ร่าง ๓ ฝ่าย
ที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงเกษตรฯ กฎหมายกรมประมง กฎหมายอสป.
ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖
ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ....
พระราชบัญญัติจดั ระเบียบกิ จการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ ้เี รียกว่า “พระราชบัญญัตจิ ดั ระเบียบกิจการ
แพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ้ใี ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตนิ ้ี

ร่างพระราชบัญญัติจดั ระเบียบกิ จการแพปลา พ.ศ. ....
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ ้เี รียกว่า “พระราชบัญญัตจิ ดั ระเบียบ
กิจการแพปลา พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ้ใี ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัตจิ ดั ระเบียบกิจการแพปลา
พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
“องค์การ” หมายความว่า องค์การสะพานปลา

“กิจการแพปลา” หมายความว่าการกระทาอันเป็ นปกติธุระอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก) การให้กยู้ มื เงิน หรือให้เช่า ให้เช่าซือ้ ให้ยมื เรือ เครื่องมือทาการ
ประมง หรือสิง่ อุปกรณ์การประมงเพื่อให้กยู้ มื หรือ
ผูเ้ ช่า ผูเ้ ช่าซือ้ ผูย้ มื ประกอบกิจการประมงหรือทาการค้าสินค้า
สัตว์น้าโดยมีขอ้ ตกลงกันโดยตรงหรือโดยปริยายว่า ผูก้ ยู้ มื หรือผูเ้ ช่า ผูเ้ ช่าซือ้
ผูย้ มื จะต้องนาสินค้าสัตว์น้ามาให้ผใู้ ห้กยู้ มื หรือผูใ้ ห้เช่า
ผูใ้ ห้เช่าซือ้ ผูใ้ ห้ยมื เป็ นตัวแทนทาการขายสินค้าสัตว์น้านัน้
(ข) การรับเป็ นตัวแทนทาการขายสินค้าสัตว์น้าของบุคคลอื่น
(ค) การขายสินค้าสัตว์น้าโดยวิธขี ายทอดตลาด
(ง) กิจการค้าสินค้าสัตว์น้า โดยวิธอี ่นื ใด ตามทีจ่ ะได้มี
พระราชกฤษฎีการะบุว่าเป็ นกิจการแพปลา

“กิจการแพปลา” หมายความว่า การกระทาอันเป็ นปกติธุระอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก) การให้กยู้ มื เงิน หรือให้เช่า ให้เช่าซือ้ ให้ยมื เรือ เครือ่ งมือทา
การประมง หรือสิง่ อุปกรณ์การประมงเพื่อให้ผกู้ ยู้ มื หรือผูเ้ ช่า ผูเ้ ช่าซือ้ ผู้
ยืม ประกอบกิจการประมงหรือทาการค้าสินค้าสัตว์น้า โดยมีขอ้ ตกลงกัน
โดยตรงหรือโดยปริยายว่า ผูก้ ยู้ มื หรือผูเ้ ช่า ผูเ้ ช่าซือ้ ผูย้ มื จะต้องนา
สินค้าสัตว์น้ามาให้ผใู้ ห้กยู้ มื หรือผูใ้ ห้เช่า ผูใ้ ห้เช่าซือ้ ผูใ้ ห้ยมื เป็ น
ตัวแทนทาการขายสินค้าสัตว์น้านัน้
(ข) การรับเป็ นตัวแทนทาการขายสินค้าสัตว์น้าของบุคคลอื่น
(ค) การขายสินค้าสัตว์น้าโดยวิธขี ายทอดตลาด
(ง) กิจการค้าสินค้าสัตว์น้า โดยวิธอี ่นื ใด ตามทีจ่ ะได้มี
กฎกระทรวงระบุว่าเป็ นกิจการแพปลา

เหตุผลในการแก้ไข

เพิม่ คานิยามขององค์การสะพานปลาที่
ใช้ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
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“สินค้าสัตว์น้า” หมายความว่า สัตว์น้าตามความหมาย
แห่งกฎหมายว่าด้วยการประมง ไม่ว่ายังมีชวี ติ อยูห่ รือไม่ และรวม
ตลอดถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้าทุกชนิด ซึง่ เป็ นวัตถุสนิ ค้า
“สะพานปลา” หมายความว่า สถานทีห่ รือบริเวณซึง่ ได้มปี ระกาศให้เป็ น
ทีป่ ระกอบกิจการแพปลาตามพระราชบัญญัตนิ ้ี

ร่างพระราชบัญญัติจดั ระเบียบกิ จการแพปลา พ.ศ. ....
เหตุผลในการแก้ไข
“สินค้าสัตว์น้า” หมายความว่า สัตว์น้าตามความหมายแห่งกฎหมาย
ว่าด้วยการประมง ไม่ว่ายังมีชวี ติ อยู่หรือไม่ และรวมตลอดถึงผลิตภัณฑ์
จากสัตว์น้าทุกชนิด ซึง่ เป็ นวัตถุสนิ ค้า
“สะพานปลา” หมายความว่า สถานทีห่ รือบริเวณทีใ่ ห้บริการและ
แก้ไขนิยามของคาว่า “สะพานปลา” ให้
อานวยความสะดวกในการขนถ่ายสัตว์น้าและกิจกรรมอื่นๆ ทีป่ ระกอบ
ชัดเจนและสอดคล้องกลับแนวทางการ
กิจการแพปลาตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
ดาเนินงานในปั จจุบนั

“ค่าบริการ” หมายความว่า เงินค่าจัดสถานทีแ่ ละอานวย
ความสะดวกในการซือ้ ขายสินค้าสัตว์น้าทีส่ ะพานปลา

“ค่าบริการ” หมายความว่า รายได้ทจ่ี ดั เก็บจากการให้บริการสิง่
อานวยความสะดวกอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมถึงค่าตอบแทนอื่นๆ ตามที่
องค์การสะพานปลากาหนด

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการองค์การสะพานปลา
“ผูอ้ านวยการ” หมายความว่า ผูอ้ านวยการองค์การสะพานปลา
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานองค์การสะพานปลา
“พนักงานเจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ผูซ้ ง่ึ รัฐมนตรีแต่งตัง้ ให้มอี านาจ
หน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการประมง
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี

“คณะกรรมการ”หมายความว่า คณะกรรมการองค์การสะพานปลา
“ผูอ้ านวยการ” หมายความว่า ผูอ้ านวยการองค์การสะพานปลา
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานองค์การสะพานปลา
“พนักงานเจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ผูซ้ ง่ึ รัฐมนตรีแต่งตัง้ ให้มี
อานาจหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการประมง
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้
มาตรา ๕ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รกั ษาการ
ตามพระราชบัญญัตนิ ้ี และให้มอี านาจแต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละออก
กฎกระทรวง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราตามบัญชีทา้ ย
พระราชบัญญัตนิ ้ี และกาหนดกิจการอื่นๆ เพื่อปฏิบตั กิ ารให้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ี
กฎกระทรวงหรือประกาศนัน้ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้ว ให้ใช้บงั คับได้

มาตรา ๔ ให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรรักษาการตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ี และให้มอี านาจแต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละออก
กฎกระทรวง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราตามบัญชีทา้ ย
พระราชบัญญัตนิ ้ี และกาหนดกิจการอื่น ๆ เพื่อปฏิบตั กิ ารให้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ี
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บงั คับได้

แก้ไขนิยามของคาว่า “ค่าบริการ” ให้
ชัดเจนและสอดคล้องกลับแนวทางการ
ดาเนินงานในปั จจุบนั

แก้ไขชื่อตาแหน่งของรัฐมนตรีให้ตรงกับ
ชื่อตาแหน่งปั จจุบนั
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ร่างพระราชบัญญัติจดั ระเบียบกิ จการแพปลา พ.ศ. ....

