสู่ทะเลแม่น้ำหรือแหล่งน้ำต่างๆ
ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อ
สิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวการประมงและสุขอนามัยของประชาชน

จากการศึกษาพบว่าแม้ประเทศไทยจะมิใช่ประเทศที่เป็นเส้นทางหลักของ
ประเทศอื่นๆที่ใช้ในการขนส่งสินค้าประเภทน้ำมันแต่การที่ต้องขนส่งน้ำมันซึ่งนำเข้า
จากต่างประเทศและการขนส่งภายน้ำมันภายในประเทศย่อมมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ
และเกิดการรั่วไหลของน้ำมันทำให้เกิดความเสียหายจากการรั่วไหลของน้ำมันหลาย
ครั้งดังข้อมูลที่ปรากฏดังต่อไปนี้2

 2 ที่มา“สถิติน้ำมันรั่วไหลลงแหล่งน้ำธรรมชาติปีพ.ศ.2534-พ.ศ.2548”(เลือกมา

เฉพาะบางกรณี)http://www.marinepcd.org/document/information/stat_oil_48-

16.pdf
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วัน เดือน ปี ชนิดของน้ำมัน ปริมาณ สถานที่เกิดเหตุ สาเหตุ 

26ธ.ค.
2547

น้ำมันเตา 150ตัน เกาะครกจ.ชลบุรี เรือDragon1ชนหิน
โสโครกอุบัติเหตุ

27มี.ค.
2544

น้ำมันดิบ 5,000ลิตร ท่าเทียบเรือบริษัท
อุตสาหกรรมปิโต
รเคมิกัลไทยจำกัด
(พบก้อนน้ำมันดิน
กระจายทั่วไปบริเวณ
หาดแสงจันทร์
พีเอ็มวาย,แม่รำพึง
จนสุดบ้านก้นอ่าว

รั่ ว ไ ห ล ขณ ะ สู บ ถ่ า ย
น้ ำ มั น ดิ บ จ า ก เ รื อ
บรรทุกน้ำมันสัญชาติ
Mal t sชื่ อN inemia
เนื่องจากข้อบกพร่อง
ของตัวเรือบริเวณวาวล์
ลิ้นทะเล

14ก.ย.
2543

น้ำมันดีเซล 200-2,000ตัน บริเวณนอกฝั่งจ.ชลบุรี เรื อบรรทุ กสิ นค้ า ชื่ อ
Heronชนเรือบรรทุก
น้ำมันplayboy3

4พ.ค.
2540

น้ำมันเตา
น้ำมันเตาเหลว

7,000ลิตร
4,000ลิตร

ใกล้เกาะพีพีจ.กระบี่ เรือคิงส์ครุยเซอร์ชนหิน
โสโครกอับปาง

30ต.ค.
2539

น้ำมันดิบ 160,000ลิตร สถานีส่งน้ำมันดิบ
บริเวณนอกชายฝั่ง
จ.ระยอง

เกิดการรั่วไหลระหว่าง
การขนถ่ ายน้ ำมันดิบ
จากเรือONCEสู่สถานี
รั บ น้ ำ มั น ดิ บ ข อ ง
บ.สตาร์ปิโตรเลียม
รีไฟน์นิ่งจำกัด

6มี.ค.
2537

น้ำมันดีเซล 400,000ลิตร เกาะสีชังจ.ชลบุรี เรื อบรรทุกน้ ำมัน
วิ ส า ห กิ จ 5 ถู ก เ รื อ
บ ร ร ทุ ก สิ น ค้ า ข อ ง
ปานามาชน

19ก.ค.
2535

น้ำมันจาก
ท้องเรือ

4ตัน อู่เรือวังเจ้า โป๊ะบรรทุกน้ำมันของอู่
เ กิ ด ก า ร เ อี ย ง ท ำ ใ ห้
น้ำมันไหลออกจากโป๊ะ
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ดังที่ปรากฏจากข้อมูลข้างต้นพบว่ามีการเกิดอุบัติการณ์น้ำมันรั่วไหลลงสู่แหล่ง
น้ำธรรมชาติในประเทศไทยเป็นจำนวนมากซึ่งแต่ละครั้งแม้จะมีปริมาณการรั่วไหล
แตกต่างกันแต่ก็สร้างความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติสภาพแวดล้อมระบบ
นิเวศวิทยาการประกอบอุตสาหกรรมบริเวณชายฝั่งตลอดจนสุขอนามัยของบุคคลที่
อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่ง

อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดอุบัติการณ์น้ำมันรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำจนก่อให้เกิดความ
เสียหายแล้วการชดใช้ค่าเสียหายหรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นย่อมต้องเป็น
ไปตามกฎหมายแต่เนื่องจากประเทศไทยไม่มีกฎหมายเฉพาะว่าด้วยความรับผิดเพื่อ
ความเสียหายจากมลพิษน้ำมันการชดใช้ค่าเสียหายหรือการเยียวยาจึงต้องพิจารณา
จากกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งจากการศึกษาพบว่ากฎหมายที่มีบทบัญญัติว่า
ด้วยความรับผิดและการจัดการมลพิษทางน้ำอันเกิดจากน้ำมันมีเพียง4ฉบับเท่านั้น
ได้แก่ (1)ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บทบัญญัติ ในหมวดของละเมิด
(2)พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพระพุทธศักราช2456(3)พระราช
บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ.2535และ(4)ระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันพ.ศ.
2547ซึ่งแยกพิจารณาได้ดังนี้

 (1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นกฎหมายที่เป็นพื้นฐานสามารถนำมา
ปรับใช้แก่กรณีความรับผิดของบุคคลที่กระทำการละเมิดต่อกฎหมายก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่บุคคลอื่นซึ่งบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อ
ความเสียหายอันเกิดจากมลพิษน้ำมันได้แก่มาตรา420มาตรา425และมาตรา437
มีสาระสำคัญดังนี้

ก. ผู้ใดกระทำการละเมิดต่อกฎหมายโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อและการ
กระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นผู้นั้นจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
เพื่อการกระทำนั้นซึ่งเป็นการกำหนดรูปแบบความรับผิดโดยอาศัยพื้นฐานจากความผิด
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(Liabilitybasedonfault)ซึ่งผู้ได้รับความเสียหายจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้
ต่อเมื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ครบตามองค์ประกอบความผิดของกฎหมาย

