
  ร่าง ๓ ฝ่าย 
ที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงเกษตรฯ กฎหมายกรมประมง กฎหมายอสป. 

ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖                                   
ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. .... 

 

พระราชบญัญติัจดัระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ รา่งพระราชบญัญติัจดัระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. .... เหตผุลในการแก้ไข 
        มาตรา ๑  พระราชบญัญตันิี้เรยีกว่า “พระราชบญัญตัจิดัระเบยีบกจิการ
แพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖” 

        มาตรา ๑  พระราชบญัญตันิี้เรยีกว่า “พระราชบญัญตัจิดัระเบยีบ
กจิการแพปลา พ.ศ. ....” 

 

        มาตรา ๒  พระราชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศใน
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

        มาตรา ๒  พระราชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนั
ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

           มาตรา ๓   ใหย้กเลกิพระราชบญัญตัจิดัระเบยีบกจิการแพปลา 
พ.ศ. ๒๔๙๖ 

 

        มาตรา  ๓  ในพระราชบญัญตันิี้         มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตันิี้  
   
         “องคก์าร”  หมายความว่า องคก์ารสะพานปลา เพิม่ค านิยามขององคก์ารสะพานปลาที่

ใชใ้นพระราชบญัญตันิี้ 

        “กจิการแพปลา”  หมายความว่าการกระท าอนัเป็นปกตธิุระอย่างใดอย่าง
หนึ่ง  ดงัต่อไปนี้ 
        (ก)  การใหกู้ย้มืเงนิ  หรอืใหเ้ช่า  ใหเ้ช่าซือ้  ใหย้มืเรอื  เครื่องมอืท าการ
ประมง  หรอืสิง่อุปกรณ์การประมงเพื่อใหกู้ย้มื  หรอื 
ผูเ้ช่า  ผูเ้ช่าซือ้  ผูย้มื  ประกอบกจิการประมงหรอืท าการคา้สนิคา้ 
สตัวน์ ้าโดยมขีอ้ตกลงกนัโดยตรงหรอืโดยปรยิายว่า  ผูกู้ย้มื  หรอืผูเ้ช่า  ผูเ้ช่าซือ้ 
ผูย้มื  จะตอ้งน าสนิคา้สตัวน์ ้ามาใหผู้ใ้หกู้ย้มื  หรอืผูใ้หเ้ช่า   
ผูใ้หเ้ช่าซือ้  ผูใ้หย้มื  เป็นตวัแทนท าการขายสนิคา้สตัวน์ ้านัน้ 
        (ข)  การรบัเป็นตวัแทนท าการขายสนิคา้สตัวน์ ้าของบุคคลอื่น 
        (ค)  การขายสนิคา้สตัวน์ ้าโดยวธิขีายทอดตลาด 
        (ง)  กจิการคา้สนิคา้สตัวน์ ้า โดยวธิอีื่นใด  ตามทีจ่ะไดม้ ี
พระราชกฤษฎกีาระบุว่าเป็นกจิการแพปลา 

        “กจิการแพปลา” หมายความว่า การกระท าอนัเป็นปกตธิุระอย่างใด
อย่างหนึ่ง  ดงัต่อไปนี้ 
          (ก)  การใหกู้ย้มืเงนิ หรอืใหเ้ช่า ใหเ้ช่าซือ้ ใหย้มืเรอื เครือ่งมอืท า
การประมง หรอืสิง่อุปกรณ์การประมงเพื่อใหผู้กู้ย้มื หรอืผูเ้ช่า ผูเ้ช่าซือ้ ผู้
ยมื ประกอบกจิการประมงหรอืท าการคา้สนิคา้สตัวน์ ้า โดยมขีอ้ตกลงกนั
โดยตรงหรอืโดยปรยิายว่า ผูกู้ย้มื หรอืผูเ้ช่า ผูเ้ช่าซือ้ ผูย้มื จะตอ้งน า
สนิคา้สตัวน์ ้ามาใหผู้ใ้หกู้ย้มื หรอืผูใ้หเ้ช่า ผูใ้หเ้ช่าซือ้  ผูใ้หย้มื เป็น
ตวัแทนท าการขายสนิคา้สตัวน์ ้านัน้ 
          (ข) การรบัเป็นตวัแทนท าการขายสนิคา้สตัวน์ ้าของบุคคลอื่น         
          (ค) การขายสนิคา้สตัวน์ ้าโดยวธิขีายทอดตลาด 
          (ง) กจิการคา้สนิคา้สตัวน์ ้า โดยวธิอีื่นใด  ตามทีจ่ะไดม้ี
กฎกระทรวงระบวุ่าเป็นกจิการแพปลา 
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        “สนิคา้สตัวน์ ้า” หมายความว่า  สตัวน์ ้าตามความหมาย 
แห่งกฎหมายว่าดว้ยการประมง ไม่ว่ายงัมชีวีติอยูห่รอืไม่ และรวม 
ตลอดถงึผลติภณัฑจ์ากสตัวน์ ้าทกุชนิด ซึง่เป็นวตัถุสนิคา้ 

        “สนิคา้สตัวน์ ้า” หมายความว่า สตัวน์ ้าตามความหมายแหง่กฎหมาย
ว่าดว้ยการประมง ไม่ว่ายงัมชีวีติอยู่หรอืไม่ และรวมตลอดถงึผลติภณัฑ์
จากสตัวน์ ้าทุกชนิด ซึง่เป็นวตัถุสนิคา้ 

 

          “สะพานปลา” หมายความว่า สถานทีห่รอืบรเิวณซึง่ไดม้ปีระกาศใหเ้ป็น
ทีป่ระกอบกจิการแพปลาตามพระราชบญัญตันิี้ 

         “สะพานปลา” หมายความว่า สถานทีห่รอืบรเิวณทีใ่หบ้รกิารและ
อ านวยความสะดวกในการขนถ่ายสตัวน์ ้าและกจิกรรมอื่นๆ ทีป่ระกอบ
กจิการแพปลาตามพระราชบญัญตันิี้ 

แกไ้ขนิยามของค าว่า “สะพานปลา” ให้
ชดัเจนและสอดคลอ้งกลบัแนวทางการ
ด าเนินงานในปัจจุบนั 

   
        “ค่าบรกิาร” หมายความวา่ เงนิค่าจดัสถานทีแ่ละอ านวย 
ความสะดวกในการซือ้ขายสนิคา้สตัวน์ ้าทีส่ะพานปลา 