เหตุผลในการแก้ไข

หมวด ๑
องค์การสะพานปลา

หมวด ๑
องค์การสะพานปลา

หมวด ๑
องค์การสะพานปลา

มาตรา ๖ ให้จดั ตัง้ องค์การขึน้ เรียกว่า “องค์การสะพานปลา” เรียก
โดยย่อว่า “อสป.” และให้ใช้ช่อื เป็ นภาษาอังกฤษว่า “Fish Marketing
Organization” เรียกโดยย่อว่า “FMO”และให้มตี ราเครื่องหมายของ
“องค์การ”
รูปลักษณะของตราเครื่องหมายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗ ให้องค์การเป็ นนิตบิ ุคคล มีสานักงานใหญ่อยู่ใน
กรุงเทพมหานคร และจะตัง้ สานักงานสาขาหรือตัวแทนขึน้ ณ ทีอ่ ่นื ใด
ภายในหรือภายนอกราชอาณาจักรก็ได้ แต่การตัง้ สานักงานสาขา
ภายนอกราชอาณาจักรต้องได้รบั อนุมตั จิ ากรัฐมนตรี
มาตรา ๕ ให้จดั ตัง้ องค์การขึน้ องค์การหนึ่งเรียกว่า “องค์การสะพาน
ปลา” มีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดดาเนินการและนามาซึง่ ความเจริญของสะพานปลา ตลาดสินค้า
สัตว์น้า และอุตสาหกรรมการประมง
(๒) จัดดาเนินการหรือควบคุม และอานวยบริการซึง่ กิจการแพปลา การ
ขนส่ง และกิจการอื่น ๆ อันเกีย่ วกับกิจการแพปลา
(๓) จัดส่งเสริมฐานะสวัสดิการ หรืออาชีพของชาวประมง และบูรณะ
หมู่บา้ นการประมง
(๔) จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง
เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวแล้ว ให้องค์การสะพานปลามี
อานาจรวมถึง

มาตรา ๘ ให้องค์การมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(1) จัดดาเนินการและนามาซึง่ ความเจริญของสะพานปลา ตลาด
สินค้าสัตว์น้า และอุตสาหกรรมการประมง
(2) จัดดาเนินการหรือควบคุม และอานวยบริการซึง่ กิจการแพปลา
การขนส่งและกิจการอื่นๆ อันเกีย่ วกับกิจการแพปลา
(3) จัดส่งเสริมฐานะสวัสดิการ หรืออาชีพของชาวประมง และบูรณะ
หมู่บา้ นการประมง
(๔) จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง
(๕) สนับสนุนการควบคุมคุณภาพสินค้าสัตว์น้า
(๖) เพื่อส่งเสริมให้มกี ารร่วมทุนในการทาประมง การตลาดเกีย่ วกับ
การค้าสินค้าสัตว์น้า ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ

เพิม่ เติมวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้
องค์การเพื่อให้สอดคล้องกับการ
ดาเนินงานและส่งเสริมให้เกิดความเจริญ
ของอุตสาหกรรมประมงในภาพรวม
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ร่างพระราชบัญญัติจดั ระเบียบกิ จการแพปลา พ.ศ. ....
(๑) สร้าง ซือ้ จัดหา จาหน่าย เช่า ให้เช่า ถือกรรมสิทธิ ์ หรือครอบครอง
(๗) จัดหรือสนับสนุน เพื่อการเพิม่ ศักยภาพหรือปรับปรุงท่าเทียบ
ซึง่ ทรัพย์สนิ ต่าง ๆ
เรือขนถ่ายสินค้าสัตว์น้าทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ
(๒) กูย้ มื เงินหรือยืมสิง่ ของ ให้กยู้ มื เงินหรือให้ยมื สิง่ ของ
(๘) สนับสนุน ตรวจสอบ แนะนา เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง การค้า
สินค้าสัตว์น้า ทางด้านการตลาด และสุขอนามัยทีม่ ผี ลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อม
(๙) เป็ นศูนย์กลางตลาดการค้าสินค้าสัตว์น้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
(๑๐) สนับสนุนการป้ องกันและปราบปรามการทาประมง ทัง้ ประมง
ชายฝั ง่ และน้าลึกโดยผิดกฎหมาย
(๑๑) สนับสนุนการกาหนดมาตรฐานสินค้าสัตว์น้าเพื่อให้ได้คุณภาพ
และมาตรฐานตามทีก่ ฎหมายกาหนด
(๑๒) เป็ นหน่วยงานสนับสนุนด้านการศึกษา วิจยั ถ่ายทอด
ผลการวิจยั ความรูข้ อ้ มูลเกีย่ วกับ
สัตว์น้า การตลาดสินค้าสัตว์น้า และการค้าสัตว์น้า
(๑๓) สนับสนุน ส่งเสริม ร่วมลงทุน ด้านการท่องเทีย่ ว หรือกิจการที่
เกีย่ วเนื่องกับวัตถุประสงค์ ตามมาตรา ๘ (๑)

เหตุผลในการแก้ไข

เพิม่ เติมอานาจให้สอดคล้องกับ
มาตรา ๙ ให้องค์การมีอานาจกระทากิจการต่าง ๆ ภายใน
วัตถุประสงค์การจัดตัง้
ขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๘ และอานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) จัดหา ให้การสนับสนุนทุน ร่วมลงทุนทัง้ ภาครัฐและเอกชนใน
การทาประมง การตลาดทีเ่ กีย่ วกับการค้าสัตว์น้า และการทาธุรกิจที่
เกีย่ วข้องกับการประมง หรือการตลาดสัตว์น้า
(๒) กาหนดมาตรฐานการดาเนินธุรกิจเป็ นไปตามมาตรฐาน
สุขอนามัยของสินค้าสัตว์น้า สะพานปลา และท่าเทียบเรือประมง
(๓) ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินธุรกิจค้าสัตว์น้ากิจการทาประมง
ร่วม ท่าเทียบเรือประมง การขนส่ง กิจการแพปลา ตลาดกลางสินค้า
สัตว์น้า ห้องเย็น โรงน้าแข็ง โรงงานแปรรูป มีอานาจจัดซือ้ จัดจ้าง
จัดตัง้ สถานทีเ่ พื่อการวิจยั รวบรวมความรู้ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
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ร่างพระราชบัญญัติจดั ระเบียบกิ จการแพปลา พ.ศ. ....
(๔) ดาเนินการวิจยั รวบรวมความรู้ ข้อมูลเกีย่ วกับสัตว์น้า
เทคโนโลยีการขนถ่ายสัตว์น้าและการตลาดสัตว์น้า
(๕) มีอานาจ ลงทุน สร้าง ซือ้ จัดหา จาหน่าย ยืม ให้ยมื เช่า
ให้เช่า เช่าซือ้ ให้เช่าซือ้ ว่าจ้าง รับจ้าง จานอง รับจานอง จานา รับ
จานา แลกเปลีย่ น โอน รับโอน ให้กยู้ มื เงินหรือให้ยมื สิง่ ของ กูย้ มื เงิน
หรือยืมสิง่ ของ ฝาก รับฝาก เพื่อประโยชน์แก่กจิ การขององค์การ ถือ
กรรมสิทธิ ์ หรือสิทธิครอบครอง มีทรัพยสิทธิ ในทรัพย์สนิ ใดๆ หรือรับ
เงินและทรัพย์สนิ ทีม่ ผี อู้ ุทศิ ให้
(๖) จัดตัง้ บริษทั จากัด หรือบริษทั มหาชนจากัด ร่วมทุนหรือร่วม
ลงทุนกับภาครัฐหรือเอกชน เพือ่ ประโยชน์แก่กจิ การขององค์การ รวมทัง้
การเข้าเป็ นหุน้ ส่วนจาพวกจากัดความรับผิดของห้างหุน้ ส่วนจากัด หรือ
ถือหุน้ ในบริษทั จากัด บริษทั มหาชนจากัด หรือ นิตบิ ุคคลใดๆ โดย
รัฐมนตรีอนุมตั ิ
(๗) จัดเก็บรายได้จากค่าบริการ ค่าตอบแทน และรายได้อ่นื ๆ
ตามทีอ่ งค์การกาหนด
(๘) กระทาการอื่นใดทีจ่ าเป็ นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ

มาตรา ๖ ให้องค์การสะพานปลาเป็ นนิตบิ ุคคล
มาตรา ๗ ให้องค์การสะพานปลาตัง้ สานักงานใหญ่ในจังหวัดพระนคร
มาตรา ๘ องค์การสะพานปลาเห็นสมควรจัดตัง้ สะพานปลาขึน้ สาหรับ
ท้องทีใ่ ด เมื่อได้รบั อนุมตั จิ ากรัฐมนตรีแล้ว ก็ให้ประกาศตัง้ ขึน้ ได้
การประกาศ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้สะพานปลาอยู่ในความดูแลและดาเนินการขององค์การสะพานปลา
มาตรา ๙ ให้โอนกิจการ ทรัพย์สนิ และหนี้สนิ รวมทัง้ บรรดาข้อสัญญา
และภาระผูกพันทัง้ สิน้ อันเกิดขึน้ จากการดาเนินการจัดตัง้ แพปลาของกรมการ

