
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 
 

พระราชบัญญตั ิ
จัดระเบียบกจิการแพปลา 

พ.ศ. ๒๔๙๖ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖ 
เปนปที่ ๘ ในรัชกาลปจจุบนั 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายจัดระเบียบกิจการแพปลา 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา 

พ.ศ. ๒๔๙๖” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“กิจการแพปลา”  หมายความวา การกระทําอันเปนปกติธุระอยางใดอยางหนึ่ง 

ดังตอไปนี ้
(ก)  การใหกูยืมเงิน หรือใหเชา ใหเชาซื้อ ใหยืมเรือ เครื่องมือทําการประมง 

หรือส่ิงอุปกรณการประมงเพื่อใหผูกูยืม หรือผูเชา ผูเชาซื้อ ผูยืม ประกอบกิจการประมงหรือทํา
การคาสินคาสัตวน้ํา โดยมีขอตกลงกันโดยตรงหรือโดยปริยายวา ผูกูยืม หรือผูเชา ผูเชาซื้อ ผูยืม 
จะตองนําสินคาสัตวน้ํามาใหผูใหกูยืม หรือผูใหเชา ผูใหเชาซื้อ ผูใหยืม เปนตัวแทนทําการขาย
สินคาสัตวน้ํานั้น 

(ข)  การรับเปนตัวแทนทําการขายสินคาสัตวน้ําของบุคคลอื่น 
(ค)  การขายสินคาสัตวน้ําโดยวิธีขายทอดตลาด 
(ง)  กิจการคาสินคาสัตวน้ํา โดยวิธีอ่ืนใดตามที่จะไดมีพระราชกฤษฎีการะบุวา

เปนกิจการแพปลา 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๐/ตอนที่ ๖/หนา ๑๒๐/๒๐ 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 
 

“สินคาสัตวน้ํา”  หมายความวา สัตวน้ําตามความหมายแหงกฎหมายวาดวยการ
ประมง ไมวายังมีชีวิตอยูหรือไม และรวมตลอดถึงผลิตภัณฑจากสัตวน้ําทุกชนิด ซึ่งเปนวัตถุสินคา 

“สะพานปลา”  หมายความวา สถานที่หรือบริเวณซึ่งไดมีประกาศใหเปนที่
ประกอบกิจการแพปลาตามพระราชบัญญัตินี ้

“คาบริการ”  หมายความวา เงินคาจัดสถานที่และอํานวยความสะดวกในการซื้อ
ขายสินคาสัตวน้ําที่สะพานปลา 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการองคการสะพานปลา 
“ผูอํานวยการ”  หมายความวา ผูอํานวยการองคการสะพานปลา 
“พนักงาน”  หมายความวา พนักงานองคการสะพานปลา 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหมีอํานาจหนาที่

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้
“อธิบดี”  หมายความวา อธิบดีกรมการประมง 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และออกกฎกระทรวง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมไมเกิน
อัตราตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอื่นๆ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
องคการสะพานปลา 
   

 
มาตรา ๕  ใหจัดตั้งองคการขึ้นองคการหนึ่งเรียกวา “องคการสะพานปลา” มี

วัตถุประสงคดังตอไปนี ้
(๑)  จัดดําเนินการและนํามาซึ่งความเจริญของสะพานปลา ตลาดสินคาสัตวน้ํา 

และอุตสาหกรรมการประมง 
(๒)  จัดดําเนินการหรือควบคุม และอํานวยบริการซึ่งกิจการแพปลา การขนสง

และกิจการอื่นๆ อันเกี่ยวกับกิจการแพปลา 
(๓)  จัดสงเสริมฐานะสวัสดิการ หรืออาชีพของชาวประมง และบูรณะหมูบาน

การประมง 
(๔)  จัดสงเสริมสหกรณหรือสมาคมการประมง 
เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงคดังกลาวแลว ใหองคการสะพานปลามีอํานาจ