        “ค่าบรกิาร” หมายความว่า รายไดท้ีจ่ดัเกบ็จากการใหบ้รกิารสิง่
อ านวยความสะดวกอย่างใดอย่างหนึ่ง  รวมถงึค่าตอบแทนอื่นๆ ตามที่
องคก์ารสะพานปลาก าหนด 

แกไ้ขนิยามของค าว่า “ค่าบรกิาร” ให้
ชดัเจนและสอดคลอ้งกลบัแนวทางการ
ด าเนินงานในปัจจุบนั 

   
        “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการองคก์ารสะพานปลา         “คณะกรรมการ”หมายความว่า คณะกรรมการองคก์ารสะพานปลา  
        “ผูอ้ านวยการ” หมายความว่า ผูอ้ านวยการองคก์ารสะพานปลา         “ผูอ้ านวยการ” หมายความว่า ผูอ้ านวยการองคก์ารสะพานปลา  
        “พนกังาน” หมายความวา่ พนกังานองคก์ารสะพานปลา         “พนกังาน” หมายความว่า พนกังานองคก์ารสะพานปลา  
        “พนกังานเจา้หน้าที”่ หมายความว่า ผูซ้ึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้ใหม้อี านาจ
หน้าทีป่ฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี้ 

        “พนกังานเจา้หน้าที”่ หมายความว่า ผูซ้ึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้ใหม้ี
อ านาจหน้าทีป่ฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี้ 

 

        “อธบิด”ี หมายความว่า อธบิดกีรมการประมง 
        “รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

        “อธบิด”ี หมายความว่า อธบิดกีรมการประมง 
        “รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตัิ
นี้    

 

          มาตรา ๔ ใหร้ฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรรกัษาการตาม
พระราชบญัญตันิี้ และใหม้อี านาจแต่งตัง้พนกังานเจา้หน้าทีแ่ละออก
กฎกระทรวง ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมไม่เกนิอตัราตามบญัชทีา้ย
พระราชบญัญตันิี้ และก าหนดกจิการอื่น ๆ เพื่อปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตาม
พระราชบญัญตันิี้        

       มาตรา ๕  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รกัษาการ
ตามพระราชบญัญตันิี้ และใหม้อี านาจแต่งตัง้พนกังานเจา้หน้าทีแ่ละออก
กฎกระทรวง  ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมไม่เกนิอตัราตามบญัชทีา้ย
พระราชบญัญตันิี้ และก าหนดกจิการอื่นๆ เพื่อปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตาม
พระราชบญัญตันิี้  

แกไ้ขชื่อต าแหน่งของรฐัมนตรใีหต้รงกบั
ชื่อต าแหน่งปัจจบุนั 

        กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 

        กฎกระทรวงหรอืประกาศนัน้ เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา
แลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
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หมวด ๑ 
องคก์ารสะพานปลา 

 

 
หมวด ๑ 

องคก์ารสะพานปลา 
 

 
หมวด ๑ 

องคก์ารสะพานปลา 
 

         มาตรา ๖ ใหจ้ดัตัง้องคก์ารขึน้เรยีกว่า “องคก์ารสะพานปลา” เรยีก
โดยย่อว่า “อสป.” และใหใ้ชช้ื่อเป็นภาษาองักฤษว่า “Fish  Marketing 
Organization” เรยีกโดยย่อว่า “FMO”และใหม้ตีราเครื่องหมายของ 
“องคก์าร” 
        รปูลกัษณะของตราเครื่องหมายตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

 

        มาตรา ๗  ใหอ้งคก์ารเป็นนิตบิุคคล มสี านกังานใหญ่อยู่ใน
กรุงเทพมหานคร และจะตัง้ส านกังานสาขาหรอืตวัแทนขึน้ ณ ทีอ่ื่นใด
ภายในหรอืภายนอกราชอาณาจกัรกไ็ด ้แต่การตัง้ส านกังานสาขา
ภายนอกราชอาณาจกัรตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากรฐัมนตร ี
 

 

          มาตรา ๕ ใหจ้ดัตัง้องคก์ารขึน้องคก์ารหนึ่งเรยีกว่า “องคก์ารสะพาน
ปลา” มวีตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี้ 
          (๑) จดัด าเนินการและน ามาซึง่ความเจรญิของสะพานปลา ตลาดสนิคา้
สตัวน์ ้า และอุตสาหกรรมการประมง 
          (๒) จดัด าเนินการหรอืควบคุม และอ านวยบรกิารซึง่กจิการแพปลา การ
ขนสง่ และกจิการอื่น ๆ อนัเกีย่วกบักจิการแพปลา 
          (๓) จดัสง่เสรมิฐานะสวสัดกิาร หรอือาชพีของชาวประมง และบรูณะ
หมู่บา้นการประมง 
          (๔) จดัสง่เสรมิสหกรณ์หรอืสมาคมการประมง 
          เพื่อด าเนินการตามวตัถุประสงคด์งักล่าวแลว้ ใหอ้งคก์ารสะพานปลามี
อ านาจรวมถงึ 

 มาตรา ๘  ใหอ้งคก์ารมวีตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้ 
(1) จดัด าเนินการและน ามาซึง่ความเจรญิของสะพานปลา ตลาด

สนิคา้สตัวน์ ้า และอุตสาหกรรมการประมง 
(2) จดัด าเนินการหรอืควบคมุ และอ านวยบรกิารซึง่กจิการแพปลา 

การขนสง่และกจิการอื่นๆ อนัเกีย่วกบักจิการแพปลา 
(3) จดัสง่เสรมิฐานะสวสัดกิาร หรอือาชพีของชาวประมง และบรูณะ

หมู่บา้นการประมง 
      (๔) จดัสง่เสรมิสหกรณ์หรอืสมาคมการประมง 
    (๕) สนบัสนุนการควบคุมคุณภาพสนิคา้สตัวน์ ้า 

      (๖) เพื่อสง่เสรมิใหม้กีารร่วมทุนในการท าประมง การตลาดเกีย่วกบั
การคา้สนิคา้สตัวน์ ้า ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

เพิม่เตมิวตัถุประสงคใ์นการจดัตัง้
องคก์ารเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
ด าเนินงานและสง่เสรมิใหเ้กดิความเจรญิ
ของอุตสาหกรรมประมงในภาพรวม 
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          (๑) สรา้ง ซือ้ จดัหา จ าหน่าย เช่า ใหเ้ช่า ถอืกรรมสทิธิ ์หรอืครอบครอง
ซึง่ทรพัยส์นิต่าง ๆ 
          (๒) กูย้มืเงนิหรอืยมืสิง่ของ ใหกู้ย้มืเงนิหรอืใหย้มืสิง่ของ 
 