เหตุผลในการแก้ไข

กลายเป็ นมาตรา ๗
กลายเป็ นมาตรา ๗
มาตรา ๑๐ องค์การสะพานปลาเห็นสมควรจัดตัง้ สะพานปลาขึน้
สาหรับท้องทีใ่ ด เมื่อได้รบั อนุมตั จิ ากรัฐมนตรีแล้ว ก็ให้ประกาศตัง้ ขึน้ ได้
การประกาศ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้สะพานปลาอยู่ในความดูแลและดาเนินการขององค์การสะพาน
ปลา
มาตรา ๑๑ ให้องค์การสะพานปลาทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2596 เป็ นองค์การตามพระราชบัญญัตนิ ้ี

คงหลักการเดิมไว้

เพื่อความต่อเนื่องของการดาเนินงาน
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ประมงโดยงบประมาณแผ่นดินให้แก่องค์การสะพานปลา
มาตรา ๑๐ ให้จ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายวิสามัญลงทุนประจาปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๔๙๖ ของกรมการประมงทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินการจัดตัง้ แพ
ปลา ให้แก่องค์การสะพานปลา

มาตรา ๑๑ ให้มคี ณะกรรมการองค์การสะพานปลาขึน้ คณะหนึ่ง
ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าสีค่ น แต่
ไม่เกินหกคน
ให้คณะรัฐมนตรีเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ประธานกรรมการและกรรมการองค์การ
สะพานปลา
มาตรา ๑๒ ประธานกรรมการและกรรมการต้องเป็ นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทย

ร่างพระราชบัญญัติจดั ระเบียบกิ จการแพปลา พ.ศ. ....
พร้อมทัง้ ให้มสี ทิ ธิและหน้าทีใ่ นกิจการ ทรัพย์สนิ และหนี้สนิ รวมทัง้
บรรดาข้อสัญญาและภาระผูกพันทัง้ สิน้ ตามทีม่ อี ยู่เดิมด้วย
มาตรา ๑๒ องค์การอาจมีรายได้ดงั ต่อไปนี้
(๑) งบประมาณทีร่ ฐั บาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็ นคราว ๆ
เพื่อดาเนินกิจการหรือขยายกิจการตามความเหมาะสม
(๒) เงินหรือทรัพย์สนิ บริจาคจากภาคเอกชนหรือองค์กรของรัฐ
รวมทัง้ จากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
(๓) ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดาเนินการหรือการ
ลงทุน
(๔) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สนิ ขององค์การ
มาตรา ๑๓ รายได้ทอ่ี งค์การได้รบั ในปี หนึ่งๆ เมื่อได้หกั ค่าใช้จ่าย
สาหรับดาเนินงาน ค่าภาระต่าง ๆ ทีเ่ หมาะสม เช่น ค่าบารุงรักษา ค่า
เสือ่ มราคา และเงินสมทบกองทุนสาหรับจ่ายสงเคราะห์ผปู้ ฏิบตั งิ านใน
องค์การ เงินสารองธรรมดา ซึง่ ตัง้ ไว้เผื่อขาดเงินสารองขยายงานและเงิน
ลงทุนตามทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เหลือเท่าใด ให้
นาส่งเป็ นรายได้ของรัฐ
แต่ถา้ รายได้มจี านวนไม่พอสาหรับรายจ่ายดังกล่าว นอกจากเงิน
สารองทีไ่ ด้ระบุไว้ในวรรคก่อน และองค์การไม่สามารถหาเงินจากทางอื่น
รัฐพึงจ่ายเงินให้แก่องค์การเท่าจานวนทีจ่ าเป็ น

เหตุผลในการแก้ไข

เพิม่ เติม รายได้ขององค์การ ให้
สอดคล้องกับการดาเนินงานในปั จจุบนั
ทัง้ นี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนของรายได้ท่ี
องค์การมีสทิ ธิได้รบั

คงหลักการเดิมไว้ (มาตรา22เดิม)

ปรับให้อยู่ในหมวดที่ ๒ คณะกรรมการ

ตัดออกเพราะปัจจุบนั ได้มี
พระราชบัญญัติ คุณสมบัตมิ าตรฐาน
สาหรับกรรมการและพนักงาน

7
พระราชบัญญัติจดั ระเบียบกิ จการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖

ร่างพระราชบัญญัติจดั ระเบียบกิ จการแพปลา พ.ศ. ....

เหตุผลในการแก้ไข
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5(1)
กาหนดบังคับไว้ว่ากรรมการรัฐวิสาหกิจ
ต้องเป็ นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยเท่านัน้ จึงไม่มี
ความจาเป็ นเป็ นต้องบัญญัตซิ ้าไว้อกี

มาตรา ๑๓ ผูม้ ลี กั ษณะดังต่อไปนี้ ต้องห้ามมิให้เป็ นประธานกรรมการ หรือ
กรรมการ คือ
(๑) เป็ นพนักงาน หรือ
(๒) มีสว่ นได้เสียในสัญญากับองค์การสะพานปลาหรือในกิจการทีก่ ระทา
ให้แก่องค์การสะพานปลา ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยทางอ้อม

ปรับให้อยู่ในหมวดที่ ๒ คณะกรรมการ
มาตรา 18

มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าทีว่ างนโยบายและควบคุมดูแล
โดยทัวไปซึ
่ ง่ กิจการขององค์การสะพานปลา อานาจหน้าทีเ่ ช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) วางข้อบังคับเกีย่ วกับการต่าง ๆ ตามความในมาตรา ๕
(๒) วางข้อบังคับการประชุมและการดาเนินกิจการของคณะกรรมการ
(๓) วางข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตัง้ และการถอดถอนพนักงาน
(๔) วางข้อบังคับว่าด้วยระเบียบปฏิบตั งิ านขององค์การสะพานปลา และ
ข้อบังคับว่าด้วยระเบียบวินยั และการลงโทษพนักงาน
(๕) กาหนดอัตราเงินเดือนของพนักงาน
มาตรา ๑๕ ให้ประธานกรรมการและกรรมการอยูใ่ นตาแหน่งมีกาหนดสอง
ปี แต่อาจรับแต่งตัง้ ใหม่ได้
มาตรา ๑๖ ประธานกรรมการ และกรรมการ ย่อมพ้นจากตาแหน่งก่อนถึง
วาระเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก

ปรับให้อยู่ในหมวดที่ ๒ คณะกรรมการ
มาตรา 19

ปรับให้อยู่ในหมวดที่ ๒ คณะกรรมการ
มาตรา 20
ปรับให้อยู่ในหมวดที่ ๒ คณะกรรมการ
มาตรา 21
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(๔) เป็ นผูม้ ลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓
ในกรณีทม่ี กี ารพ้นจากตาแหน่งก่อนถึงวาระ ให้มกี ารแต่งตัง้ ประธาน
กรรมการ หรือกรรมการเข้าแทนได้ แล้วแต่กรณี ผูท้ ไ่ี ด้รบั แต่งตัง้ เข้าแทนนี้ย่อม
อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่ากาหนดเวลาของผูซ้ ง่ึ ตนแทน

ร่างพระราชบัญญัติจดั ระเบียบกิ จการแพปลา พ.ศ. ....