ข. นายจ้างต้องรับผิดเพื่อการกระทำละเมิดของลูกจ้างในทางการที่จ้าง
หลักการเรื่องนี้เป็นหลักเรื่องความรับผิดเพื่อการกระทำของบุคคลอื่น(Vicarious
liability)ที่กำหนดให้นายจ้างต้องรับผิดเพื่อการทำละเมิดของลูกจ้างซึ่งไม่ใช่ความรับ
ผิดที่เกิดจากการกระทำของนายจ้างเองโดยตรง

ค. ผู้ครอบครองหรือผู้ควบคุมดูแลยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล
จะต้องรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะซึ่งเป็นความรับผิดแบบเคร่งครัด
(Strictliability)ซึ่งผู้ที่จะต้องรับผิดตามมาตรา437นี้คือผู้ครอบครองหรือควบคุม
ยานพาหนะซึ่งการที่กฎหมายจำกัดบุคคลที่จะต้องรับผิดไว้เพียงเท่านี้ทำให้บุคคลอื่นๆ
ที่แม้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพย์นั้นเช่นเจ้าของเรือที่ไม่ครอบครองเรือที่เดินด้วย
เครื่องจักรกลอยู่จึงไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเรือของตนที่การครอบ
ครองอยู่ที่ลูกจ้างของตน(แต่อาจต้องรับผิดในฐานะนายจ้างตามป.พ.พ.มาตรา425)

เหตุยกเว้นความรับผิดสำหรับผู้ควบคุมหรือครอบครองยานพาหนะหรือทรัพย์
อันตรายตามมาตรา437นี้มีอยู่2เหตุด้วยกันกล่าวคือ(1)เหตุแห่งความเสียหายเกิด
จากเหตุสุดวิสัย3หรือ(2)เหตุแห่งความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้เสียหาย
นั้นเอง

แต่การนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องละเมิดมา
ปรับใช้แก่ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากมลพิษน้ำมันมีความไม่เหมาะสม
บางประการคือ

 3 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา8บัญญัติว่าคำว่า“เหตุสุดวิสัย”

หมายความว่าเหตุใดๆอันจะเกิดขึ้นก็ดีจะให้ผลพิบัติก็ดีเป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้ง

บุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึง

คาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น
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1. การกำหนดให้ผู้ความเสียหายเป็นผู้พิสูจน์ความผิดของผู้ที่ต้องรับผิดก่อให้
เกิดภาระแก่ผู้เสียหายที่จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าผู้ที่ต้องรับผิดกระทำโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่อเนื่องจากการรั่วไหลของน้ำมันส่วนใหญ่เกิดกลางทะเลซึ่งผู้เสียหายไม่อาจ
ทราบเหตุการณ์ขณะเกิดน้ำมันรั่วไหลได้ดังนี้การให้ผู้เสียหายเป็นผู้พิสูจน์ถึงเหตุแห่ง
ความเสียหายจึงเป็นการไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมต่อผู้เสียหายเป็นอย่างยิ่ง

2. ในการฟ้องร้องคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายโดยอาศัยฐานแห่งการเป็น
นายจ้างลูกจ้างนั้นผู้เสียหายจะต้องนำสืบทั้งในประเด็นของความเป็นนายจ้างลูกจ้าง
กันและในประเด็นของการทำการในทางการที่จ้างซึ่งการนำสืบประเด็นเหล่านี้นับว่า
เป็นการก่อให้เกิดภาระแก่ผู้เสียหายซึ่งไม่มีส่วนรู้เห็นในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ดังกล่าวนั้น

3. มาตรา437จำกัดบุคคลที่จะต้องรับผิดเฉพาะบุคคลผู้ครอบครองหรือ
ควบคุมยานพาหนะหรือผู้ครอบครองทรัพย์อันตรายทำให้บุคคลอื่นๆที่แม้จะมีส่วน
เกี่ยวข้องกับทรัพย์นั้นเช่นเจ้าของเรือก็ไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นเว้นแต่
จะได้ครอบครองหรือควบคุมดูแลทรัพย์นั้นด้วย

4. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่มีระบบการจำกัดความรับผิดของ
เจ้าของเรือบรรทุกน้ำมันดังเช่นที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในต่างประเทศและเป็นเรื่องยอมรับว่า
เป็นหลักสากลความเสียหายจากมลพิษน้ำมันนั้นโดยปกติมีจำนวนความเสียหายค่อน
ข้างสูงมากซึ่งความรับผิดดังกล่าวอาจทำให้ผู้ที่ต้องรับผิดผู้ล้มละลายได้แม้ไม่ได้กระทำ
การโดยจงใจที่จะก่อให้เกิดความเสียหายก็ตาม

(2) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพระพุทธศักราช2456ได้มีการ
บัญญัติถึงเรื่องการเดินเรือกว้างๆเป็นการทั่วไปโดยมีความมุ่งหมายที่จะให้ครอบคลุม
ถึงเรื่องการเดินเรือทุกๆเรื่องซึ่งรวมไปถึงเรื่องมลพิษทางน้ำและทางทะเลด้วย
โดยกำหนดห้ามไม่ให้มีการกระทำอันจะก่อให้เกิดมลพิษไว้แยกเป็นสองกรณีคือกรณี
สิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช่น้ำมันและเคมีภัณฑ์กรณีหนึ่งตามมาตรา119และกรณีน้ำมันและ
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เคมีภัณฑ์อีกกรณีหนึ่งตามมาตรา119ทวิแต่ทั้งนี้ผลทางกฎหมายของการฝ่าฝืน
บทบัญญัติดังกล่าวก็ไม่ได้แตกต่างกันในสาระสำคัญกล่าวคือผู้กระทำความผิดมีโทษ
ทางอาญาและต้องชดใช้ค่าเสียหายในการขจัดสิ่งที่เป็นพิษเช่นเดียวกันจะแตกต่างกัน
เพียงแต่กรณีน้ำมันและเคมีภัณฑ์มีโทษทางอาญาที่สูงกว่าเท่านั้น

ดังนั้นแม้ว่าพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำภายในพระพุทธศักราช
2456จะกำหนดให้ผู้ก่อมลพิษต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปกับการแก้ไขสิ่งเป็น
พิษหรือชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแต่บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวก็บังคับใช้
เฉพาะกรณีที่กระทำโดยเจตนาเท่านั้นไม่รวมถึงการกระทำโดยประมาทเลินเล่อและ
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีขอบเขตการบังคับใช้ที่จำกัดกล่าวคือบังคับใช้เฉพาะในบริเวณ
น่านน้ำไทยเท่านั้นคือทะเลอาณาเขตเท่านั้นไม่รวมถึงเขตเศรษฐกิจจำเพาะและไม่มี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจำกัดความรับผิดของเจ้าของเรือ