รวมถึง 



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 
 

(๑)  สราง ซื้อ จัดหา จําหนาย เชา ใหเชา ถือกรรมสิทธิ์ หรือครอบครองซึ่ง
ทรัพยสินตางๆ 

(๒)  กูยืมเงินหรือยืมสิ่งของ ใหกูยืมเงินหรือใหยืมสิ่งของ 
 
มาตรา ๖  ใหองคการสะพานปลาเปนนิติบุคคล 
 
มาตรา ๗  ใหองคการสะพานปลาตั้งสํานักงานใหญในจังหวัดพระนคร 
 
มาตรา ๘  องคการสะพานปลาเห็นสมควรจัดตั้งสะพานปลาขึ้นสําหรับทองที่ใด 

เมื่อไดอนุมัติจากรัฐมนตรีแลว ก็ใหประกาศตั้งข้ึนได 
การประกาศ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ใหสะพานปลาอยูในความดูแลและดําเนินการขององคการสะพานปลา 
 
มาตรา ๙  ใหโอนกิจการ ทรัพยสิน และหนี้สิน รวมทั้งบรรดาขอสัญญาและภาระ

ผูกพันทั้งส้ิน อันเกิดขึ้นจากการดําเนินการจัดตั้งแพปลาของกรมการประมงโดยงบประมาณ
แผนดิน ใหแกองคการสะพานปลา 

 
มาตรา  ๑๐  ใหจายเงินตามงบประมาณรายจายวิสามัญลงทุนประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๖ ของกรมการประมงที่เก่ียวกับการดําเนินการจัดตั้งแพปลา ใหแก
องคการสะพานปลา 

 
มาตรา ๑๑  ใหมีคณะกรรมการองคการสะพานปลาขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย

ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไมนอยกวาส่ีคน แตไมเกินหกคน 
ใหคณะรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการองคการสะพาน

ปลา 
 
มาตรา ๑๒  ประธานกรรมการและกรรมการตองเปนผูมีสัญชาติไทย 
 
มาตรา ๑๓  ผูมีลักษณะดังตอไปนี้ ตองหามมิใหเปนประธานกรรมการหรือ

กรรมการ คือ 
(๑)  เปนพนักงาน หรือ 
(๒)  มีสวนไดเสียในสัญญากับองคการสะพานปลาหรือในกิจการที่กระทําใหแก

องคการสะพานปลา ไมวาโดยตรงหรือโดยทางออม 
 
มาตรา ๑๔  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่วางนโยบายและควบคุมดูแล

โดยทั่วไปซึ่งกิจการขององคการสะพานปลา อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 
(๑)  วางขอบังคับเกี่ยวกับการตางๆ ตามความในมาตรา ๕ 
(๒)  วางขอบังคับการประชุมและการดําเนินกิจการของคณะกรรมการ 



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 
 

(๓)  วางขอบังคับวาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง และการถอดถอนพนักงาน 
(๔)  วางขอบังคับวาดวยระเบียบปฏิบัติงานขององคการสะพานปลา และ

ขอบังคับวาดวยระเบียบวินัยและการลงโทษพนักงาน 
(๕)  กําหนดอัตราเงินเดือนของพนักงาน 
 
มาตรา ๑๕  ใหประธานกรรมการและกรรมการอยูในตําแหนงมีกําหนดสองป 

แตอาจรับแตงตั้งใหมได 
 
มาตรา ๑๖  ประธานกรรมการ และกรรมการ ยอมพนจากตําแหนงกอนถึงวาระ

เมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  คณะรัฐมนตรีใหออก 
(๔)  เปนผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓ 
ในกรณีที่มีการพนจากตําแหนงกอนถึงวาระ ใหมีการแตงตั้งประธานกรรมการ 

หรือกรรมการเขาแทนได แลวแตกรณี ผูที่ไดรับแตงตั้งเขาแทนนี้ยอมอยูในตําแหนงไดเพียงเทา
กําหนดเวลาของผูซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๑๗  การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการประชุมไมนอยกวาก่ึง

จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุมได 
เมื่อประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการเลือกตั้งกันขึ้นเองเปน

ประธานชั่วคราว 
 
มาตรา ๑๘  การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาในคณะกรรมการ ใหถือเอาเสียงขางมาก

เปนประมาณ ถามีเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นไดอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้
ขาด 

 
มาตรา ๑๙  ใหองคการสะพานปลามีอํานาจเรียกเก็บเงินคาบริการจากผู

ประกอบกิจการแพปลาไดไมเกินรอยละสามของราคาสินคาสัตวน้ําที่ซื้อขายกันที่สะพานปลาหรือ
ราคาที่พนักงานประเมินราคาตลาดในวันนั้น 

 
มาตรา ๒๐  ใหแบงเงินคาบริการที่องคการสะพานปลาเรียกเก็บตามความใน

มาตรา ๑๙ ไวรอยละยี่สิบหาของคาบริการที่เก็บไดทั้งหมด เพ่ือใชจายในการสงเสริมการประมง
ตามความในมาตรา ๕ (๓) และ (๔) 

การเก็บรักษาและการเบิกจายเงินคาบริการที่แบงไวในวรรคกอน ใหเปนไปตาม
ระเบียบและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี

 



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 
 

มาตรา ๒๑  ใหองคการสะพานปลาจัดทํางบประมาณประจําป แยกเปนงบลงทุน
และงบทําการ สําหรับงบลงทุนใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและใหความเห็นชอบ สวน
งบทําการใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

ใหองคการสะพานปลาเปดบัญชีเ งินฝากไว กับธนาคารตามระเบียบของ
คณะกรรมการ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ี

 
มาตรา ๒๒  รายไดที่องคการสะพานปลาไดรับในปหนึ่งๆ เมื่อไดหักคาใชจาย

สําหรับดําเนินงาน คาภาระตางๆ ที่เหมาะสม เชน คาบํารุงรักษา คาเส่ือมราคา และเงินสมทบ
กองทุนสําหรับจายสงเคราะหผูปฏิบัติงานในองคการสะพานปลา เงินสํารองธรรมดาซึ่งตั้งไวเผื่อ
ขาด เงินสํารองขยายงานและเงินลงทุนตามที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว เหลือ
เทาใด ใหนําสงเปนรายไดของรัฐ 

แตถารายไดมีจํานวนไมพอสําหรับรายจายดังกลาว นอกจากเงินสํารองที่ไดระบุ
ไวในวรรคกอน และองคการสะพานปลาไมสามารถหาเงินจากทางอื่น รัฐพึงจายเงินใหแกองคการ
สะพานปลาเทาจํานวนที่จําเปน 

 
มาตรา ๒๓  ทุกป ใหคณะกรรมการตั้งผูสอบบัญชีคนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อสอบ

และรับรองบัญชีเปนปๆ ไป แลวนําเสนอรัฐมนตรีเพ่ือเสนอตอไปยังคณะรัฐมนตรีพรอมดวย
รายงานกิจการประจําป ซึ่งใหกลาวถึงผลงานในปที่ลวงแลว และใหมีคําช้ีแจงเกี่ยวกับนโยบายของ
คณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทําในภายหนา 

หามมิใหตั้งประธานกรรมการ กรรมการ หรือพนักงานเปนผูสอบบัญช ี
เมื่อรัฐมนตรีรองขอ ใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจบัญชีของ

องคการสะพานปลา 
 
มาตรา ๒๔  ใหคณะกรรมการเปนผูแทนองคการสะพานปลาในสวนที่เก่ียวกับ

บุคคลภายนอก แตคณะกรรมการจะมอบหมายใหผูอํานวยการ หรือพนักงานอื่นใดขององคการ
สะพานปลาเปนผูแทนก็ได 

 
มาตรา ๒๕  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนผูอํานวยการดวย

ความเห็นชอบจากรัฐมนตร ี
 
มาตรา ๒๖  ใหผูอํานวยการเปนผูบริหารกิจการขององคการสะพานปลา ตาม

นโยบายและระเบียบขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนดหรือมอบหมาย 
 