มาตรา ๑๗ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อย
กว่ากึง่ จานวนกรรมการทัง้ หมด จึงเป็ นองค์ประชุมได้
เมื่อประธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุม ให้กรรมการเลือกตัง้ กันขึน้ เอง
เป็ นประธานชัวคราว
่
มาตรา ๑๘ การลงมติวนิ จิ ฉัยข้อปรึกษาในคณะกรรมการ ให้ถอื เอาเสียง
ข้างมากเป็ นประมาณ ถ้ามีเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้
ได้อกี เสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
มาตรา ๑๙ ให้องค์การสะพานปลามีอานาจเรียกเก็บเงินค่าบริการจากผู้
ประกอบกิจการแพปลาได้ไม่เกินร้อยละสามของราคาสินค้าสัตว์น้าทีซ่ อ้ื ขายกัน
ทีส่ ะพานปลาหรือราคาทีพ่ นักงานประเมินราคาตลาดในวันนัน้

เหตุผลในการแก้ไข

ปรับให้อยู่ในหมวดที่ ๒ คณะกรรมการ
มาตรา 23

ปรับให้อยู่ในหมวดที่ ๒ คณะกรรมการ
มาตรา24

มาตรา ๑๔ ให้องค์การมีอานาจเรียกเก็บเงินค่าบริการจากผู้
ประกอบกิจการแพปลาได้ไม่เกินร้อยละห้าของราคาสินค้าสัตว์น้าทีซ่ อ้ื
ขายกันทีส่ ะพานปลาหรือราคาทีพ่ นักงานประเมินราคาตลาดในวันนัน้
สาหรับการเรียกเก็บค่าบริการการตามวรรคแรกทีม่ ไิ ด้ซอ้ื ขายกันที่
สะพานปลา แต่อยูใ่ นเขตพืน้ ทีใ่ ห้บริการขององค์การ ก็ให้องค์การมี
อานาจเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวได้ในอัตราไม่เกินกว่าทีก่ าหนดไว้ใน
วรรคแรก

เดิมองค์การมีอานาจเรียกเก็บเงิน
ค่าบริการจากผูป้ ระกอบกิจการแพปลา
ได้ไม่เกินร้อยละสามของราคาสินค้าสัตว์
น้าทีซ่ อ้ื ขายกันโดยแก้ไขเป็ นร้อยละห้า
ซึง่ เทียบเคียงได้จากการเรียกเก็บ
ค่าบริการของภาคเอกสาร
เพิม่ วรรคสอง เพื่อให้ครอบคลุมถึงพืน้ ที่
ให้บริการอื่นๆขององค์การทีม่ กี ารซือ้
ขายสัตว์น้า แต่ยงั ไม่พร้อมด้วยประการ
ใดๆจึงยังมิได้ประกาศให้เป็ นสะพานปลา
ให้สามารถเก็บค่าบริการได้และอยู่ใน
บังคับตามกฎหมายเช่นเดียวกัน
มาตรา ๒๐ ให้แบ่งเงินค่าบริการทีอ่ งค์การสะพานปลาเรียกเก็บตามความ
มาตรา ๑๕ ให้แบ่งเงิน จากกาไรสุทธิขององค์กร ในอัตราทีไ่ ม่น้อย เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินงานและ
ในมาตรา ๑๙ ไว้รอ้ ยละยีส่ บิ ห้าของค่าบริการทีเ่ ก็บได้ทงั ้ หมด เพื่อใช้จ่ายในการ กว่าร้อยละสิบ เพื่อใช้จ่ายในการส่งเสริมการประมงตามความในมาตรา ๘ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การใน
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ส่งเสริมการประมงตามความในมาตรา ๕ (๓) และ (๔)
การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินค่าบริการทีแ่ บ่งไว้ในวรรคก่อน ให้
เป็ นไปตามระเบียบและวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการกาหนดด้วยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี

มาตรา ๒๑ ให้องค์การสะพานปลาจัดทางบประมาณประจาปี แยกเป็ นงบ
ลงทุนและงบทาการ สาหรับงบลงทุนให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและ
ให้ความเห็นชอบ ส่วนงบทาการให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ให้องค์การสะพานปลาเปิ ดบัญชีเงินฝากไว้กบั ธนาคารตามระเบียบของ
คณะกรรมการ ซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

ร่างพระราชบัญญัติจดั ระเบียบกิ จการแพปลา พ.ศ. ....
(๓)
การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินกาไรสุทธิทแ่ี บ่งไว้ในวรรคก่อน
ให้เป็ นไปตามระเบียบและวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการกาหนด

มาตรา ๑๖ ให้องค์การจัดทางบประมาณประจาปี แยกเป็ นงบ
ลงทุนและงบทาการ สาหรับงบลงทุนให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาและให้ความเห็นชอบ ส่วนงบทาการให้นาเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อทราบ
ให้องค์การเปิ ดบัญชีเงินฝากไว้กบั ธนาคารตามระเบียบของ
กระทรวงการคลัง
หมวด ๒
คณะกรรมการและผูอ้ านวยการ
มาตรา ๑๗ ให้มคี ณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการ
องค์การสะพานปลา” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการแต่งตัง้ จากผูซ้ ง่ึ มีความรู้ ความเชีย่ วชาญ
และประสบการณ์สงู
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ ผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง ผูแ้ ทน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(๓) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒจิ านวน ๔ คน
ให้ผอู้ านวยการเป็ นเลขานุการ
ให้คณะรัฐมนตรีเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ประธานกรรมการและกรรมการ

เหตุผลในการแก้ไข
ด้านการส่งเสริมประมง จึงควรให้แบ่ง
กาไรสุทธิในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
เพื่อใช้จ่ายในการส่งเสริมการประมง ซึง่
จะเป็ นเท่าใดนัน้ ให้อยูใ่ นอานาจของ
คณะกรรมการทีจ่ ะวางข้อบังคับเพื่อใช้ใน
การปฏิบตั ติ ่อไป

แก้ไขตามกฎหมายปั จจุบนั ซึง่ ได้มี
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับไว้เป็ น
การเฉพาะ
หมวด ๒
คณะกรรมการและผูอ้ านวยการ
ปรับจากมาตรา 11 เดิมเพื่อให้ได้
กรรมการทีห่ ลากหลายและจาก
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ องค์การสะพาน
เป็ นรัฐวิสาหกิจทีอ่ ยูภ่ ายใต้การกากับ
ดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จงึ
สมควรทีจ่ ะมีคณะกรรมการทีม่ าจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกทัง้
รัฐวิสาหกิจในปั จจุบนั ได้มขี อ้ กาหนดให้
ต้องมีผแู้ ทนจากกระทรวงการคลังเข้าไป

10
พระราชบัญญัติจดั ระเบียบกิ จการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖

ร่างพระราชบัญญัติจดั ระเบียบกิ จการแพปลา พ.ศ. ....
องค์การ
มาตรา ๑๘ ประธานกรรมการและกรรมการ นอกจากต้องมี
คุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติ
มาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้ว ยังต้องไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือ
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ กรรมการหรือผูด้ ารงตาแหน่งซึง่ รับผิดชอบ การบริหาร
พรรคการเมือง ทีป่ รึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าทีพ่ รรคการเมือง
(๒) เป็ นพนักงานหรือลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาหรือผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ี
สัญญาจ้างกับองค์การ
(๓) เป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียในกิจการทีก่ ระทากับ องค์การ หรือทีจ่ ะ
กระทากับ องค์การ หรือในกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและมีลกั ษณะ
เป็ นการแข่งขันกับกิจการของ องค์การ ทัง้ นี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม เว้นแต่เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒจิ ากเกษตรกรชาวประมง
สถาบันเกษตรกรชาวประมง และผูป้ ระกอบกิจการแพปลา และประธาน
กรรมการหรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ง่ึ คณะกรรมการมอบหมายให้เป็ น
ประธานกรรมการหรือกรรมการในบริษทั จากัดหรือบริษทั มหาชนจากัดที่
องค์การเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือจัดตัง้ ขึน้
มาตรา ๑๙ คณะกรรมการมีอานาจหน้าทีว่ างนโยบายและ
ควบคุมดูแลโดยทัวไปซึ
่ ง่ กิจการขององค์การ และอานาจหน้าทีเ่ ช่นว่านี้ให้
รวมถึง
(๑) กาหนดนโยบายการบริหารงาน การจัดหาทุน และให้ความ
เห็นชอบแผนการดาเนินงานเกีย่ วกับนโยบายขององค์การ
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการลงทุน แผนการเงิน และ
งบประมาณประจาปี ของ องค์การ
(๓) วางข้อบังคับเพื่อปฏิบตั กิ ารให้เป็ นไปตามขอบแห่ง
วัตถุประสงค์

เหตุผลในการแก้ไข
ร่วมเป็ นคณะกรรมการด้วย
ควรปรับปรุงคุณสมบัตขิ องคณะกรรมให้
สอดคล้องกับหลักการปั จจุบนั มากขึน้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ หลักธรรมาภิบาลและ
หลักการขัดกันของผลประโยชน์