(3) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ.2535เป็น
กฎหมายที่กำหนดให้ผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษต้องชดใช้ค่าเสียหายเพื่อความเสียหายที่ตน
ได้ก่อให้เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามผู้ก่อให้เกิดมลพิษอาจอ้างเหตุยกเว้นความรับผิดได้
หากปรากฏว่าความเสียหายจากมลพิษเกิดจาก(1)เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม
(2)การกระทำตามคำสั่งของรัฐบาลหรือเจ้าพนักงานของรัฐและ(3)การกระทำหรือ
ละเว้นการกระทำของผู้ที่ได้รับอันตรายหรือความเสียหายเองหรือของบุคคลอื่น
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อมในการรั่วไหลหรือการแพร่กระจายของ
มลพิษนั้น

แต่อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่มีการกำหนดถึงการจำกัดความรับผิด
ของผู้กระทำแต่อย่างใด
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 (4) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ
เนื่องจากน้ำมัน พ.ศ. 2547 

เนื่องด้วยประเทศในกลุ่มอาเซียนส่วนใหญ่ได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาการ
รั่วไหลของคราบน้ำมันและยังเห็นถึงความจำเป็นของการร่วมมือกันระหว่างประเทศ
ต่างๆในการจัดการกับปัญหาดังกล่าวจึงได้ร่วมมือกันจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกัน
และขจัดน้ำมันแห่งอาเซียน(ASEANOILSPILLRESPONSEACTIONPLAN:
ASEAN–OSRAP)โดยมีประเทศบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และ
ประเทศไทยร่วมมือกันลงนามในบันทึกความเข้าใจเมื่อวันที่20พฤษภาคมพ.ศ.2536
ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น4จากข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวประเทศไทย
โดยรัฐบาลจึงกำหนดนโยบายโดยจัดทำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับนี้ขึ้นเพื่อ
กำหนดหลักเกณฑ์ในการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำที่นับว่ามีความสำคัญ

แต่อย่างไรก็ตามระเบียบฉบับนี้มิได้กำหนดความรับผิดทางแพ่งของบุคคลไว้
เนื่องจากเป็นเพียงการแสดงให้เห็นถึงความตระหนักถึงปัญหาการรั่วไหลของน้ำมัน
ที่เกิดจากความร่วมมือกันในระดับภูมิภาคของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเมื่อความร่วมมือดังกล่าวได้ส่งผลให้มีการออกกฎเกณฑ์ที่มีผลใช้บังคับแล้ว

จากข้อมูลที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่าประเทศไทยไม่มีกฎหมายเฉพาะ
ว่าด้วยเรื่องความรับผิดอันเกิดจากมลพิษน้ำมันเมื่อเกิดความเสียหายก็จะต้องนำ
บทบัญญัติของกฎหมายเท่าที่มีอยู่มาบังคับใช้แต่กฎหมายที่มีอยู่นั้นมีความไม่เหมาะสม
และไม่มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความ
รับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากมลพิษน้ำมันดังที่ประเทศต่างๆส่วนมากยอมรับและ
นำไปใช้บังคับ

ในต่างประเทศนั้นได้มีการจัดทำอนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับความรับผิด
อันเพื่อความเสียหายอันเกิดจากมลพิษน้ำมันโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ

 4 สุพรรณเหมมาลา,“การขจัดคราบน้ำมันในทะเล”,นาวิกศาสตร์ ปีที่88เล่มที่10

ตุลาคมพ.ศ.2548,สำนักงานราชนาวิกสภา,http://www.navy.mi.th/navic/

document/881103a.html
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(InternationalMaritimeOrganizationหรือIMO)ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อกำหนด
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับความรับผิดเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันเป็นการเฉพาะและ
เพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้ได้รับความเสียหายว่าจะได้รับการชดใช้และเยียวยาความ
เสียหายประกอบด้วยอนุสัญญา2ฉบับดังนี้

 1. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหาย
อันเกิดจากมลพิษน้ำมันค.ศ.1969(InternationalConventionon
CivilLiabilityforOilPollutionDamage,1969หรือCLC)

 2. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนระหว่างประเทศเพื่อ
ชด ใช้ ค ว าม เ สี ยห ายอั น เ นื่ อ ง ม าจ ากมลพิ ษน้ ำ มั น ค . ศ . 1 971
(InternationalConventiononEstablishmentofanInternational
FundforCompensationforOilPollutionDamage,1971หรือ
FUNDConvention1971)

นอกจากนี้ยังมีระบบระหว่างประเทศซึ่งมิได้อยู่ในรูปของอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศแต่เป็นความตกลงระหว่างเจ้าของเรือบรรทุกน้ำมันกับผู้นำเข้าอีก2ฉบับ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเกี่ยวกับความเสียหายจากมลพิษน้ำมันคือ

 1. TheTankerOwnerVoluntaryAgreementConcerningLiability
forOilPollutionDamage,1969หรือTOVALOP

 2. TheContractRegardingInterimSupplementtoTankerLiability
forOilPollution,1971หรือCRISTAL

แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากความตกลงทั้ง2ฉบับนี้เป็นความตกลงระหว่าง
ภาคเอกชนจึงได้รับความเชื่อถือที่น้อยกว่าอนุสัญญาระหว่างประเทศและได้ถูกยกเลิก
ไปในที่สุด
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ดังที่กล่าวไปแล้วว่ามีอนุสัญญาระหว่างประเทศที่มีบทบัญญัติว่าด้วยการชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน2ฉบับคืออนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายอันเกิดจากมลพิษน้ำมัน
ค.ศ.1969หรือCLCและอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนระหว่าง
ประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายอันเนื่องมาจากมลพิษน้ำมันค.ศ.1971หรือFUND
Convention1971โดยอนุสัญญาแต่ละฉบับมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

(1) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งเพื่อความ  
เสียหายอันเกิดจากมลพิษน้ำมัน ค.ศ. 1969 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า CLC   

อนุสัญญาฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นหลักประกันว่าจะมีการ
ชดใช้ค่าเสียหายที่เหมาะสมแก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายเนื่องมาจากมลพิษน้ำมัน
อันเกิดจากเหตุทางทะเลที่เกี่ยวกับเรือบรรทุกน้ำมันโดยอนุสัญญาฉบับนี้ได้ถูกลงนาม
เมื่อวันที่29พฤศจิกายนค.ศ.1969และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่19มิถุนายนค.ศ.
1975ต่อมาได้มีการปรับปรุงอนุสัญญาฉบับนี้เรื่อยมาในปีค.ศ.1976,1984,1992
และปี2000ตามลำดับโดยการการแก้ไขครั้งสำคัญที่สุดคือการแก้ไขปีค.ศ.1992
ทำให้มีการเรียกว่าอนุสัญญาฉบับนี้ว่าCLC1992ซึ่งอนุสัญญาฉบับที่ถูกแก้ไขนี้มีสาระ
สำคัญดังนี้คือ

1. อนุสัญญาฉบับนี้กำหนดจะใช้แก่ความเสียหายที่เกิดจากมลพิษน้ำมันที่เกิด
ขึ้นในอาณาเขตของรัฐภาคีรวมทั้งในทะเลอาณาเขตและเขตเศรษฐกิจจำเพาะซึ่งเป็น
ผลมาจากการรั่วไหลหรือหกล้นของน้ำมันประเภทสลายตัวยาก(Persistanceoil)
ตลอดจนความเสียหายจากการใช้มาตรการในการป้องกันหรือบรรเทาความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นด้วยแต่ไม่ใช้บังคับแก่การที่น้ำมันรั่วไหลจากถังเชื้อเพลิงของเรือประเภทอื่นๆ
ที่มิใช่เรือบรรทุกน้ำมัน

2. อนุสัญญากำหนดให้เจ้าของเรือต้องรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจาก
มลพิษที่น้ำมันรั่วไหลจากเรือบรรทุกน้ำมันรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการใช้มาตรการป้องกัน
หรือบรรเทาความเสียหายจากมลพิษน้ำมันซึ่งเป็นความรับผิดแบบเคร่งครัด(Strict
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liability)เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากภัยสงครามหรือปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หรือความเสียหายเกิดจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำ
ของบุคคลที่สามหรือความเสียหายทั้งหมดเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือการ
กระทำผิดอื่นใดของรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาประภาคารหรือ
เครื่องช่วยเดินเรืออื่นๆ

3. ในกรณีที่เจ้าของเรือต้องรับผิดเพื่อความเสียเจ้าของเรือสามารถจำกัด
ความรับผิดได้โดยอนุสัญญากำหนดให้เจ้าของเรือสามารถจำกัดความรับผิดไม่เกิน
จำนวนเงินดังนี้

 ก. เรือที่มีขนาดน้อยกว่า5,000ตันจำกัดความรับผิดได้4.51ล้าน
SDR5

 ข. เรือที่มีขนาดตั้งแต่5,000ตันถึง140,000ตันให้เพิ่มจำนวนเงิน
จำกัดความรับผิดอีกตันละ631SDR(4.51ล้านSDR+631SDR/
ตัน)

 ค. เรือที่มีขนาดมากกว่า140,000ตันให้จำกัดความรับผิดได้จำนวน
89.77ล้านSDR

4. อนุสัญญากำหนดมิให้เจ้าของเรือจำกัดความรับผิดในกรณีที่ความเสียหาย
นั้นเป็นผลมาจากการะทำโดยจงใจหรือละเลยไม่เอาใจใส่ทั้งที่รู้ว่าความเสียหายนั้นอาจ
เกิดขึ้นได้ของเจ้าของเรือดังนั้นในกรณีเช่นนี้เจ้าของเรือต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเต็มจำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้น

 5 SDRเป็นตัวย่อของSpecialDrawingRightsซึ่งเป็นหน่วยเงินตราสากลระหว่าง

ประเทศของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ(IMF)ประกอบด้วยเงินสกุลหลัก4สกุลได้แก่

เงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาเงินยูโรเงินปอนด์และเงินเยนณวันที่11กุมภาพันธ์2554

1SDRมีค่าประมาณ48.012100บาทจากข้อมูลของIMFhttp://www.imf.org/

external/np/fin/data/rms_five.aspx
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5. เพื่อการจำกัดความรับผิดตามอนุสัญญาเจ้าของเรืออาจจะจัดตั้งกองทุน
ขึ้นโดยการฝากเงินหรือการจัดหาประกันซึ่งเป็นที่ยอมรับภายใต้กฎหมายของรัฐภาคีที่มี
การจัดตั้งกองทุนนั้นได้

6. กองทุนหรือหลักประกันที่เจ้าของเรือวางไว้จะต้องนำมาเฉลี่ยให้แก่บุคคล
ผู้ได้รับความเสียหายและหากบุคคลใดได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายจาก
มลพิษไปแล้วบุคคลดังกล่าวสามารถรับช่วงสิทธิของบุคคลที่ได้รับการชดใช้เท่ากับ
จำนวนเงินที่จ่ายไปตามอนุสัญญาเพื่อมารับส่วนเฉี่ยจากกองทุนหรือหลักประกันนี้

7. เมื่อมีการจัดตั้งกองทุนจำกัดความรับผิดแล้วห้ามมิให้บุคคลที่สิทธิ
เรียกร้องของตนตกอยู่ภายใต้การจำกัดความรับผิดบังคับใช้สิทธิของตนต่อทรัพย์สิน
ใดๆของเจ้าของเรือเพื่อสิทธิเรียกร้องนั้น

8. เจ้าของเรือที่บรรทุกน้ำมันในฐานะที่เป็นสินค้าในปริมาณเกินกว่า2,000
ตันจะต้องจัดให้มีการคงไว้ซึ่งการประกันภัยหรือมีหลักประกันทางการเงินอื่นที่
เหมาะสมและเพื่อเป็นหลักฐานในเรื่องนี้เจ้าของเรือจะต้องได้รับใบรับรองจาก
เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจของรัฐที่เรือนั้นชักธงว่าได้มีการดำเนินการดังกล่าวและจะต้องมี
การเก็บใบรับรองนั้นไว้บนเรือ

(2) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนระหว่างประเทศ
เพื่อชดใช้ความเสียหายอันเนื่องมาจากมลพิษน้ำมัน ค.ศ. 1971 หรือ 
FUND Convention 