       (๗) จดัหรอืสนบัสนุน เพื่อการเพิม่ศกัยภาพหรอืปรบัปรุงทา่เทยีบ
เรอืขนถ่ายสนิคา้สตัวน์ ้าทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

(๘) สนบัสนุน ตรวจสอบ  แนะน า เพื่อการพฒันา ปรบัปรงุ การคา้
สนิคา้สตัวน์ ้า ทางดา้นการตลาด และสขุอนามยัทีม่ผีลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้ม  

(๙) เป็นศนูยก์ลางตลาดการคา้สนิคา้สตัวน์ ้าเพื่อพฒันาเศรษฐกจิ 
(๑๐) สนบัสนุนการป้องกนัและปราบปรามการท าประมง ทัง้ประมง

ชายฝัง่และน ้าลกึโดยผดิกฎหมาย 
(๑๑) สนบัสนุนการก าหนดมาตรฐานสนิคา้สตัวน์ ้าเพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพ

และมาตรฐานตามทีก่ฎหมายก าหนด 
(๑๒) เป็นหน่วยงานสนบัสนุนดา้นการศกึษา วจิยั ถ่ายทอด
ผลการวจิยัความรูข้อ้มลูเกีย่วกบั 

สตัวน์ ้า การตลาดสนิคา้สตัวน์ ้า และการคา้สตัวน์ ้า 
(๑๓) สนบัสนุน สง่เสรมิ ร่วมลงทุน ดา้นการท่องเทีย่ว หรอืกจิการที่

เกีย่วเน่ืองกบัวตัถุประสงค ์ตามมาตรา ๘ (๑)  
 

         มาตรา ๙    ใหอ้งคก์ารมอี านาจกระท ากจิการต่าง ๆ ภายใน 
ขอบแห่งวตัถุประสงคต์ามมาตรา ๘  และอ านาจเช่นว่านี้ใหร้วมถงึ  

   (๑)  จดัหา ใหก้ารสนบัสนุนทนุ ร่วมลงทุนทัง้ภาครฐัและเอกชนใน
การท าประมง การตลาดทีเ่กีย่วกบัการคา้สตัวน์ ้า และการท าธุรกจิที่
เกีย่วขอ้งกบัการประมง หรอืการตลาดสตัวน์ ้า        
         (๒)  ก าหนดมาตรฐานการด าเนินธุรกจิเป็นไปตามมาตรฐาน
สขุอนามยัของสนิคา้สตัวน์ ้า สะพานปลา และท่าเทยีบเรอืประมง 
         (๓)  สง่เสรมิ สนบัสนุนการด าเนินธุรกจิคา้สตัวน์ ้ากจิการท าประมง
ร่วม   ทา่เทยีบเรอืประมง  การขนสง่  กจิการแพปลา  ตลาดกลางสนิคา้
สตัวน์ ้า หอ้งเยน็  โรงน ้าแขง็  โรงงานแปรรปู  มอี านาจจดัซือ้ จดัจา้ง 
จดัตัง้สถานทีเ่พื่อการวจิยั รวบรวมความรู ้ทัง้ภาครฐัและเอกชน  

เพิม่เตมิอ านาจใหส้อดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคก์ารจดัตัง้ 
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         (๔) ด าเนินการวจิยั รวบรวมความรู ้ขอ้มลูเกีย่วกบัสตัวน์ ้า 
เทคโนโลยกีารขนถ่ายสตัวน์ ้าและการตลาดสตัวน์ ้า  
         (๕) มอี านาจ  ลงทุน  สรา้ง  ซือ้  จดัหา  จ าหน่าย ยมื ใหย้มื เช่า  
ใหเ้ช่า เช่าซือ้ ใหเ้ช่าซือ้  ว่าจา้ง  รบัจา้ง  จ านอง  รบัจ านอง  จ าน า  รบั
จ าน า  แลกเปลีย่น  โอน  รบัโอน  ใหกู้ย้มืเงนิหรอืใหย้มืสิง่ของ  กูย้มืเงนิ
หรอืยมืสิง่ของ  ฝาก รบัฝาก   เพื่อประโยชน์แก่กจิการขององคก์าร ถอื
กรรมสทิธิ ์หรอืสทิธคิรอบครอง มทีรพัยสทิธ ิในทรพัยส์นิใดๆ  หรอืรบั
เงนิและทรพัยส์นิทีม่ผีูอุ้ทศิให ้   

(๖) จดัตัง้บรษิทัจ ากดั  หรอืบรษิทัมหาชนจ ากดั  ร่วมทุนหรอืร่วม
ลงทุนกบัภาครฐัหรอืเอกชน เพือ่ประโยชน์แก่กจิการขององคก์าร รวมทัง้
การเขา้เป็นหุน้สว่นจ าพวกจ ากดัความรบัผดิของหา้งหุน้สว่นจ ากดั  หรอื
ถอืหุน้ในบรษิทัจ ากดั  บรษิทัมหาชนจ ากดั  หรอื นิตบิุคคลใดๆ  โดย
รฐัมนตรอีนุมตั ิ

    (๗)  จดัเกบ็รายไดจ้ากค่าบรกิาร ค่าตอบแทน และรายไดอ้ื่นๆ   
ตามทีอ่งคก์ารก าหนด     

         (๘)  กระท าการอื่นใดทีจ่ าเป็นหรอืต่อเนื่องเพื่อใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์าร 

        มาตรา ๖  ใหอ้งคก์ารสะพานปลาเป็นนิตบิุคคล  กลายเป็นมาตรา ๗ 
        มาตรา ๗  ใหอ้งคก์ารสะพานปลาตัง้ส านกังานใหญ่ในจงัหวดัพระนคร 
 

 กลายเป็นมาตรา ๗ 

        มาตรา ๘  องคก์ารสะพานปลาเหน็สมควรจดัตัง้สะพานปลาขึน้ส าหรบั
ทอ้งทีใ่ด เมื่อไดร้บัอนุมตัจิากรฐัมนตรแีลว้ กใ็หป้ระกาศตัง้ขึน้ได ้
        การประกาศ ใหป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา 
        ใหส้ะพานปลาอยู่ในความดแูลและด าเนินการขององคก์ารสะพานปลา 