ปรับปรุงอานาจหน้าทีใ่ ห้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และอานาจหน้าทีข่ อง
องค์การทีเ่ ปลีย่ นไป
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ร่างพระราชบัญญัติจดั ระเบียบกิ จการแพปลา พ.ศ. ....
(๔) วางข้อบังคับเกีย่ วกับการดาเนินงานและการบริหารงาน
(๕) วางข้อบังคับเกีย่ วกับการดาเนินกิจการของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ
(๖) วางข้อบังคับเกีย่ วกับการจัดเก็บและกาหนดอัตราของ
รายได้ค่าบริการ ค่าบริการอื่นๆ ตามมาตรา ๙ (๗)
มาตรา ๒๐ ประธานกรรมการและกรรมการมีวาระการดารง
ตาแหน่งคราวละสามปี
เมื่อวาระของประธานกรรมการหรือกรรมการเหลืออยู่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยยีส่ บิ วันแต่ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน ให้ดาเนินการสรรหาหรือแต่งตัง้ ประธานกรรมการหรือกรรมการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั เริม่
ดาเนินการ หากครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง แต่ยงั มิได้มกี าร
แต่งตัง้ ประธานกรรมการหรือกรรมการขึน้ ใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือ
กรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่งตามวาระนัน้ อยูใ่ นตาแหน่งเพื่อดาเนินงาน
ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการซึง่ ได้รบั แต่งตัง้ ใหม่เข้า
รับหน้าที่
ประธานกรรมการหรือกรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
อาจได้รบั แต่งตัง้ อีกได้แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

เหตุผลในการแก้ไข

มาตรา 15 เดิม กาหนดวาระคราว
ละ 2 ปี
แก้ไขโดยเพิม่ วาระเป็ นวาระคราว
ละ 3 ปี เพื่อให้การบริหารงาน
เป็ นไปอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ

คงหลักการเดิมตามมาตรา 16 วรรคแรก
มาตรา ๒๑ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ประธาน
(เดิม) ไว้
กรรมการและกรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให้ออก
(๔) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตาม
มาตรา ๑๘
- แก้ไขมากจากมาตรา 16 วรรคสอง
มาตรา ๒๒ ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจาก
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ร่างพระราชบัญญัติจดั ระเบียบกิ จการแพปลา พ.ศ. ....
ตาแหน่งก่อนวาระให้รฐั มนตรีแต่งตัง้ ผูด้ ารงตาแหน่งแทน เว้นแต่วาระ
เหลืออยู่ไม่ถงึ เก้าสิบวัน จะไม่แต่งตัง้ ประธานกรรมการหรือกรรมการแทน
ก็ได้ และให้ผไู้ ด้รบั แต่งตัง้ แทนตาแหน่งทีว่ ่างนัน้ อยูใ่ นตาแหน่งเท่ากับ
วาระทีเ่ หลืออยูข่ องประธานกรรมการหรือกรรมการซึง่ ได้แต่งตัง้ ไว้แล้ว
ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อน
วาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทัง้ หมดทีม่ อี ยูจ่ นกว่าจะมี
การแต่งตัง้ ประธานกรรมการหรือกรรมการตามวรรคหนึ่ง และในกรณีท่ี
ประธานกรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้กรรมการทีเ่ หลือเลือก
กรรมการคนหนึ่งทาหน้าทีป่ ระธานกรรมการเป็ นการชัวคราว
่
มาตรา ๒๓ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการ
ประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ จานวนกรรมการทัง้ หมด จึงเป็ นองค์ประชุมได้
เมื่อประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุม ให้กรรมการเลือกตัง้ กัน
ขึน้ เองเป็ นประธานชัวคราว
่
มาตรา ๒๔ การลงมติวนิ ิจฉัยข้อปรึกษาในคณะกรรมการ ให้
ถือเอาเสียงข้างมากเป็ นประมาณ ถ้ามีเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ ได้อกี เสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
มาตรา ๒๕ ประธานกรรมการ และกรรมการย่อมได้รบั
ประโยชน์ตอบแทนตามทีค่ ณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๒๖ ประธานกรรมการ กรรมการ ผูอ้ านวยการ และ
พนักงาน อาจได้รบั เงินรางวัลตามระเบียบทีค่ ณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการมีอานาจแต่งตัง้ และถอดถอน
ผูอ้ านวยการด้วยความเห็นชอบจากรัฐมนตรี

มาตรา ๒๘ ผูอ้ านวยการมีหน้าทีบ่ ริหารกิจการขององค์การให้
เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายทีค่ ณะกรรมการ
กาหนด และมีอานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง

เหตุผลในการแก้ไข
(เดิม)
-

เพื่อแก้ปัญหาช่องว่างในระหว่างที่
ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้น
จากตาแหน่ง

คงหลักการตามมาตรา 17 (เดิม)

คงหลักการตามมาตรา 18 (เดิม)

คงหลักการตามมาตรา 27 (เดิม)
คงหลักการตามมาตรา 28 (เดิม)
คงหลักการตามมาตรา 25 (เดิม)

กาหนดอานาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ของผูอ้ านวยการ
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ร่างพระราชบัญญัติจดั ระเบียบกิ จการแพปลา พ.ศ. ....
ผูอ้ านวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการ
ขององค์การ
มาตรา ๒๙ ในกรณีทผ่ี อู้ านวยการไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ดว้ ย
เหตุใดเหตุหนึ่งหรือตาแหน่งผูอ้ านวยการว่างลงและยังมิได้มกี ารแต่งตัง้
ผูอ้ านวยการ ให้คณะกรรมการแต่งตัง้ กรรมการหรือพนักงานคนหนึ่งเป็ น
ผูร้ กั ษาการแทนให้ผรู้ กั ษาการแทนผูอ้ านวยการมีอานาจและหน้าทีอ่ ย่าง
เดียวกับผูอ้ านวยการ
มาตรา ๓๐ ในกิจการทีเ่ กีย่ วกับบุคคลภายนอก ให้คณะกรรมการ
เป็ นผูแ้ ทนขององค์การ และเพื่อการนี้คณะกรรมการจะมอบอานาจให้
ผูอ้ านวยการกระทากิจการแทนก็ได้ โดยผูอ้ านวยการจะมอบอานาจ
ต่อไปให้พนักงานอื่นขององค์การก็ได้ ทัง้ นี้ ต้องเป็ นไปตามข้อบังคับ
ตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด
นิตกิ รรมทีผ่ อู้ านวยการกระทาโดยฝ่ าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
นโยบายทีค่ ณะกรรมการกาหนดย่อมไม่ผกู พันองค์การ เว้นแต่
คณะกรรมการจะให้สตั ยาบัน

มาตรา ๒๒ รายได้ทอ่ี งค์การสะพานปลาได้รบั ในปี หนึ่ง ๆ เมื่อได้หกั
ค่าใช้จ่ายสาหรับดาเนินงาน ค่าภาระต่าง ๆ ทีเ่ หมาะสม เช่น ค่าบารุงรักษา ค่า
เสือ่ มราคา และเงินสมทบกองทุนสาหรับจ่ายสงเคราะห์ผปู้ ฏิบตั งิ านในองค์การ
สะพานปลา เงินสารองธรรมดาซึง่ ตัง้ ไว้เผื่อขาดเงินสารองขยายงานและเงิน
ลงทุนตามทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เหลือเท่าใด ให้นาส่งเป็ น
รายได้ของรัฐ
แต่ถา้ รายได้มจี านวนไม่พอสาหรับรายจ่ายดังกล่าว นอกจากเงินสารองที่
ได้ระบุไว้ในวรรคก่อน และองค์การสะพานปลาไม่สามารถหาเงินจากทางอื่น รัฐ
พึงจ่ายเงินให้แก่องค์การสะพานปลาเท่าจานวนทีจ่ าเป็ น

เหตุผลในการแก้ไข

กาหนดการแต่งตัง้ รักษาการแทน
ผูอ้ านวยการในกรณีทผ่ี อู้ านวยการไม่
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ หรือตาแหน่ง
ผูอ้ านายการว่างลง
กาหนดให้ผอู้ านวยการสามารถมอบ
อานาจช่วงได้