แม้ว่าจะมีอนุสัญญาCLCที่สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เสียหายว่าจะได้รับการชดใช้
ค่าเสียหายเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันแต่CLCก็ไม่ได้สามารถแก้ปัญหา
บางประการได้รวมทั้งบางประเทศไม่อาจยอมรับหลักความรับผิดแบบเคร่งครัด
ที่กำหนดไว้ในCLCได้อันแตกต่างจากความรับผิดของกฎหมายพาณิชยนาวีในอดีต
ซึ่งถือเอาความรับผิดที่อิงกับหลักความผิดที่ผู้เสียหายต้องพิสูจน์ถึงความผิดเช่นการ
จงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้กระทำรวมทั้งบางประเทศเห็นว่าจำนวนจำกัดความรับ
ผิดตามCLCนั้นไม่เพียงพอที่จะชดใช้เพื่อความเสียหายอันเกิดจากมลพิษน้ำมันจากเรือ
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บรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ๆดังนั้นประเทศต่างๆจึงต้องการให้มีการับผิดอย่างไม่จำกัด
หรือหากมีการจำกัดความรับผิดได้จำนวนเงินจำกัดความรับผิดก็ควรจะเป็นจำนวนเงิน
ที่สูงมากขึ้น

ดังนั้นในการประชุมที่กรุงบรัสเซลส์ค.ศ.1969จึงได้มีการพิจารณาข้อเสนอ
ดังกล่าวและได้มีการประนีประนอมโดยจัดตั้งกองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความ
เสียหายจากมลพิษน้ำมันขึ้นและมอบหมายให้องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
ดำเนินการจัดทำอนุสัญญาดังกล่าวจนแล้วเสร็จโดยอนุสัญญาฉบับนี้ได้รับการลงนาม
เมื่อวันที่18ธันวาคมค.ศ.1971และมีผลบังคับใช้ในวันที่17ตุลาคมค.ศ.1978
อนุสัญญาฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือ

1. จัดให้มีการชดใช้ค่าเสียหายจากมลพิษน้ำมันในกรณีที่การคุ้มครองตาม
CLCไม่เพียงพอ

2. เพื่อบรรเทาภาระทางการเงินของเจ้าของเรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตาม
CLC

3. การดำเนินการจัดตั้งกองทุนเพื่อชดใช้เยียวยาความเสียหายจากมลพิษ
น้ำมัน

อย่างไรก็ตามอนุสัญญาฉบับนี้ได้มีการแก้ไขเรื่อยมาจนกระทั่งฉบับปีค.ศ.
1992ซึ่งได้รับการลงนามจากรัฐต่างๆเป็นจำนวนมากทำให้อนุสัญญาฉบับปีค.ศ.
1971หมดความสำคัญลงดังนี้รัฐภาคีจึงประชุมและกำหนดเงื่อนไขการสิ้นผลของ
อนุสัญญาฉบับปีค.ศ.1971มีผลให้อนุสัญญาดังกล่าวสิ้นสุดลงเมื่อวันที่24
พฤศจิกายนค.ศ.2004

อนุสัญญาฉบับปีค.ศ.1992หรือFUNDConvention1992จึงเป็นอนุสัญญา
ฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่30พฤษภาคมค.ศ.1996โดย
อนุสัญญาฉบับนี้มีสาระสำคัญดังนี้
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1. อนุสัญญากำหนดให้ใช้บังคับแก่ความเสียหายที่เกิดจากมลพิษน้ำมันที่เกิด
ขึ้นในอาณาเขตและทะเลอาณาเขตรวมถึงเขตเศรษฐกิจจำเพาะของรัฐภาคีนั้นๆด้วย
และการใช้มาตรการป้องกันไม่ว่าจะกระทำณที่ใด

2. กองทุนฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลผู้ได้รับความเสียหายจาก
มลพิษในกรณีดังต่อไปนี้

 ก.เจ้าของเรือไม่ต้องรับผิดตามCLC1992เนื่องจากเจ้าของเรือ
สามารถกล่าวอ้างข้อยกเว้นได้ตามCLC1992หรือ

 ข. เจ้าของเรือไม่มีความสามารถทางการเงินในการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนได้เต็มจำนวนและผู้รับประกันภัยไม่สามารถจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายได้เพียงพอหรือ

 ค. ความเสียหายที่เกิดขึ้นเกินกว่าความรับผิดของเจ้าของเรือภายใต้
CLC1992

อย่างไรก็ตามอนุสัญญากำหนดให้กองทุนฯไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนใน
กรณีดังต่อไปนี้

 ก. ความเสียหายมิได้เกิดขึ้นในรัฐภาคีของFUNDConvention1992

 ข. ความเสียหายจากมลพิษเป็นผลมาจากสงครามหรือการรั่วไหลของ
น้ำมันจากเรือรบ

 ค. ผู้เสียหายไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายเป็นผลมาจากอุบัติ
การณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรือลำใดลำหนึ่งหรือหลายลำ

 ง. ความเสียหายทั้งหมดหรือบางส่วนเกิดจากการกระทำหรืองดเว้น
กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้เสียหาย

3. กองทุนฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เกินจำนวน135ล้านSDRต่อการ
เกิดอุบัติการณ์ครั้งหนึ่งๆเมื่อรวมกับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากมลพิษที่จ่าย
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ไปจริงตามCLC1992แต่ถ้าจำนวนน้ำมันที่รัฐภาคี3รัฐได้รับมีจำนวนมากกว่า600
ล้านตันต่อปีจำนวนเงินจำกัดความรับผิดจะเพิ่มเป็น200ล้านSDR

จากการศึกษาผู้เขียนเห็นว่าการที่ประเทศไทยควรเข้าเป็นภาคีหรือไม่ควร
เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาCLC1992และFUNDConvention1992ด้วยเหตุผล
ดังต่อไปนี้