        มาตรา ๑๐  องคก์ารสะพานปลาเหน็สมควรจดัตัง้สะพานปลาขึน้
ส าหรบัทอ้งทีใ่ด เมื่อไดร้บัอนุมตัจิากรฐัมนตรแีลว้ กใ็หป้ระกาศตัง้ขึน้ได ้
        การประกาศ ใหป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา 
        ใหส้ะพานปลาอยู่ในความดแูลและด าเนินการขององคก์ารสะพาน
ปลา 

คงหลกัการเดมิไว ้

       มาตรา ๙  ใหโ้อนกจิการ ทรพัยส์นิ และหนี้สนิ รวมทัง้บรรดาขอ้สญัญา
และภาระผกูพนัทัง้สิน้ อนัเกดิขึน้จากการด าเนินการจดัตัง้แพปลาของกรมการ

       มาตรา ๑๑  ใหอ้งคก์ารสะพานปลาทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัิ
จดัระเบยีบกจิการแพปลา พ.ศ. 2596 เป็นองคก์ารตามพระราชบญัญตันิี้ 

เพื่อความต่อเนื่องของการด าเนินงาน 
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ประมงโดยงบประมาณแผ่นดนิใหแ้ก่องคก์ารสะพานปลา พรอ้มทัง้ใหม้สีทิธแิละหน้าทีใ่นกจิการ ทรพัยส์นิ และหนี้สนิ รวมทัง้

บรรดาขอ้สญัญาและภาระผกูพนัทัง้สิน้ตามทีม่อียู่เดมิดว้ย 
        มาตรา ๑๐ ใหจ้่ายเงนิตามงบประมาณรายจ่ายวสิามญัลงทุนประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๔๙๖ ของกรมการประมงทีเ่กีย่วกบัการด าเนินการจดัตัง้แพ
ปลา ใหแ้ก่องคก์ารสะพานปลา 

        มาตรา ๑๒  องคก์ารอาจมรีายไดด้งัต่อไปนี้ 
        (๑)  งบประมาณทีร่ฐับาลจดัสรรใหต้ามความเหมาะสมเป็นคราว ๆ 
เพื่อด าเนินกจิการหรอืขยายกจิการตามความเหมาะสม 
        (๒)  เงนิหรอืทรพัยส์นิบรจิาคจากภาคเอกชนหรอืองคก์รของรฐั 
รวมทัง้จากต่างประเทศหรอืองคก์ารระหว่างประเทศ 
        (๓)  ค่าตอบแทน ค่าบรกิาร หรอืรายไดจ้ากการด าเนินการหรอืการ
ลงทุน 
        (๔)  ดอกผลของเงนิหรอืทรพัยส์นิขององคก์าร 

เพิม่เตมิ รายไดข้ององคก์าร ให้
สอดคลอ้งกบัการด าเนินงานในปัจจบุนั 
ทัง้นี้เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนของรายไดท้ี่
องคก์ารมสีทิธไิดร้บั 

         มาตรา ๑๓  รายไดท้ีอ่งคก์ารไดร้บัในปีหนึ่งๆ เมื่อไดห้กัคา่ใชจ้่าย
ส าหรบัด าเนินงาน ค่าภาระต่าง ๆ ทีเ่หมาะสม เช่น  คา่บ ารุงรกัษา ค่า
เสือ่มราคา และเงนิสมทบกองทนุส าหรบัจ่ายสงเคราะหผ์ูป้ฏบิตังิานใน
องคก์าร เงนิส ารองธรรมดา ซึง่ตัง้ไวเ้ผื่อขาดเงนิส ารองขยายงานและเงนิ
ลงทุนตามทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรแีลว้ เหลอืเท่าใด ให้
น าสง่เป็นรายไดข้องรฐั 
        แต่ถา้รายไดม้จี านวนไมพ่อส าหรบัรายจ่ายดงักล่าว นอกจากเงนิ
ส ารองทีไ่ดร้ะบุไวใ้นวรรคก่อน และองคก์ารไม่สามารถหาเงนิจากทางอื่น 
รฐัพงึจ่ายเงนิใหแ้ก่องคก์ารเท่าจ านวนทีจ่ าเป็น 

คงหลกัการเดมิไว ้(มาตรา22เดมิ) 
 

        มาตรา ๑๑ ใหม้คีณะกรรมการองคก์ารสะพานปลาขึน้คณะหนึ่ง 
ประกอบดว้ยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอกีไมน้่อยกว่าสีค่น แต่
ไม่เกนิหกคน 
       ใหค้ณะรฐัมนตรเีป็นผูแ้ต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการองคก์าร
สะพานปลา 

 ปรบัใหอ้ยู่ในหมวดที ่๒ คณะกรรมการ 

       มาตรา ๑๒ ประธานกรรมการและกรรมการตอ้งเป็นผูม้สีญัชาตไิทย  ตดัออกเพราะปัจจบุนั ได้มี 
พระราชบญัญตั ิคุณสมบตัมิาตรฐาน
ส าหรบักรรมการและพนกังาน

https://www.baanjomyut.com/library/law/02/225.html
https://www.baanjomyut.com/library/law/02/225.html
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รฐัวสิาหกจิ พ.ศ. 2518 มาตรา 5(1) 
ก าหนดบงัคบัไวว้่ากรรมการรฐัวสิาหกจิ
ตอ้งเป็นผูม้สีญัชาตไิทยเท่านัน้ จงึไม่มี
ความจ าเป็นเป็นตอ้งบญัญตัซิ ้าไวอ้กี  
 

      มาตรา ๑๓ ผูม้ลีกัษณะดงัต่อไปนี้ ตอ้งหา้มมใิหเ้ป็นประธานกรรมการ หรอื 
กรรมการ คอื 
       (๑) เป็นพนกังาน หรอื 
       (๒) มสีว่นไดเ้สยีในสญัญากบัองคก์ารสะพานปลาหรอืในกจิการทีก่ระท า
ใหแ้ก่องคก์ารสะพานปลา ไมว่่าโดยตรงหรอืโดยทางออ้ม 
 
 