กลายเป็ นมาตรา ๑๓
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มาตรา ๒๓ ทุกปี ให้คณะกรรมการตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนหนึ่งหรือหลายคน
เพื่อสอบและรับรองบัญชีเป็ นปี ๆ ไป แล้วนาเสนอรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อไปยัง
คณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยรายงานกิจการประจาปี ซึง่ ให้กล่าวถึงผลงานในปี ทล่ี ่วง
แล้ว และให้มคี าชีแ้ จงเกีย่ วกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และ
แผนงานทีจ่ ะจัดทาในภายหน้าห้ามมิให้ตงั ้ ประธานกรรมการ กรรมการ หรือ
พนักงานเป็ นผูส้ อบบัญชีเมื่อรัฐมนตรีรอ้ งขอ ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
เป็ นผูต้ รวจบัญชีขององค์การสะพานปลา

ร่างพระราชบัญญัติจดั ระเบียบกิ จการแพปลา พ.ศ. ....
มาตรา ๓๑ ทุกปี ให้คณะกรรมการตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนหนึ่งหรือ
หลายคนเพื่อสอบและรับรองบัญชีเป็ นปี ๆ ไป แล้วนาเสนอรัฐมนตรีเพื่อ
เสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยรายงานกิจการประจาปี ซึง่ ให้
กล่าวถึงผลงานในปี ทล่ี ่วงแล้ว และให้มคี าชีแ้ จงเกีย่ วกับนโยบายของ
คณะกรรมการ โครงการ และแผนงานทีจ่ ะจัดทาในภายหน้าห้ามมิให้ตงั ้
ประธานกรรมการ กรรมการ หรือพนักงานเป็ นผูส้ อบบัญชี
เมื่อรัฐมนตรีรอ้ งขอ ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูต้ รวจบัญชี
ขององค์การสะพานปลา

เหตุผลในการแก้ไข
คงหลักการเดิม

มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการเป็ นผูแ้ ทนองค์การสะพานปลาในส่วนที่
เกีย่ วกับบุคคลภายนอก แต่คณะกรรมการจะมอบหมายให้ผอู้ านวยการ หรือ
พนักงานอื่นใดขององค์การสะพานปลาเป็ นผูแ้ ทนก็ได้
มาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการมีอานาจแต่งตัง้ และถอดถอนผูอ้ านวยการ
ด้วยความเห็นชอบจากรัฐมนตรี

กลายเป็ นมาตรา ๓๐

มาตรา ๒๖ ให้ผอู้ านวยการเป็ นผูบ้ ริหารกิจการขององค์การสะพาน
ปลา ตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับทีค่ ณะกรรมการกาหนดหรือมอบหมาย
มาตรา ๒๗ ประธานกรรมการ และกรรมการย่อมได้รบั ประโยชน์ตอบ
แทนตามทีค่ ณะรัฐมนตรีกาหนด

แก้ไขเป็ นมาตรา ๒๘

มาตรา ๒๘ ประธานกรรมการ กรรมการ ผูอ้ านวยการ และพนักงาน
อาจได้รบั เงินรางวัลตามระเบียบทีค่ ณะรัฐมนตรีกาหนด

กลายเป็ นมาตรา ๒๖

กลายเป็ นมาตรา ๒๗

กลายเป็ นมาตรา ๒๕
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ร่างพระราชบัญญัติจดั ระเบียบกิ จการแพปลา พ.ศ. ....

เหตุผลในการแก้ไข

หมวด ๒
กิ จการแพปลา

หมวด ๓
กิ จการแพปลา

หมวด ๓
กิ จการแพปลา

มาตรา ๒๙ ห้ามมิให้ผใู้ ดประกอบกิจการแพปลา เว้นแต่ได้รบั ใบอนุญาต
มาตรา ๓๒ ห้ามมิให้ผใู้ ดประกอบกิจการแพปลา เว้นแต่ได้รบั
และเสียค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
ใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
ห้ามมิให้ผใู้ ดกระทาการเป็ นผูข้ ายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้าทีส่ ะพาน
ปลา เว้นแต่จะได้รบั ใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติ
นี้
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เป็ นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

กาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไข
ในการขออนุญาตประกอบกิจการแพ
ปลาและผูข้ ายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้า
โดยให้กาหนดไว้ในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๐ ห้ามมิให้ผใู้ ดกระทาการเป็ นผูข้ ายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้าที่
สะพานปลาเว้นแต่จะได้รบั ใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติ
นี้
มาตรา ๓๑ ให้อธิบดี โดยอนุมตั ริ ฐั มนตรี มีอานาจออกข้อกาหนด
ดังต่อไปนี้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๑) ให้ผปู้ ระกอบกิจการแพปลาประกอบกิจการทีส่ ะพานปลา และปฏิบตั ิ
ตามระเบียบและเงื่อนไขทีก่ าหนด
(๒) อัตราอย่างสูงสาหรับค่านายหน้า ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีผ่ ู้
ประกอบกิจการแพปลาจะพึงเรียกจากเจ้าของสินค้าสัตว์น้าและผูซ้ อ้ื สินค้าสัตว์
น้า
(๓) วิธกี ารขายทอดตลาด และการกาหนดหน่วยของน้าหนักหรือปริมาณ
สินค้าสัตว์น้า
(๔) การจอดเรือ การขนส่ง และการจราจรทีส่ ะพานปลา
(๕) ให้ผปู้ ระกอบกิจการแพปลาทาบัญชีและเอกสารเป็ นภาษาไทยตาม
แบบซึง่ กาหนดไว้

นาไปรวมในมาตรา ๓๒

มาตรา ๓๓ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลการประกอบกิจการ
แพปลา และการเป็ นผูข้ ายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้าให้อธิบดีมอี านาจออก
ข้อกาหนดดังต่อไปนี้ ให้ผปู้ ระกอบกิจการแพปลาและผูข้ ายทอดตลาด
สินค้าสัตว์น้าถือปฏิบตั ิ
(๑) อัตราอย่างสูงสาหรับค่านายหน้า ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ทีผ่ ปู้ ระกอบ กิจการแพปลาและผูข้ ายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้า จะพึงเรียก
จากเจ้าของสินค้าสัตว์น้าและผูซ้ อ้ื สินค้าสัตว์น้า
(๒) วิธกี ารขายทอดตลาด และการกาหนดหน่วยของน้าหนักหรือ
ปริมาณสินค้าสัตว์น้า
(๓) การจอดเรือ การขนส่ง และการจราจรทีส่ ะพานปลา
(๔) ให้ผปู้ ระกอบกิจการแพปลาทาบัญชีและเอกสารเป็ นภาษาไทย
ตามแบบซึง่ กาหนดไว้

- แก้ไขเพิม่ เติมให้ชดั เจนถึงผูท้ ต่ี อ้ ง
ได้รบั การควบคุม
- ตัดหลักการทีก่ าหนดให้ผปู้ ระกอบ
กิจการแพปลาประกอบกิจการทีส่ ะพาน
ปลาเท่านัน้ ออก
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มาตรา ๓๒ ให้อธิบดี โดยอนุมตั ริ ฐั มนตรี มีอานาจกาหนดแบบพิมพ์ให้ผู้
ประกอบกิจการแพปลากรอกรายการ ข้อความ จานวน ปริมาณ ชนิด ราคา
สินค้า และอื่น ๆ ได้
ผูป้ ระกอบกิจการแพปลาต้องกรอกคาตอบลงในแบบพิมพ์นนั ้ ตามความ
เป็ นจริงพร้อมทัง้ ลงชื่อกากับ และจัดการยื่นตามกาหนดเวลาและวิธกี าร ณ
สถานทีด่ งั ทีก่ าหนดไว้ในแบบพิมพ์นนั ้
เพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบรายการในแบบพิมพ์ทก่ี รอกยื่นดังกล่าว
เมื่ออธิบดีเห็นสมควร มีอานาจสังเป็
่ นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ ข้าไปทาการ
ตรวจสอบสมุดบัญชีหรือเอกสารต่าง ๆ ในทีท่ าการของผูป้ ระกอบกิจการแพปลา
ได้ในระหว่างเวลาราชการ ให้ผปู้ ระกอบกิจการแพปลาอานวยความสะดวกแก่
พนักงานเจ้าหน้าทีใ่ นการนี้ แต่ในการตรวจสอบนี้ตอ้ งไม่เป็ นการขัดขวางต่อ
กิจการงานของผูป้ ระกอบกิจการแพปลา

ร่างพระราชบัญญัติจดั ระเบียบกิ จการแพปลา พ.ศ. ....