CLC1992เป็นอนุสัญญาที่กำหนดให้เจ้าของเรือต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายอย่าง
เคร่งครัดเมื่อเกิดความเสียหายจากมลพิษน้ำมันในทะเลซึ่งครอบคลุมทะเลอาณาเขต
และเขตเศรษฐกิจจำเพาะทำให้การคุ้มครองจากความเสียหายมีขอบเขตที่กว้างมากขึ้น
และทำให้ผู้ได้รับความเสียหายได้รับการชดใช้ความเสียหายและการเยียวยาโดยไม่จำ
ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเจ้าของเรือกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างไรก็ตาม
แม้ว่าเจ้าของเรือจะต้องรับผิดโดยเคร่งครัดแต่เจ้าของเรืออาจอ้างเหตุยกเว้นความรับ
ผิดได้หรือในกรณีที่ต้องรับผิดเพื่อความเสียหายแล้วก็สามารถจำกัดความรับผิดได้
นอกจากนี้อนุสัญญายังกำหนดให้มีการประกันภัยหรือมีหลักประกันอื่นใดเพื่อเป็น
หลักประกันแก่ผู้เสียหายว่าจะได้รับการเยียวยาซึ่งอนุสัญญาฉบับนี้มีประเทศที่ลงนาม
เป็นสมาชิกจำนวนประมาณ123ประเทศการที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฉบับ
นี้และอนุวัติการตามอนุสัญญาจะทำให้ประเทศไทยมีกฎหมายบังคับใช้แก่ความรับผิด
ทางแพ่งเพื่อความเสียหายอันเกิดจากมลพิษน้ำมันเป็นการเฉพาะและกฎหมาย
ดังกล่าวจะมีความเป็นสากลรวมถึงหากเกิดกรณีที่เรือต่างชาติมาก่อความเสียหายใน
ประเทศไทยคำพิพากษาของประเทศไทยจะมีผลบังคับใช้ได้และสามารถบังคับคดีได้
ในรัฐที่เป็นภาคี

ในกรณีFUNDConvention1992อนุสัญญาฉบับนี้แม้จะมีการกำหนดจัดตั้ง
กองทุนฯเพื่อช่วยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่มลพิษ
น้ำมันซึ่งเป็นการสร้างหลักประกันแก่ผู้เสียหายว่าจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจาก
มลพิษน้ำมันแล้วอย่างไรก็ตามประเทศที่เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาFUNDConvention
1992ประเทศนั้นก็มีหน้าที่ต้องจัดเก็บเงินจากเจ้าของน้ำมันที่นำเข้าน้ำมันเข้ามาสู่รัฐ
นั้นๆเพื่อจัดส่งให้กองทุนฯและเพื่อกองทุนฯจะนำไปบริหารจัดการและชดใช้ในกรณีที่



20 เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณากฎหมายของสมาชิกรัฐสภา

เกิดความเสียหายจากมลพิษน้ำมันเกินกว่าความรับผิดตามอนุสัญญาCLC1992แต่
อย่างไรก็ตามมีประเด็นที่น่าพิจารณาคือการที่ต้องจัดเก็บเงินจากผู้นำเข้าน้ำมันแล้ว
จะทำให้ผู้นำเข้าน้ำมันมีต้นทุนในการประกอบกิจการมากยิ่งขึ้นซึ่งสาเหตุดังกล่าวจะ
ส่งผลให้ผู้ประกอบการผลักภาระมาสู่ผู้บริโภคและทำให้น้ำมันมีราคาสูงขึ้นอย่างหลีก
เลี่ยงไม่ได้

เมื่อกลับมาพิจารณาถึงร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความ
เสียหายจากมลพิษน้ำมันพ.ศ....ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ร่างขึ้นโดยนำสาระสำคัญ
มาจากอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจาก
มลพิษน้ำมันค.ศ.1969ฉบับที่แก้ไขในปีค.ศ.1992แม้ว่าประเทศไทยจะยังไม่ได้เข้า
เป็นภาคีอนุสัญญาฉบับนี้ก็ตามทั้งนี้เนื่องจากอนุสัญญาฉบับนี้เป็นอนุสัญญาที่ประเทศ
ต่างๆเข้าเป็นภาคีเป็นจำนวนมากประกอบกับได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้มีความทันสมัย
ยิ่งขึ้นอยู่สม่ำเสมอส่วนสาระสำคัญในเรื่องกองทุนจำกัดความรับผิดตามอนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายอัน
เนื่องมาจากมลพิษน้ำมันค.ศ.1971ที่แก้ไขในปีค.ศ.1992นั้นแต่เดิมประเทศไทยได้
มีการร่างพระราชบัญญัติกองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษ
น้ำมันพ.ศ....ซึ่งจะเป็นร่างกฎหมายเพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาดังกล่าว
แต่ในท้ายที่สุดมีการประเมินว่าประเทศไทยไม่ควรเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฉบับนี้
เนื่องจากโอกาสที่จะเกิดมลพิษน้ำมันที่จะทำให้กองทุนดังกล่าวเข้ามาชดใช้ค่าเสียหาย
นั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากในทางตรงกันข้ามการที่ประเทศไทยต้องส่งเงินตรา
ต่างประเทศเพื่อสมทบเข้ากองทุนดังกล่าวอยู่ตลอดจะทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียเงิน
ตราต่างประเทศและในที่สุดจึงไม่ได้มีการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนระหว่าง
ประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำมันพ.ศ....เข้าสู่การพิจารณาควบคู่กับ
ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันพ.ศ....

ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน
พ.ศ....แบ่งออกเป็น7หมวดได้แก่หมวด1บททั่วไปหมวด2ความรับผิดหมวด3
การประกันภัยหรือหลักประกันทางการเงินหมวด4การวางหลักประกันหมวด5
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การดำเนินคดีและอายุความหมวด6เขตอำนาจศาลหมวด7บทกำหนดโทษโดยมี
สาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

2. ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

 (1)ความเสียหายจากมลพิษที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทยซึ่งรวมถึง
ทะเลอาณาเขตรวมถึงความเสียหายจากมลพิษที่เกิดขึ้นในเขต
เศรษฐกิจจำเพาะของราชอาณาจักรไทย

 (2)ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้มาตรการในการป้องกัน

 แต่ร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับกับเรือรบหรือเรือซึ่งรัฐถือกรรมสิทธิ์
หรือดำเนินกิจการของรัฐที่มิได้มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์

3. ร่างพระราชบัญญัตินี้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความรับผิดไว้ดังต่อไปนี้

 (1)กำหนดให้เจ้าของเรือเดินทะเลซึ่งบรรทุกน้ำมันในระวางอย่างสินค้า
ต้องรับผิดโดยเคร่งครัด(Strictliability)เพื่อความเสียหายจาก
มลพิษน้ำมัน

