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พระราชบัญญัติ 
ยกเวนการนําระยะเวลาและเงื่อนไขตามมาตรา  ๖๑  แหงประมวลกฎหมาย 

แพงและพาณิชยมาใชบังคับแกผูสูญหายจากกรณีธรณีพิบัติ 
พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

เปนปที่  ๖๐  ในรัชกาลปจจุบนั 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการยกเวนการนําระยะเวลาและเงื่อนไขตามมาตรา  ๖๑  

แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับแกผูสูญหายจากกรณีธรณีพิบัติ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

รัฐสภา  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติยกเวนการนําระยะเวลาและเงื่อนไข

ตามมาตรา  ๖๑  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับแกผูสูญหายจากกรณีธรณีพิบัติ   
พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้   
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“กรณีธรณีพิบัติ”   หมายความวา  เหตุการณคลื่นยักษที่เกิดข้ึนบริเวณพื้นที่ฝงทะเลอันดามัน
ของจังหวัดกระบี่  จังหวัดตรัง  จังหวัดพังงา  จังหวัดภูเก็ต  จังหวัดระนอง  และจังหวัดสตูล  เมื่อวันที่  
๒๖  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

“ผูสูญหายจากกรณีธรณีพิบัติ”   หมายความวา  ผูมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูสูญหายจากกรณีธรณี
พิบัติที่กระทรวงยุติธรรมประกาศตามมาตรา  ๕ 

มาตรา ๔ ใหยกเวนการนําระยะเวลาและเงื่อนไขตามมาตรา  ๖๑  แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยมาใชบังคับแกผูสูญหายจากกรณีธรณีพิบัติ 

เมื่อผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการรองขอ  ศาลจะสั่งใหผูสูญหายจากกรณีธรณีพิบัตินั้น
เปนคนสาบสูญก็ได 

บุคคลซ่ึงศาลไดมีคําส่ังใหเปนคนสาบสูญตามวรรคสอง  ใหถือวาถึงแกความตายตามมาตรา  ๖๒  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  เมื่อเวลาที่เร่ิมเกิดกรณีธรณีพิบัติ  เวนแตพิสูจนไดวาบุคคลนั้น
สูญหายไปในเวลาอื่นหลังจากเวลาที่เร่ิมเกิดกรณีธรณีพิบัติ  ก็ใหถือวาถึงแกความตายในเวลานั้น 

มาตรา ๕ ใหกระทรวงยุติธรรมนําบัญชีรายชื่อผูสูญหายจากกรณีธรณีพิบัติของกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  กระทรวงมหาดไทย  มาประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในสิบหาวัน 
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

การแกไขเพิ่มเติมบัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่ง  ใหกระทรวงยุติธรรมประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับแจงจากกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  กระทรวงมหาดไทย 

มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 



 หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๔๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ สืบเนื่องจากที่ไดมีเหตุการณธรณีพิบัติจาก
เหตุการณแผนดินไหวและคล่ืนยักษ  เม่ือวันท่ี  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๔๗  บริเวณพื้นท่ีชายฝงทะเลอันดามันของ
จังหวัดภาคใตฝงตะวันตกรวม  ๖  จังหวัด  อันไดแก  จังหวัดภูเก็ต  พังงา  กระบี่  ระนอง  ตรัง  และสตูล   
เปนเหตุการณรุนแรงที่เกิดขึ้นและกอใหเกิดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเปนอยางมาก  
ดังนั้น  เพ่ือประโยชนในการจัดการกิจการตาง   ๆ  และเพื่อใหเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิและหนาท่ีของ
ทายาทและผูมีสวนไดเสียตอสิทธิตามกฎหมายของบุคคลผูมีรายช่ือในบัญชีผูสูญหายที่ไมพบศพ  จากกรณี
ธรณีพิบัติเหตุการณแผนดินไหวและคล่ืนยักษของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  กระทรวงมหาดไทย  
สมควรใหทายาทหรือผูมีสวนไดเสียของบุคคลผูสูญหายสามารถรองขอตอศาลเพื่อใหบุคคลดังกลาว 
เปนคนสาบสูญ  โดยไมตองรอระยะเวลาตามหลักท่ัวไปในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
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