 ปรบัใหอ้ยู่ในหมวดที ่๒ คณะกรรมการ 
มาตรา 18 

      มาตรา ๑๔ ใหค้ณะกรรมการมอี านาจหน้าทีว่างนโยบายและควบคุมดแูล
โดยทัว่ไปซึง่กจิการขององคก์ารสะพานปลา อ านาจหน้าทีเ่ช่นว่านี้ใหร้วมถงึ 
      (๑) วางขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการต่าง ๆ ตามความในมาตรา ๕ 
      (๒) วางขอ้บงัคบัการประชมุและการด าเนินกจิการของคณะกรรมการ 
      (๓) วางขอ้บงัคบัว่าดว้ยการบรรจุ การแต่งตัง้ และการถอดถอนพนกังาน 
      (๔) วางขอ้บงัคบัว่าดว้ยระเบยีบปฏบิตังิานขององคก์ารสะพานปลา และ
ขอ้บงัคบัว่าดว้ยระเบยีบวนิยัและการลงโทษพนกังาน 
      (๕) ก าหนดอตัราเงนิเดอืนของพนกังาน 

 ปรบัใหอ้ยู่ในหมวดที ่๒ คณะกรรมการ 
มาตรา 19 

      มาตรา ๑๕  ใหป้ระธานกรรมการและกรรมการอยูใ่นต าแหน่งมกี าหนดสอง
ปี แต่อาจรบัแต่งตัง้ใหม่ได ้

 ปรบัใหอ้ยู่ในหมวดที ่๒ คณะกรรมการ
มาตรา 20 

       มาตรา ๑๖ ประธานกรรมการ และกรรมการ ย่อมพน้จากต าแหน่งก่อนถงึ
วาระเมื่อ 
       (๑) ตาย 
       (๒) ลาออก 
       (๓) คณะรฐัมนตรใีหอ้อก 

 ปรบัใหอ้ยู่ในหมวดที ่๒ คณะกรรมการ
มาตรา 21 

https://www.baanjomyut.com/library/law/02/225.html
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       (๔) เป็นผูม้ลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๓ 
      ในกรณีทีม่กีารพน้จากต าแหน่งก่อนถงึวาระ ใหม้กีารแต่งตัง้ประธาน
กรรมการ หรอืกรรมการเขา้แทนได ้แลว้แต่กรณี ผูท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้เขา้แทนนี้ย่อม
อยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าก าหนดเวลาของผูซ้ึง่ตนแทน 
 
       มาตรา ๑๗ การประชมุของคณะกรรมการ ตอ้งมกีรรมการประชุมไม่น้อย
กว่ากึง่จ านวนกรรมการทัง้หมด จงึเป็นองคป์ระชุมได ้
        เมื่อประธานกรรมการไมอ่ยู่ในทีป่ระชุม ใหก้รรมการเลอืกตัง้กนัขึน้เอง
เป็นประธานชัว่คราว 

            
 

ปรบัใหอ้ยู่ในหมวดที ่๒ คณะกรรมการ
มาตรา 23 

 

        มาตรา ๑๘ การลงมตวินิจิฉยัขอ้ปรกึษาในคณะกรรมการ ใหถ้อืเอาเสยีง
ขา้งมากเป็นประมาณ ถา้มเีสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้
ไดอ้กีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 
 

 ปรบัใหอ้ยู่ในหมวดที ่๒ คณะกรรมการ 
มาตรา24 

       มาตรา ๑๙ ใหอ้งคก์ารสะพานปลามอี านาจเรยีกเกบ็เงนิคา่บรกิารจากผู้
ประกอบกจิการแพปลาไดไ้ม่เกนิรอ้ยละสามของราคาสนิคา้สตัวน์ ้าทีซ่ือ้ขายกนั
ทีส่ะพานปลาหรอืราคาทีพ่นกังานประเมนิราคาตลาดในวนันัน้ 
 

       มาตรา ๑๔ ใหอ้งคก์ารมอี านาจเรยีกเกบ็เงนิค่าบรกิารจากผู้
ประกอบกจิการแพปลาไดไ้ม่เกนิรอ้ยละหา้ของราคาสนิคา้สตัวน์ ้าทีซ่ือ้
ขายกนัทีส่ะพานปลาหรอืราคาทีพ่นกังานประเมนิราคาตลาดในวนันัน้ 
      ส าหรบัการเรยีกเกบ็ค่าบรกิารการตามวรรคแรกทีม่ไิดซ้ือ้ขายกนัที่
สะพานปลา แต่อยูใ่นเขตพืน้ทีใ่หบ้รกิารขององคก์าร กใ็หอ้งคก์ารมี
อ านาจเรยีกเกบ็ค่าบรกิารดงักลา่วไดใ้นอตัราไม่เกนิกว่าทีก่ าหนดไวใ้น
วรรคแรก  

เดมิองคก์ารมอี านาจเรยีกเกบ็เงนิ
ค่าบรกิารจากผูป้ระกอบกจิการแพปลา
ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละสามของราคาสนิคา้สตัว์
น ้าทีซ่ือ้ขายกนัโดยแกไ้ขเป็นรอ้ยละหา้ 
ซึง่เทยีบเคยีงไดจ้ากการเรยีกเกบ็
ค่าบรกิารของภาคเอกสาร 
เพิม่วรรคสอง เพื่อใหค้รอบคลมุถงึพืน้ที่
ใหบ้รกิารอื่นๆขององคก์ารทีม่กีารซือ้
ขายสตัวน์ ้า แต่ยงัไม่พรอ้มดว้ยประการ
ใดๆจงึยงัมไิดป้ระกาศใหเ้ป็นสะพานปลา 
ใหส้ามารถเกบ็ค่าบรกิารไดแ้ละอยู่ใน
บงัคบัตามกฎหมายเช่นเดยีวกนั  

      มาตรา ๒๐ ใหแ้บ่งเงนิค่าบรกิารทีอ่งคก์ารสะพานปลาเรยีกเกบ็ตามความ
ในมาตรา ๑๙ ไวร้อ้ยละยีส่บิหา้ของค่าบรกิารทีเ่กบ็ไดท้ัง้หมด เพื่อใชจ้่ายในการ

        มาตรา ๑๕ ใหแ้บ่งเงนิ จากก าไรสทุธขิององคก์ร ในอตัราทีไ่ม่น้อย
กว่ารอ้ยละสบิ เพื่อใชจ้่ายในการสง่เสรมิการประมงตามความในมาตรา ๘ 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินงานและ
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์ององคก์ารใน
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พระราชบญัญติัจดัระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ รา่งพระราชบญัญติัจดัระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. .... เหตผุลในการแก้ไข 
สง่เสรมิการประมงตามความในมาตรา ๕ (๓) และ (๔) 
        การเกบ็รกัษาและการเบกิจ่ายเงนิค่าบรกิารทีแ่บง่ไวใ้นวรรคก่อน ให้
เป็นไปตามระเบยีบและวธิกีารทีค่ณะกรรมการก าหนดดว้ยความเหน็ชอบของ
คณะรฐัมนตร ี