 (2)กำหนดให้เจ้าของเรือต้องรับผิดร่วมกันในกรณีที่มีเรือตั้งแต่สองลำ
ขึ้นไปเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติการณ์แล้วก่อให้เกิดความเสียหาย
ขึ้น

 (3)กำหนดให้เจ้าของเรือได้รับยกเว้นความรับผิดเพื่อความเสียหายจาก
มลพิษน้ำมันหากความเสียหายนั้นเป็นผลจากสงครามหรือภัย
ธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือป้องกันได้
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 (4)กำหนดให้เจ้าของเรืออาจหลุดพ้นความรับผิดได้หากความเสียหาย
จากมลพิษนั้นเป็นผลจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำไม่ว่า
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ได้รับความเสียหายเอง

 (5)กำหนดถึงบุคคลที่ไม่ต้องรับผิดเพื่อความเสียหายจากมลพิษแต่ไม่
กระทบถึงสิทธิไล่เบี้ยของเจ้าของเรือต่อบุคคลที่สาม

 (6)กำหนดให้เจ้าเรือสามารถจำกัดความรับผิดต่อความเสียหายจาก
มลพิษได้ตามขนาดระวางของเรือ

 (7)กำหนดหลักเกณฑ์ในการคำนวณความรับผิดไว้ดังนี้

 (ก)การแปลงหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินให้เป็นเงินสกุลบาทให้
คำนวณตามที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศตามข้อตกลง
เกี่ยวกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยเป็น
สมาชิกกำหนดในเวลาที่ได้มีการวางหลักประกัน

 (ข)ให้คำนวณความรับผิดตามขนาดระวางของเรือตามแนบท้าย
1แห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการวัดขนาดตันเรือ
ค.ศ.1969

 (8)กำหนดเหตุที่เจ้าของเรือไม่อาจจำกัดความรับผิดได้หากความเสีย
หายจากมลพิษน้ำมันนั้นเกิดขึ้นจากการกระทำหรืองดเว้นกระทำ
ของเจ้าของเรือซึ่งได้กระทำโดยจงใจหรือละเลยไม่เอาใจใส่
(recklessly)ทั้งที่รู้ว่าความเสียหายจากมลพิษนั้นอาจเกิดขึ้นได้

4. ร่างพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดหาประกันภัย
และหลักประกันทางการเงินดังต่อไปนี้

 (1)กำหนดให้เรือไทยซึ่งบรรทุกน้ำมันในระวางอย่างสินค้าเกินกว่า
2,000ตันขึ้นไปต้องมีใบรับรองที่แสดงถึงการจัดหาประกันภัยหรือ



ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันพ.ศ..... 23

หลักประกันทางการเงินที่เพียงพอต่อความรับผิดสำหรับความ
เสียหายจากมลพิษนอกจากนี้ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขในการจัดหาหลักประกันภัยหรือหลักประกันทางการเงิน
โดยให้ออกเป็นกฎกระทรวงซึ่งหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
ดังกล่าวให้รวมถึงการบอกเลิกสัญญาประกันภัย

 (2)กำหนดให้เรือต่างประเทศไม่ว่าจะจดทะเบียนในประเทศใดซึ่งได้
บรรทุกน้ำมันในระวางอย่างสินค้าเกินกว่า2,000ตันขึ้นไปเมื่อเรือ
ได้ผ่านหรือเข้าออกทะเลอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยต้องมี
ใบรับรองการจัดหาประกันภัยหรือหลักประกันทางการเงินเช่น
เดียวกัน

 (3)กำหนดให้กรมเจ้าท่ามีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 (ก)ออกใบรับรองการมีประกันภัยหรือหลักประกันทางการเงินให้
แก่เรือที่จดทะเบียนเป็นเรือไทยซึ่งใบรับรองต้องมีรายการต่างๆ
ตามที่กำหนดได้แก่ชื่อเรือและเมืองท่าที่ขึ้นทะเบียนชื่อและ
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของเจ้าของเรือประเภทและระยะเวลา
ของหลักประกันชื่อและสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้รับ
ประกันภัยหรือบุคคลอื่นใดที่ได้ให้หลักประกันและอายุของ
ใบรับรองและให้ออกใบรับรองการมีประกันภัยหรือหลัก
ประกันทางการเงินให้แก่เรือต่างประเทศที่มิได้จดทะเบียนใน
ประเทศภาคีแห่งอนุสัญญานอกจากนี้ได้กำหนดให้เก็บรักษา
ใบรับรองไว้บนเรือสำหรับหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขของ
การขอใบรับรองการออกใบรับรองและการสิ้นผลของใบรับ
รองให้กำหนดในกฎกระทรวง

 (ข)ตรวจใบรับรองการจัดหาประกันภัยหรือหลักประกันทาง
การเงิน
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5. ร่างพระราชบัญญัติได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวางหลักประกัน
ผลของการวางหลกัประกนัและการนำหลกัประกนัภยัมาชำระใหก้บัผูท้ีม่สีทิธิดงัตอ่ไปนี้

 (1)กำหนดให้เจ้าของเรือต้องวางหลักประกันเพื่อจำกัดความรับผิดของ
ตนภายหลังจากเกิดอุบัติการณ์ขึ้นแล้วไว้ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศ

 (2)กำหนดให้ผู้รับประกันภัยหรือบุคคลอื่นใดที่ได้ให้หลักประกันแก่
เจ้าของเรือมีสิทธิวางหลักประกันแทนแต่การวางหลักประกันนั้น
ไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของผู้เรียกร้องใดๆที่มีต่อเจ้าของเรือ

 (3)กำหนดผลของการวางหลักประกันภัยไว้กล่าวคือห้ามใช้สิทธิ
เรียกร้องเพื่อความเสียหายจากมลพิษต่อทรัพย์สินอย่างอื่นจาก
เจ้าของเรือและให้ปล่อยเรือหรือทรัพย์สินอื่นของเจ้าของเรืออันสืบ
เนื่องจากสิทธิเรียกร้องเพื่อความเสียหายจากมลพิษ

 (4)ให้เฉลี่ยหลักประกันแก่บรรดาผู้มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากมลพิษตามส่วนแห่งสิทธิที่ได้พิสูจน์ในศาลแล้ว

 (5)ในกรณีที่เจ้าของเรือได้ดำเนินการตามสมควรเพื่อป้องกันหรือ
บรรเทาความเสียหายจากมลพิษที่เกิดขึ้นเจ้าของเรือนั้นมีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในลำดับเดียวกับสิทธิเรียกร้องอื่นจาก
หลักประกัน