มาตรา ๓๔ ให้อธิบดีมอี านาจออกประกาศเพื่อกาหนดแบบพิมพ์
หรือวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิคส์ให้ผปู้ ระกอบกิจการแพปลา หรือผูข้ าย
ทอดตลาดสินค้าสัตว์น้า กรอกรายการ ข้อความ จานวน ปริมาณ ชนิด
ราคาสินค้า และอื่น ๆ ได้
ผูป้ ระกอบกิจการแพปลาหรือผูข้ ายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้า ต้อง
กรอกคาตอบลงในแบบพิมพ์ หรือวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิคส์ นัน้ ตามความ
เป็ นจริง พร้อมทัง้ ลงชื่อกากับ และจัดการยื่นตามกาหนดเวลาและวิธกี าร
ณ สถานทีด่ งั ทีก่ าหนดไว้นนั ้
เพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบรายการในแบบพิมพ์ทก่ี รอกยื่น
ดังกล่าว เมื่ออธิบดีเห็นสมควร มีอานาจสังเป็
่ นหนังสือให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีเ่ ข้าไปทาการตรวจสอบสมุดบัญชีหรือเอกสารต่าง ๆ หรือระบบ
ทางอิเล็กทรอนิคส์ ในทีท่ าการของผูป้ ระกอบกิจการแพปลาหรือผูข้ าย
ทอดตลาดสินค้าสัตว์น้า ได้ในระหว่างเวลาราชการ ให้ผปู้ ระกอบกิจการ
แพปลาหรือผูข้ ายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้า อานวยความสะดวกแก่
พนักงานเจ้าหน้าทีใ่ นการนี้แต่ในการตรวจสอบนี้ตอ้ งไม่เป็ นการขัดขวาง
ต่อกิจการงานของ
ผูป้ ระกอบกิจการแพปลาหรือผูข้ ายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้า
มาตรา ๓๓ ในกรณีทผ่ี ปู้ ระกอบกิจการแพปลาไม่ยอมขายทอดตลาด
มาตรา ๓๕ ในกรณีทผ่ี ปู้ ระกอบกิจการแพปลาหรือผูข้ าย
สินค้าสัตว์น้ารัฐมนตรี หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจากรัฐมนตรี มีอานาจสังให้
่
ทอดตลาดสินค้าสัตว์น้า ในพืน้ ทีข่ ององค์การ ไม่ยอมขายทอดตลาด
องค์การสะพานปลาดาเนินการขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้าทีส่ ะพานปลาเสียเอง สินค้าสัตว์น้า อธิบดีมอี านาจสังให้
่ องค์การดาเนินการขายทอดตลาด
ก็ได้
สินค้าสัตว์น้าทีส่ ะพานปลาเสียเองก็ได้
มาตรา ๓๔ รัฐมนตรีมอี านาจทีจ่ ะสังยกเว้
่
น หรือลดค่าธรรมเนียม หรือ
มาตรา ๓๖ ในกรณีทส่ี หกรณ์การประมงเป็ นผูป้ ระกอบกิจการแพ
ค่าบริการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ให้แก่สหกรณ์การประมงได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
ปลา หรือเป็ นผูข้ ายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้า รัฐมนตรีมอี านาจทีจ่ ะสัง่
ยกเว้น หรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ ตามพระราชบัญญัตนิ ้ใี ห้แก่
สหกรณ์การประมงได้ตามทีเ่ ห็นสมควร

เหตุผลในการแก้ไข

แก้ไขให้สอดคล้องกับพระราช
กาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
มาตรการของรัฐเจ้าของท่าเพื่อป้ องกัน
ยับยัง้ และขจัดการทาการประมงทีผ่ ดิ
กฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การ
ควบคุม (PSMA)

แก้ไขเพิม่ เติมให้ครอบคลุมถึง ผูข้ าย
ทอดตลาดสินค้าสัตว์น้าด้วย

คงหลักการเดิมเพียงแต่ปรับปรุง
ข้อความให้ชดั เจนยิง่ ขึน้
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แก้ไขเพิม่ เติมให้ครอบคลุมถึง ผูข้ าย
มาตรา ๓๕ ห้ามมิให้ผปู้ ระกอบกิจการแพปลาทีส่ ะพานปลารับซือ้ สินค้า
มาตรา ๓๗ ห้ามมิให้ผปู้ ระกอบกิจการแพปลาหรือผูข้ าย
สัตว์น้าเสียเอง เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของสินค้าสัตว์น้านัน้ ใน
ทอดตลาดสินค้าสัตว์น้า ทีส่ ะพานปลารับซือ้ สินค้าสัตว์น้าเสียเอง เว้นแต่ ทอดตลาดสินค้าสัตว์น้าด้วย
กรณีเช่นนี้ ห้ามมิให้เรียกเก็บค่านายหน้าจากเจ้าของสินค้าสัตว์น้านัน้
จะได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของสินค้าสัตว์น้านัน้ ในกรณีเช่นนี้ ห้ามมิให้
เรียกเก็บค่านายหน้าจากเจ้าของสินค้าสัตว์น้านัน้
คงหลักการเดิม
มาตรา ๓๖ ในกรณีทผ่ี ปู้ ระกอบกิจการแพปลา หรือผูข้ ายทอดตลาด
มาตรา ๓๘ ในกรณีทผ่ี ปู้ ระกอบกิจการแพปลาหรือผูข้ าย
สินค้าสัตว์น้ากระทาการฝ่ าฝืนพระราชบัญญัตนิ ้ี หรือไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดที่ ทอดตลาดสินค้าสัตว์น้ากระทาการฝ่ าฝืนพระราชบัญญัตนิ ้ี หรือไม่ปฏิบตั ิ
ออกตามพระราชบัญญัตนิ ้ี หรือไม่ชาระค่าบริการตามทีอ่ งค์การสะพานปลาเรียก ตามข้อกาหนดทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตนิ ้ี หรือไม่ชาระค่าบริการตามที่
เก็บ หรือไม่ยอมขายทอดตลาด ให้อธิบดีมอี านาจสังให้
่ หยุดกระทากิจการโดยมี องค์การเรียกเก็บ ให้อธิบดีมอี านาจสังให้
่ หยุดกระทากิจการในเวลาที่
กาหนดเวลา หรือสังเพิ
่ กถอนใบอนุญาตได้
องค์การกาหนด หรือสังเพิ
่ กถอนใบอนุญาตได้
ในการทีอ่ ธิบดีจะสังดั
่ งกล่าวในวรรคก่อน ให้สง่ คาตักเตือนเป็ นหนังสือให้
ในการทีอ่ ธิบดีจะสังดั
่ งกล่าวในวรรคก่อน ให้สง่ คาตักเตือนเป็ น
ผูป้ ระกอบกิจการแพปลาหรือผูข้ ายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้าปฏิบตั กิ ารให้ถูกต้อง หนังสือให้ผปู้ ระกอบกิจการแพปลาหรือผูข้ ายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้า
ภายในเวลาอันสมควรทีก่ าหนดให้เสียก่อน
ปฏิบตั กิ ารให้ถูกต้องภายในเวลาทีอ่ งค์การกาหนดให้เสียก่อน
มาตรา ๓๗ ในกรณีทพ่ี นักงานเจ้าหน้าทีไ่ ม่ยอมออกใบอนุญาตให้กด็ ี
หรือในกรณีทอ่ี ธิบดีสงให้
ั ่ หยุดกระทากิจการแพปลา หรือหยุดขายทอดตลาด
สินค้าสัตว์น้า หรือสังเพิ
่ กถอนใบอนุญาตก็ดี
ผูข้ ออนุญาตหรือผูถ้ ูกสังเช่
่ นว่านัน้ มีสทิ ธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ โดยยื่นคา
อุทธรณ์ต่ออธิบดีภายในสิบห้าวัน นับแต่วนั ทีท่ ราบคาสัง่ ให้อธิบดีสง่ คาอุทธรณ์
นัน้ ไปยังรัฐมนตรีภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ได้รบั คาอุทธรณ์
คาวินจิ ฉัยของรัฐมนตรีให้เป็ นทีส่ ดุ