มาตรา ๒๗  ประธานกรรมการ และกรรมการยอมไดรับประโยชนตอบแทน

ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 



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 ๒๘  ประธานกรรมการ กรรมการ ผูอํานวยการและพนักงาน อาจไดรับ
เงินรางวัลตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 
หมวด ๒ 

กิจการแพปลา 
   

 
มาตรา ๒๙  หามมิใหผูใดประกอบกิจการแพปลา เวนแตไดรับใบอนุญาตและ

เสียคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๓๐  หามมิใหผูใดกระทําการเปนผูขายทอดตลาดสินคาสัตวน้ําที่สะพาน

ปลา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๓๑  ใหอธิบดี โดยอนุมัติรัฐมนตรี มีอํานาจออกขอกําหนดดังตอไปนี้ 

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๑)  ใหผูประกอบกิจการแพปลาประกอบกิจการที่สะพานปลา และปฏิบัติตาม

ระเบียบและเงื่อนไขที่กําหนด 
(๒)  อัตราอยางสูงสําหรับคานายหนา คาขนสง และคาใชจายอื่นๆ ที่ผูประกอบ

กิจการแพปลาจะพึงเรียกจากเจาของสินคาสัตวน้ําและผูซื้อสินคาสัตวน้ํา 
(๓)  วิธีการขายทอดตลาด และการกําหนดหนวยของน้ําหนักหรือปริมาณสินคา

สัตวน้ํา 
(๔)  การจอดเรือ การขนสง และการจราจรที่สะพานปลา 
(๕)  ใหผูประกอบกิจการแพปลาทําบัญชีและเอกสารเปนภาษาไทยตามแบบซึ่ง

กําหนดไว 
 

มาตรา ๓๒  ใหอธิบดี โดยอนุมัติรัฐมนตรี มีอํานาจกําหนดแบบพิมพให 
ผูประกอบกิจการแพปลากรอกรายการ ขอความ จํานวน ปริมาณ ชนิด ราคาสินคา และอ่ืนๆ ได 

ผูประกอบกิจการแพปลาตองกรอกคําตอบลงในแบบพิมพนั้นตามความเปนจริง
พรอมทั้งลงช่ือกํากับ และจัดการยื่นตามกําหนดเวลาและวิธีการ ณ สถานที่ดังที่กําหนดไวใน 
แบบพิมพนั้น 

เพ่ือประโยชนแกการตรวจสอบรายการในแบบพิมพที่กรอกยื่นดังกลาว เมื่อ
อธิบดีเห็นสมควร มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่เขาไปทําการตรวจสอบสมุดบัญชี
หรือเอกสารตางๆ ในที่ทําการของผูประกอบกิจการแพปลาไดในระหวางเวลาราชการ ให 
ผูประกอบกิจการแพปลาอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ในการนี้ แตในการตรวจสอบนี้
ตองไมเปนการขัดขวางตอกิจการงานของผูประกอบกิจการแพปลา 

 



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 
 

มาตรา ๓๓  ในกรณีที่ผูประกอบกิจการแพปลาไมยอมขายทอดตลาดสินคาสัตว
น้ํา รัฐมนตรี หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี มีอํานาจสั่งใหองคการสะพานปลาดําเนินการ
ขายทอดตลาดสินคาสัตวน้ําที่สะพานปลาเสียเองก็ได 

 
มาตรา ๓๔  รัฐมนตรีมีอํานาจที่จะสั่งยกเวน หรือลดคาธรรมเนียมหรือคาบริการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหแกสหกรณการประมงไดตามที่เห็นสมควร 
 
มาตรา ๓๕  หามมิใหผูประกอบกิจการแพปลาที่สะพานปลารับซื้อสินคาสัตวน้ํา

เสียเอง เวนแตจะไดรับความยินยอมจากเจาของสินคาสัตวน้ํานั้น ในกรณีเชนนี้ หามมิใหเรียกเก็บ
คานายหนาจากเจาของสินคาสัตวน้ํานั้น 