 (6) ในกรณีที่ยังไม่มีการชำระเงินจากหลักประกันหากบุคคลตามที่
กำหนดได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากมลพิษไปแล้ว
บุคคลดังกล่าวสามารถรับช่วงสิทธิที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทน
เท่ากับจำนวนที่ตนได้จ่ายไป
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6. การดำเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมีหลักเกณฑ์ดังนี้

 (1)กำหนดให้พนักงานอัยการมีอำนาจดำเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากมลพิษในฐานะผู้เสียหายแทนรัฐได้แต่ไม่
ตัดสิทธิเอกชนที่จะฟ้องคดีด้วยตนเองรวมทั้งได้กำหนดเรื่องการ
ยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมในกรณีที่พนักงานอัยการดำเนินการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในฐานะผู้เสียหายแทนรัฐเพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือผู้เสียหายจำนวนมากที่ไม่สามารถเสียค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินคดีเองได้

 (2)ผู้เสียหายอาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายจาก
มลพิษได้โดยตรงจากผู้รับประกันภัยหรือบุคคลซึ่งได้วางหลักประกัน
ทางการเงินแต่บุคคลดังกล่าวอาจยกข้อต่อสู้ตามที่กำหนดไว้ได้
อย่างไรก็ตามผู้รับประกันภัยหรือบุคคลที่ให้หลักประกันทางการเงิน
ดังกล่าวอาจยื่นคำร้องของต่อศาลเพื่อให้ออกหมายเรียกเจ้าของเรือ
เข้ามาในดีด้วยก็ได้

 (3)กำหนดอายุความในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไว้สามปีนับแต่
วันที่ความเสียหายเกิดขึ้นหรือภายในหกปีนับแต่วันที่อุบัติการณ์ได้
เกิดขึ้นหรือวันที่อุบัติการณ์ครั้งแรกได้เกิดขึ้นในกรณีที่อุบัติการณ์
ประกอบด้วยเหตุการณ์ต่อเนื่อง

7. กำหนดให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศมีอำนาจ
ดำเนินกระบวนพิจารณาและกำหนดให้การบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล
ต่างประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาฯทั้งนี้ตามกำหนดเวลาเงื่อนไขและวิธีการตาม
ข้อกำหนดของศาลเว้นแต่คำพิพากษานั้นได้มาโดยกลฉ้อฉลหรือจำเลยมิได้รับหมาย
เรียกโดยชอบและไม่มีโอกาสตามสมควรในการต่อสู่คดีของตนหรือคำพิพากษานั้น
ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
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8. กำหนดบทลงโทษและมาตรการในการฝ่าฝืนกฎหมายดังนี้

 (1)กำหนดอัตราโทษปรับต่อนายเรือและเจ้าของเรือคนละไม่เกิน
สองล้านบาทในกรณีที่ไม่ได้จัดหาประกันภัยหรือหลักประกัน
ทางการเงินและกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมแต่งตั้งมีอำนาจหน่วงเหนี่ยวเรือที่เข้ามาใน
อาณาเขตของประเทศไทยในกรณีที่เรือลำดังกล่าวมีลักษณะหรือ
ดำเนินการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้

 (2)กำหนดอัตราโทษปรับต่อนายเรือตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองหมื่นบาท
ในกรณีที่นายเรือไม่อาจแสดงใบรับรองการมีประกันภัยหรือ
หลักประกันทางการเงิน

การที่ประเทศไทยจะมีกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหาย
จากมลพิษน้ำมันมีความเหมาะสมในด้านที่ว่าจะทำให้ประเทศไทยมีกฎเกณฑ์ที่ใช้
บังคับแก่กรณีเป็นการเฉพาะและเนื่องด้วยกฎหมายฉบับนี้จะเป็นอนุวัติการตาม
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษ
น้ำมันค.ศ.1969ที่แก้ไขปีค.ศ.1992จะทำให้ประเทศไทยมีกฎหมายที่มีความเป็น
สากลและคำพิพากษาของประเทศไทยสามารถบังคับคดีได้ในรัฐภาคี

นอกจากการมีกฎหมายที่เป็นสากลแล้วการที่ประเทศไทยจะมีกฎหมายเฉพาะ
ในเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดและการจำกัดความรับผิดเพื่อความเสียหายจากมลพิษ
น้ำมันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เสียหายจากมลพิษน้ำมันในด้านที่ว่าเมื่อเกิดความ
เสียหายขึ้นจะมีการกำหนดตัวบุคคลที่ต้องรับผิดอย่างชัดเจนกล่าวคือกำหนดให้
เจ้าของเรือแต่เพียงผู้เดียวจะต้องรับผิดและไม่จำเป็นต้องมีการพิสูจน์ถึงความผิดของ
เจ้าของเรือซึ่งก่อให้เกิดความสะดวกและง่ายกว่าหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์เรื่องละเมิดที่ผู้เสียหายต้องพิสูจน์ถึงผู้ที่ต้องรับผิดชอบพิสูจน์ถึงการจงใจ
หรือประมาทเลินเล่อของบุคคลดังกล่าวด้วยซึ่งตามปกติเรื่องราวที่เกิดขึ้นมักจะไม่อยู่
ในการรู้เห็นของผู้เสียหายดังนั้นการที่ผู้เสียหายจะพิสูจน์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเกิด
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จากเหตุใดและพิสูจน์ถึงการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ที่ต้องรับผิดจึงเป็นเรื่อง
ที่ยุ่งยาก

อย่างไรก็ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบในอีกด้านหนึ่ง
คืออาจก่อให้เกิดผลเสียแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากมลพิษน้ำมันที่จะไม่ได้รับการ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มตามจำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้นแท้จริงหากจำนวนความ
เสียหายดังกล่าวมีจำนวนสูงกว่าจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ร่างพระราชบัญญัติได้
กำหนดไว้

เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบทั้งสองด้านแล้วผู้เขียนเห็นว่าการมีกฎหมายในเรื่องนี้
เป็นการเฉพาะจะเป็นประโยชน์มากกว่าผลเสียและเป็นหลักการที่ทั่วโลกยอมรับว่าเป็น
หลักเกณฑ์สากลและเห็นว่ารัฐสภาควรจะพิจารณาผ่านร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
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