มาตรา ๓๙ ในกรณีทพ่ี นักงานเจ้าหน้าทีไ่ ม่ยอมออกใบอนุญาตให้ก็
ดี หรือในกรณีทอ่ี ธิบดีสงให้
ั ่ หยุดกระทากิจการแพปลา หรือหยุดขาย
ทอดตลาดสินค้าสัตว์น้า หรือสังเพิ
่ กถอนใบอนุญาตก็ดี
ผูข้ ออนุญาตหรือผูถ้ ูกสังเช่
่ นว่านัน้ มีสทิ ธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ โดยยื่น
คาอุทธรณ์ต่ออธิบดีภายในสิบห้าวัน นับแต่วนั ทีท่ ราบคาสัง่ ให้อธิบดีสง่
คาอุทธรณ์นนั ้ ไปยังรัฐมนตรีภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ได้รบั คาอุทธรณ์
คาวินจิ ฉัยของรัฐมนตรีให้เป็ นทีส่ ดุ

หมวด ๓
บทกาหนดโทษ

หมวด ๔
บทกาหนดโทษ
(หารือกฤษฎีกา เพื่อเปรียบเทียบมาตรฐานการกาหนดโทษในปั จจุบนั )

คงหลักการเดิม

หมวด ๔
บทกาหนดโทษ
(หารือกฤษฎีกา เพื่อเปรียบเทียบ
มาตรฐานการกาหนดโทษในปั จจุบนั )
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มาตรา ๓๘ ผูใ้ ดฝ่ าฝืนมาตรา ๒๙ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่ต่า
กว่าห้าพันบาทแต่ไม่เกินกว่าหนึ่งหมื่นบาท หรือจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือทัง้
ปรับทัง้ จา
มาตรา ๓๙ ผูใ้ ดฝ่ าฝืนมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๕ หรือฝ่ าฝืนข้อกาหนดของ
อธิบดีออกตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) (๓) และ (๕) หรือขัดขวางการขาย
ทอดตลาดสินค้าสัตว์น้าโดยองค์การสะพานปลา ตามความในมาตรา ๓๓ มี
ความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือ
ทัง้ ปรับทัง้ จา
มาตรา ๔๐ ผูใ้ ดไม่กรอกแบบพิมพ์ย่นื หรือแกล้งกรอกแบบพิมพ์ทอ่ี ธิบดี
กาหนดไม่ครบถ้วน หรือไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของอธิบดีว่าด้วยการกรอก
แบบพิมพ์นนั ้ หรือกรอกแบบพิมพ์เช่นว่านัน้ โดยรูอ้ ยูว่ ่าเป็ นเท็จ หรือไม่ยอมให้
พนักงานเจ้าหน้าทีท่ าการตรวจสอบสมุดบัญชีหรือเอกสารตามคาสังของอธิ
่
บดี
หรือไม่อานวยความสะดวกในการตรวจสอบเช่นว่านัน้ ตามความในมาตรา ๓๒
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
มาตรา ๔๑ ผูใ้ ดฝ่ าฝืนข้อกาหนดของอธิบดีออกตามความในมาตรา ๓๑
(๔) มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท

มาตรา ๔๐ ผูใ้ ดฝ่ าฝืนมาตรา ๓๒ วรรค ๑ มีความผิดต้องระวาง
โทษปรับไม่ต่ากว่าหนึ่งหมื่นบาทแต่ไม่เกินกว่าสองหมื่นบาท หรือจาคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
มาตรา ๔๑ ผูใ้ ดฝ่ าฝืนมาตรา ๓๒ วรรค ๒ มาตรา ๓๗ หรือฝ่ าฝืน
ข้อกาหนดของผูอ้ านวยการออกตามความในมาตรา ๓๓ (๑) (๒) (๓) (๔)
หรือขัดขวางการขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้าโดยองค์การ ตามความใน
มาตรา ๓๕ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
จาคุกไม่เกินสามเดือน หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
มาตรา ๔๒ ผูใ้ ดไม่กรอกแบบพิมพ์ย่นื หรือแกล้งกรอกแบบพิมพ์
ทีอ่ ธิบดีกาหนดไม่ครบถ้วน หรือไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของอธิบดีว่า
ด้วยการกรอกแบบพิมพ์นนั ้ หรือกรอกแบบพิมพ์เช่นว่านัน้
โดยรูอ้ ยู่ว่าเป็ นเท็จ หรือไม่ยอมให้พนักงานเจ้าหน้าทีท่ าการตรวจสอบ
สมุดบัญชีหรือเอกสารตามคาสังของอธิ
่
บดี หรือไม่อานวยความสะดวกใน
การตรวจสอบเช่นว่านัน้ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา ๔๓ ผูใ้ ดฝ่ าฝืนข้อกาหนดของอธิบดีออกตามความใน
มาตรา ๓๓ (๓) มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท”

(หารือกฤษฎีกา เพื่อเปรียบเทียบ
มาตรฐานการกาหนดโทษในปั จจุบนั )

หมวด ๔
บทเฉพาะกาล

หมวด ๕
บทเฉพาะกาล

หมวด ๕
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๔๒ ผูป้ ระกอบกิจการแพปลาและผูข้ ายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้า
ทีก่ ระทาการอยู่แล้วก่อนวันใช้บงั คับพระราชบัญญัตนิ ้ี ให้ย่นื คาขอรับใบอนุญาต
ตามความในพระราชบัญญัตนิ ้ภี ายในหกสิบวัน นับตัง้ แต่วนั ใช้บงั คับ
พระราชบัญญัตนิ ้เี ป็ นต้นไป

มาตรา ๔4 ผูป้ ระกอบกิจการแพปลาและผูข้ ายทอดตลาดสินค้าสัตว์
น้าทีก่ ระทาการอยู่แล้วก่อนวันใช้บงั คับพระราชบัญญัตนิ ้ี ให้ย่นื คาขอรับ
ใบอนุญาตตามความในพระราชบัญญัตนิ ้ภี ายในหกสิบวัน นับตัง้ แต่วนั ใช้
บังคับพระราชบัญญัตนิ ้เี ป็ นต้นไป
มาตรา ๔5 หากพืน้ ทีใ่ ห้บริการใดขององค์การทีม่ ลี กั ษณะเป็ น

(หารือกฤษฎีกา เพื่อเปรียบเทียบ
มาตรฐานการกาหนดโทษในปั จจุบนั )

(หารือกฤษฎีกา เพื่อเปรียบเทียบ
มาตรฐานการกาหนดโทษในปั จจุบนั )

(หารือกฤษฎีกา เพื่อเปรียบเทียบ
มาตรฐานการกาหนดโทษในปั จจุบนั )
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ร่างพระราชบัญญัติจดั ระเบียบกิ จการแพปลา พ.ศ. ....
สถานทีห่ รือบริเวณทีใ่ ห้บริการและอานวยความสะดวกในการขนถ่ายสัตว์
น้าและกิจกรรมอื่นๆ ทีป่ ระกอบกิจการแพปลาแต่ยงั มิได้ดาเนินการ
ประกาศให้เป็ นสะพานปลา ให้องค์การดาเนินการประกาศพืน้ ทีใ่ ห้บริการ
ดังกล่าวให้เป็ นสะพานปลาภายใน 180 วัน นับตัง้ แต่พระราชบัญญัตนิ ้มี ี
ผลใช้บงั คับ หากไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนดให้รายงานเหตุผลและความจาเป็ นให้รฐั มนตรีทราบ

เหตุผลในการแก้ไข

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
เลขที่
รายการ
๑ ใบอนุญาตประกอบกิจการแพปลาประเภทสินค้า
สัตว์น้าสด (สัตว์น้า น้าเค็มและน้าจืด)
ปีละ
๒ ใบอนุญาตประกอบกิจการแพปลาประเภทสินค้า
สัตว์น้าดองเค็ม หรือแห้ง หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้า
(สัตว์น้า น้าเค็ม และน้าจืด)
ปีละ

ค่าธรรมเนียม

เลขที่
๑

๕,๐๐๐ บาท
๒
๓,๐๐๐ บาท

รายการ

ค่าธรรมเนียม
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๓
๔

๕
๖

ใบอนุญาตประกอบกิจการแพปลาประเภทสินค้า
สัตว์น้าสด (เฉพาะสัตว์น้า น้าจืด)
ปีละ
ใบอนุญาตประกอบกิจการแพปลาประเภทสินค้า
สัตว์น้าดองเค็ม หรือแห้ง หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้า
(เฉพาะสัตว์น้า น้าจืด)
ปีละ
ใบอนุญาตส้าหรับผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้า ปีละ
ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ

๓
๕๐๐ บาท
๔
๓๐๐ บาท
๒๐๐ บาท
๒๐ บาท

๕
๖