 
มาตรา ๓๖  ในกรณีที่ผูประกอบกิจการแพปลา หรือผูขายทอดตลาดสินคา 

สัตวน้ํากระทําการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ หรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดที่ออกตามพระราชบัญญัติ
นี้ หรือไมชําระคาบริการตามที่องคการสะพานปลาเรียกเก็บ หรือไมยอมขายทอดตลาด ใหอธิบดี
มีอํานาจสั่งใหหยุดกระทํากิจการโดยมีกําหนดเวลา หรือส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

ในการที่อธิบดีจะสั่งดังกลาวในวรรคกอน ใหสงคําตักเตือนเปนหนังสือใหผู
ประกอบกิจการแพปลาหรือผูขายทอดตลาดสินคาสัตวน้ําปฏิบัติการใหถูกตองภายในเวลาอัน
สมควรที่กําหนดใหเสียกอน 

 
มาตรา ๓๗  ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ไมยอมออกใบอนุญาตใหก็ดี หรือใน

กรณีที่อธิบดีส่ังใหหยุดกระทํากิจการแพปลา หรือหยุดขายทอดตลาดสินคาสัตวน้ํา หรือส่ังเพิก
ถอนใบอนุญาตก็ดี ผูขออนุญาตหรือผูถูกส่ังเชนวานั้น มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีได โดยยื่นคํา
อุทธรณตออธิบดีภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ทราบคําส่ัง ใหอธิบดีสงคําอุทธรณนั้นไปยังรัฐมนตรี
ภายในเจ็ดวัน นับแตวันไดรับคําอุทธรณ 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด  
 

หมวด ๓ 
บทกําหนดโทษ 

   
 
มาตรา ๓๘  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๙ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมต่ํากวาหา

พันบาทแตไมเกินกวาหนึ่งหมื่นบาท หรือจําคุกไมเกินหกเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา 
 
มาตรา ๓๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๕ หรือฝาฝนขอกําหนดของอธิบดี

ออกตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) (๓) และ (๕) หรือขัดขวางการขายทอดตลาดสินคา 
สัตวน้ําโดยองคการสะพานปลา ตามความในมาตรา ๓๓ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหา
พันบาท หรือจําคุกไมเกินสามเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

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 ๔๐  ผูใดไมกรอกแบบพิมพย่ืน หรือแกลงกรอกแบบพิมพที่อธิบดี
กําหนดไมครบถวน หรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดของอธิบดีวาดวยการกรอกแบบพิมพนั้น หรือ
กรอกแบบพิมพเชนวานั้นโดยรูอยูวาเปนเท็จ หรือไมยอมใหพนักงานเจาหนาที่ทําการตรวจสอบ
สมุดบัญชีหรือเอกสารตามคําส่ังของอธิบดี หรือไมอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบเชนวานั้น
ตามความในมาตรา ๓๒ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

 
มาตรา ๔๑  ผูใดฝาฝนขอกําหนดของอธิบดีออกตามความในมาตรา ๓๑ (๔) มี

ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท 
 

หมวด ๔ 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๔๒  ผูประกอบกิจการแพปลาและผูขายทอดตลาดสินคาสัตวน้ําที่กระทํา

การอยูแลวกอนวันใชบังคับพระราชบัญญัตินี้  ให ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ภายในหกสิบวัน นับตั้งแตวันใชบังคับพระราชบัญญัตินี้เปนตนไป 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

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 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

๑.  บญัชีอัตราคาธรรมเนียม 
 

[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 

พรพิมล/แกไข 
๓ ต.ค. ๒๕๔๔ 

A+B (C) 
 

ทรงยศ 
สราวุฒ ิ
จัดทํา 

๑๖ พ.ค. ๔๖ 
 

วาทินี/รัมภา/ปรับปรุง 
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 
 
 