(๓)  
        การเกบ็รกัษาและการเบกิจ่ายเงนิก าไรสทุธทิีแ่บ่งไวใ้นวรรคก่อน 
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบและวธิกีารทีค่ณะกรรมการก าหนด 

ดา้นการสง่เสรมิประมง จงึควรใหแ้บง่
ก าไรสทุธใินอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิ 
เพื่อใชจ้่ายในการสง่เสรมิการประมง ซึง่
จะเป็นเท่าใดนัน้ใหอ้ยูใ่นอ านาจของ
คณะกรรมการทีจ่ะวางขอ้บงัคบัเพื่อใชใ้น
การปฏบิตัต่ิอไป 
 
 

      มาตรา ๒๑ ใหอ้งคก์ารสะพานปลาจดัท างบประมาณประจ าปี แยกเป็นงบ
ลงทุนและงบท าการ ส าหรบังบลงทุนใหน้ าเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาและ
ใหค้วามเหน็ชอบ สว่นงบท าการใหน้ าเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อทราบ      

        มาตรา ๑๖ ใหอ้งคก์ารจดัท างบประมาณประจ าปี แยกเป็นงบ
ลงทุนและงบท าการ ส าหรบังบลงทุนใหน้ าเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อ
พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบ สว่นงบท าการใหน้ าเสนอคณะรฐัมนตรี
เพื่อทราบ 

 

       ใหอ้งคก์ารสะพานปลาเปิดบญัชเีงนิฝากไวก้บัธนาคารตามระเบยีบของ
คณะกรรมการ ซึง่ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร ี

        ใหอ้งคก์ารเปิดบญัชเีงนิฝากไวก้บัธนาคารตามระเบยีบของ
กระทรวงการคลงั 

แกไ้ขตามกฎหมายปัจจุบนัซึง่ไดม้ี
กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัไวเ้ป็น
การเฉพาะ 

 หมวด ๒ 
คณะกรรมการและผูอ้ านวยการ 

 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการและผูอ้ านวยการ 

 
         มาตรา ๑๗ ใหม้คีณะกรรมการคณะหนึ่ง เรยีกว่า “คณะกรรมการ

องคก์ารสะพานปลา” ประกอบดว้ย 
        (๑)  ประธานกรรมการแต่งตัง้จากผูซ้ึง่มคีวามรู ้ความเชีย่วชาญ 
และประสบการณ์สงู 
        (๒)  กรรมการโดยต าแหน่ง ไดแ้ก่ ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั ผูแ้ทน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
        (๓)  กรรมการผูท้รงคุณวฒุจิ านวน ๔  คน   

ใหผู้อ้ านวยการเป็นเลขานุการ 
ใหค้ณะรฐัมนตรเีป็นผูแ้ต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการ

ปรบัจากมาตรา 11 เดมิเพื่อใหไ้ด้
กรรมการทีห่ลากหลายและจาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่องคก์ารสะพาน
เป็นรฐัวสิาหกจิทีอ่ยูภ่ายใตก้ารก ากบั
ดแูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จงึ
สมควรทีจ่ะมคีณะกรรมการทีม่าจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อกีทัง้
รฐัวสิาหกจิในปัจจุบนัไดม้ขีอ้ก าหนดให้
ตอ้งมผีูแ้ทนจากกระทรวงการคลงัเขา้ไป
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พระราชบญัญติัจดัระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ รา่งพระราชบญัญติัจดัระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. .... เหตผุลในการแก้ไข 
องคก์าร ร่วมเป็นคณะกรรมการดว้ย 

        มาตรา ๑๘ ประธานกรรมการและกรรมการ นอกจากตอ้งมี
คุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยคุณสมบตัิ
มาตรฐานส าหรบักรรมการและพนกังานรฐัวสิาหกจิแลว้ ยงัตอ้งไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอื
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ กรรมการหรอืผูด้ ารงต าแหน่งซึง่รบัผดิชอบ การบรหิาร
พรรคการเมอืง ทีป่รกึษาพรรคการเมอืง หรอืเจา้หน้าทีพ่รรคการเมอืง 

(๒) เป็นพนกังานหรอืลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาหรอืผูเ้ชีย่วชาญทีม่ี
สญัญาจา้งกบัองคก์าร 
        (๓)   เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีในกจิการทีก่ระท ากบั องคก์าร หรอืทีจ่ะ
กระท ากบั องคก์าร หรอืในกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและมลีกัษณะ
เป็นการแขง่ขนักบักจิการของ องคก์าร ทัง้นี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอื
ทางออ้ม เวน้แต่เป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒจิากเกษตรกรชาวประมง  
สถาบนัเกษตรกรชาวประมง และผูป้ระกอบกจิการแพปลา และประธาน
กรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคณุวุฒซิึง่คณะกรรมการมอบหมายใหเ้ป็น
ประธานกรรมการหรอืกรรมการในบรษิทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดัที่
องคก์ารเป็นผูถ้อืหุน้หรอืจดัตัง้ขึน้ 

ควรปรบัปรุงคุณสมบตัขิองคณะกรรมให้
สอดคลอ้งกบัหลกัการปัจจบุนัมากขึน้
โดยเฉพาะอย่างยิง่หลกัธรรมาภบิาลและ
หลกัการขดักนัของผลประโยชน์ 

        
 

มาตรา ๑๙ คณะกรรมการมอี านาจหน้าทีว่างนโยบายและ
ควบคุมดแูลโดยทัว่ไปซึง่กจิการขององคก์าร และอ านาจหน้าทีเ่ช่นว่านี้ให้
รวมถงึ 

(๑) ก าหนดนโยบายการบรหิารงาน การจดัหาทุน และใหค้วาม
เหน็ชอบแผนการด าเนินงานเกีย่วกบันโยบายขององคก์าร 

(๒) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแผนการลงทุน แผนการเงนิ และ
งบประมาณประจ าปีของ องคก์าร 

(๓) วางขอ้บงัคบัเพื่อปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามขอบแห่ง
วตัถุประสงค ์

ปรบัปรุงอ านาจหน้าทีใ่หส้อดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคแ์ละอ านาจหน้าทีข่อง
องคก์ารทีเ่ปลีย่นไป 
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พระราชบญัญติัจดัระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ รา่งพระราชบญัญติัจดัระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. .... เหตผุลในการแก้ไข 
(๔) วางขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการด าเนินงานและการบรหิารงาน 
(๕) วางขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการด าเนินกจิการของคณะกรรมการ

