
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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอกําหนด 
(พ.ศ. ๒๔๙๖) 

ออกตามความในพระราชบญัญัตจิัดระเบยีบ 
กิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ 

วาดวยการประกอบกิจการแพปลาประเภทสินคา 
สัตวน้ําสด (สัตวน้ําน้ําเค็ม)๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการ
แพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖  และโดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร  อธิบดีกรมการประมงออก
ขอกําหนดไวดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ผูประกอบกิจการแพปลาที่กลาวถึงในขอกําหนดนี้ใหหมายความเฉพาะผู

ประกอบกิจการแพปลา  ประเภทสินคาสัตวน้ําสด (สัตวน้ําน้ําเค็ม) 
 
ขอ ๒  ภายในสิบหาวัน  นับตั้งแตวันออกขอกําหนดนี้เปนตนไป  ใหผูประกอบ

กิจการแพปลา  ในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีประกอบกิจการแพปลาที่สะพานปลากรุงเทพ
ตําบลยานนาวา  อําเภอยานนาวา  จังหวัดพระนคร 

 
ขอ ๓  ใหผูประกอบกิจการแพปลาปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขดังนี้ 
(๑)  ผูประกอบกิจการแพปลา  ตองมีที่ทําการกิจการแพปลา (สํานักงานคา)  ที่

บริเวณสะพานปลากรุงเทพ 
(๒)  ผูประกอบกิจการแพปลา  ตองจัดใหมีปายชื่อหรือย่ีหอที่ตนไดรับ

ใบอนุญาตเปนภาษาไทยไว ณ ที่ทําการกิจการแพปลา 
(๓)  ในการประกอบกิจการแพปลา  ผูประกอบกิจการแพปลาตองใชช่ือหรือ

ย่ีหอตามใบอนุญาตเทานั้น 
(๔)  ผูประกอบกิจการแพปลา  ตองแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการแพปลาไว  

ณ ที่ทําการกิจการแพปลาของตนโดยเปดเผย 
(๕)  ถาใบอนุญาตประกอบกิจการแพปลาสูญหายไมวากรณีใด  ใหผูประกอบ

กิจการแพปลายื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนดสิบหาวันนับแต
วันที่สูญหาย  หรือรูวาสูญหาย 

(๖)  ถามีการเปลี่ยนแปลงรายการอยางใดอยางหนึ่งนอกเหนือไปจากคําขอหรือ
ใบอนุญาตเชน  ยายที่อยู  ยายที่ทําการ  หรือ  เลิกกิจการเปนตน  ใหผูประกอบกิจการแพปลา
แจงตอพนักงานเจาหนาที่เพ่ือแกไขใบอนุญาตภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันมีการเปลีย่นแปลง 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๐/ตอนที่ ๒๕/หนา ๕๑๘/๑๔ เมษายน ๒๔๙๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

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 
 

(๗)  ผูประกอบกิจการแพปลา  จะตองประกอบกิจการแพปลาเปนปกติการคา  
หามมิใหประกอบการคาอยางอ่ืน  เวนไวแตการคาอันเกี่ยวกับกิจการแพปลาหรือเก่ียวกับกิจการ
ประกอบการประมง 

(๘)  ถาผูประกอบกิจการแพปลาประสงคจะโอนกิจการใหผูอ่ืน  ตองแจงให
องคการสะพานปลาทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน 

(๙)  ถาผูประกอบกิจการแพปลาประสงคจะหยุดประกอบกิจการเปนครั้งคราว  
จะตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่เปนหนังสือ 

(๑๐)  การขายทอดตลาดสินคาสัตวน้ํา  ใหผูประกอบกิจการแพปลากระทําใน
โรงประมูลสินคาสัตวน้ํา  หรือในสถานที่ที่องคการสะพานปลากําหนด 

(๑๑)  การตั้งวางหรือเก็บรักษาซึ่งสินคาสัตวน้ํา  สินคาอ่ืน  ภาชนะใสสัตวน้ํา
หรือส่ิงของเกี่ยวกับกิจการแพปลาอื่น ๆ ใหผูประกอบกิจการแพปลาจัดตั้งวางหรือเก็บรักษาใน
สถานที่ที่องคการสะพานปลากําหนด 

(๑๒)  ผูประกอบกิจการแพปลามีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบแทน
เจาหนาที่คนงาน  หรือลูกจางของตน  ซึ่งกระทําการในกิจการแพปลาที่ตนไดรับอนุญาต 

(๑๓)  ใหผูประกอบกิจการแพปลาแจง  ช่ือ  ตําแหนง  หนาที่  อายุ  และ
สัญชาติของเจาหนาที่  คนงาน  หรือลูกจางของตน  (ตามแบบทะเบียนขององคการสะพานปลา)  
ตอองคการสะพานปลาไวเปนหลักฐานทะเบียน 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง  ก็ใหแจงตอองคการสะพานปลาเพื่อแกไขทะเบียนดวย
ทุกคราว 

(๑๔)  ใหผูประกอบกิจการแพปลาแจง  ชนิด  จํานวน  และ  ราคาของสินคา
สัตวน้ําที่ตนรับจัดการขายทอดตลาดหรือรับซื้อไว  แยกเปนรายวันและรายบุคคลของเจาของ
สินคาสัตวน้ํา  ตอองคการสะพานปลา 

 
ใหไว ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๖ 

บุญ  อินทรัมพรรย 
อธิบดีกรมการประมง 



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 
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