และคณะอนุกรรมการ 
(๖) วางขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการจดัเกบ็และก าหนดอตัราของ

รายไดค้่าบรกิาร ค่าบรกิารอื่นๆ ตามมาตรา ๙ (๗)  
 มาตรา ๒๐  ประธานกรรมการและกรรมการมวีาระการด ารง

ต าแหน่งคราวละสามปี 
เมื่อวาระของประธานกรรมการหรอืกรรมการเหลอือยู่น้อยกว่า

หนึ่งรอ้ยยีส่บิวนัแต่ไม่น้อยกว่าเกา้สบิวนั ใหด้ าเนินการสรรหาหรอืแต่งตัง้
ประธานกรรมการหรอืกรรมการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัเริม่
ด าเนินการ หากครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง แต่ยงัมไิดม้กีาร
แต่งตัง้ประธานกรรมการหรอืกรรมการขึน้ใหม่ ใหป้ระธานกรรมการหรอื
กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระนัน้อยูใ่นต าแหน่งเพื่อด าเนินงาน
ต่อไปจนกวา่ประธานกรรมการหรอืกรรมการซึง่ไดร้บัแต่งตัง้ใหม่เขา้
รบัหน้าที ่
             ประธานกรรมการหรอืกรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระ
อาจไดร้บัแต่งตัง้อกีไดแ้ต่จะด ารงต าแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวาระไม่ได ้
 
 

- มาตรา 15 เดมิ ก าหนดวาระคราว

ละ 2 ปี 

- แกไ้ขโดยเพิม่วาระเป็นวาระคราว

ละ 3 ปี เพื่อใหก้ารบรหิารงาน

เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี

ประสทิธภิาพ 

      
 

มาตรา ๒๑ นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ ประธาน
กรรมการและกรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รฐัมนตรใีหอ้อก 

            (๔) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ่งอย่างใดตาม
มาตรา ๑๘ 

คงหลกัการเดมิตามมาตรา 16 วรรคแรก
(เดมิ) ไว ้ 

 มาตรา ๒๒ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการหรอืกรรมการพน้จาก - แกไ้ขมากจากมาตรา 16 วรรคสอง 
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พระราชบญัญติัจดัระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ รา่งพระราชบญัญติัจดัระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. .... เหตผุลในการแก้ไข 
ต าแหน่งก่อนวาระใหร้ฐัมนตรแีต่งตัง้ผูด้ ารงต าแหน่งแทน เวน้แต่วาระ
เหลอือยู่ไม่ถงึเกา้สบิวนั จะไมแ่ต่งตัง้ประธานกรรมการหรอืกรรมการแทน
กไ็ด ้และใหผู้ไ้ดร้บัแต่งตัง้แทนต าแหน่งทีว่่างนัน้อยูใ่นต าแหน่งเท่ากบั
วาระทีเ่หลอือยูข่องประธานกรรมการหรอืกรรมการซึง่ไดแ้ต่งตัง้ไวแ้ลว้ 

ในกรณีทีป่ระธานกรรมการหรอืกรรมการพน้จากต าแหน่งก่อน
วาระ ใหค้ณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมดทีม่อียูจ่นกว่าจะมี
การแต่งตัง้ประธานกรรมการหรอืกรรมการตามวรรคหนึ่ง และในกรณีที่
ประธานกรรมการพน้จากต าแหน่งก่อนวาระ ใหก้รรมการทีเ่หลอืเลอืก
กรรมการคนหนึ่งท าหน้าทีป่ระธานกรรมการเป็นการชัว่คราว 

(เดมิ) 

- เพื่อแกปั้ญหาช่องว่างในระหว่างที่

ประธานกรรมการหรอืกรรมการพน้

จากต าแหน่ง 

 มาตรา ๒๓ การประชมุของคณะกรรมการ ตอ้งมกีรรมการ
ประชุมไม่น้อยกว่ากึง่จ านวนกรรมการทัง้หมด จงึเป็นองคป์ระชมุได ้

เมื่อประธานกรรมการไม่อยูใ่นทีป่ระชุม ใหก้รรมการเลอืกตัง้กนั
ขึน้เองเป็นประธานชัว่คราว 

คงหลกัการตามมาตรา 17 (เดมิ) 

 มาตรา ๒๔ การลงมตวินิิจฉยัขอ้ปรกึษาในคณะกรรมการ ให้
ถอืเอาเสยีงขา้งมากเป็นประมาณ ถา้มเีสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่
ประชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้ไดอ้กีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

คงหลกัการตามมาตรา 18 (เดมิ) 

 มาตรา ๒๕ ประธานกรรมการ และกรรมการย่อมไดร้บั
ประโยชน์ตอบแทนตามทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

คงหลกัการตามมาตรา 27 (เดมิ) 

             มาตรา ๒๖ ประธานกรรมการ กรรมการ ผูอ้ านวยการ และ
พนกังาน อาจไดร้บัเงนิรางวลัตามระเบยีบทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

คงหลกัการตามมาตรา 28 (เดมิ) 

 
 
 
 

            มาตรา ๒๗  ใหค้ณะกรรมการมอี านาจแต่งตัง้และถอดถอน 
ผูอ้ านวยการดว้ยความเหน็ชอบจากรฐัมนตร ี

คงหลกัการตามมาตรา 25 (เดมิ) 

             มาตรา ๒๘ ผูอ้ านวยการมหีน้าทีบ่รหิารกจิการขององคก์ารให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และนโยบายทีค่ณะกรรมการ
ก าหนด และมอี านาจบงัคบับญัชาพนกังานและลกูจา้ง 

ก าหนดอ านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
ของผูอ้ านวยการ 
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        ผูอ้ านวยการตอ้งรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการในการบรหิารกจิการ
ขององคก์าร 
 

             มาตรา ๒๙  ในกรณีทีผู่อ้ านวยการไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ดด้ว้ย
เหตุใดเหตุหนึ่งหรอืต าแหน่งผูอ้ านวยการว่างลงและยงัมไิดม้กีารแต่งตัง้
ผูอ้ านวยการ ใหค้ณะกรรมการแต่งตัง้กรรมการหรอืพนกังานคนหนึ่งเป็น
ผูร้กัษาการแทนใหผู้ร้กัษาการแทนผูอ้ านวยการมอี านาจและหน้าทีอ่ย่าง
เดยีวกบัผูอ้ านวยการ 

ก าหนดการแต่งตัง้รกัษาการแทน
ผูอ้ านวยการในกรณีทีผู่อ้ านวยการไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้หรอืต าแหน่ง       
ผูอ้ านายการว่างลง 

            มาตรา ๓๐  ในกจิการทีเ่กีย่วกบับุคคลภายนอก ใหค้ณะกรรมการ
เป็นผูแ้ทนขององคก์าร และเพื่อการนี้คณะกรรมการจะมอบอ านาจให ้
ผูอ้ านวยการกระท ากจิการแทนกไ็ด ้  โดยผูอ้ านวยการจะมอบอ านาจ
ต่อไปใหพ้นกังานอื่นขององคก์ารกไ็ด ้ทัง้นี้ ตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบั
ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 
            นิตกิรรมทีผู่อ้ านวยการกระท าโดยฝ่าฝืนระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอื
นโยบายทีค่ณะกรรมการก าหนดย่อมไม่ผกูพนัองคก์าร เวน้แต่
คณะกรรมการจะใหส้ตัยาบนั  

ก าหนดใหผู้อ้ านวยการสามารถมอบ
อ านาจช่วงได ้
 

         มาตรา ๒๒ รายไดท้ีอ่งคก์ารสะพานปลาไดร้บัในปีหนึ่ง ๆ เมื่อไดห้กั
ค่าใชจ้่ายส าหรบัด าเนินงาน ค่าภาระต่าง ๆ ทีเ่หมาะสม เช่น คา่บ ารุงรกัษา ค่า
เสือ่มราคา และเงนิสมทบกองทนุส าหรบัจ่ายสงเคราะหผ์ูป้ฏบิตังิานในองคก์าร
สะพานปลา เงนิส ารองธรรมดาซึง่ตัง้ไวเ้ผื่อขาดเงนิส ารองขยายงานและเงนิ
ลงทุนตามทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรแีลว้ เหลอืเท่าใด ใหน้ าสง่เป็น
รายไดข้องรฐั 
         แต่ถา้รายไดม้จี านวนไมพ่อส าหรบัรายจ่ายดงักล่าว นอกจากเงนิส ารองที่
ไดร้ะบุไวใ้นวรรคก่อน และองคก์ารสะพานปลาไม่สามารถหาเงนิจากทางอื่น รฐั
พงึจ่ายเงนิใหแ้ก่องคก์ารสะพานปลาเท่าจ านวนทีจ่ าเป็น 

           กลายเป็นมาตรา ๑๓ 
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       มาตรา ๒๓  ทุกปี ใหค้ณะกรรมการตัง้ผูส้อบบญัชคีนหนึ่งหรอืหลายคน
เพื่อสอบและรบัรองบญัชเีป็นปี ๆ ไป แลว้น าเสนอรฐัมนตรเีพื่อเสนอต่อไปยงั
คณะรฐัมนตรพีรอ้มดว้ยรายงานกจิการประจ าปี ซึง่ใหก้ล่าวถงึผลงานในปีทีล่่วง
แลว้ และใหม้คี าชีแ้จงเกีย่วกบันโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และ
แผนงานทีจ่ะจดัท าในภายหน้าหา้มมใิหต้ัง้ประธานกรรมการ กรรมการ หรอื
พนกังานเป็นผูส้อบบญัชเีมื่อรฐัมนตรรีอ้งขอ ใหค้ณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ
เป็นผูต้รวจบญัชขีององคก์ารสะพานปลา 

        มาตรา ๓๑  ทุกปี ใหค้ณะกรรมการตัง้ผูส้อบบญัชคีนหนึ่งหรอื
หลายคนเพื่อสอบและรบัรองบญัชเีป็นปี ๆ ไป แลว้น าเสนอรฐัมนตรเีพื่อ
เสนอต่อไปยงัคณะรฐัมนตรพีรอ้มดว้ยรายงานกจิการประจ าปี ซึง่ให้
กล่าวถงึผลงานในปีทีล่่วงแลว้ และใหม้คี าชีแ้จงเกีย่วกบันโยบายของ
คณะกรรมการ โครงการ และแผนงานทีจ่ะจดัท าในภายหน้าหา้มมใิหต้ัง้
ประธานกรรมการ กรรมการ หรอืพนกังานเป็นผูส้อบบญัช ี
เมื่อรฐัมนตรรีอ้งขอ ใหค้ณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผูต้รวจบญัชี
ขององคก์ารสะพานปลา 

คงหลกัการเดมิ 

         มาตรา ๒๔ ใหค้ณะกรรมการเป็นผูแ้ทนองคก์ารสะพานปลาในสว่นที่
เกีย่วกบับุคคลภายนอก แต่คณะกรรมการจะมอบหมายใหผู้อ้ านวยการ หรอื
พนกังานอื่นใดขององคก์ารสะพานปลาเป็นผูแ้ทนกไ็ด ้

 กลายเป็นมาตรา ๓๐ 

         มาตรา ๒๕ ใหค้ณะกรรมการมอี านาจแต่งตัง้และถอดถอนผูอ้ านวยการ
ดว้ยความเหน็ชอบจากรฐัมนตร ี
 

 กลายเป็นมาตรา ๒๗ 

         มาตรา  ๒๖  ใหผู้อ้ านวยการเป็นผูบ้รหิารกจิการขององคก์ารสะพาน
ปลา  ตามนโยบายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีค่ณะกรรมการก าหนดหรอืมอบหมาย 

 แกไ้ขเป็นมาตรา ๒๘ 

         มาตรา ๒๗  ประธานกรรมการ และกรรมการย่อมไดร้บัประโยชน์ตอบ
แทนตามทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 
 

 กลายเป็นมาตรา ๒๕ 

        มาตรา ๒๘  ประธานกรรมการ กรรมการ ผูอ้ านวยการ และพนกังาน 
อาจไดร้บัเงนิรางวลัตามระเบยีบทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลายเป็นมาตรา ๒๖ 
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หมวด ๒ 
กิจการแพปลา 

 
หมวด ๓ 

กิจการแพปลา 
 

 
หมวด ๓ 

กิจการแพปลา 
 

        มาตรา ๒๙ หา้มมใิหผู้ใ้ดประกอบกจิการแพปลา เวน้แต่ไดร้บัใบอนุญาต
และเสยีค่าธรรมเนียมตามพระราชบญัญตันิี้ 

        มาตรา  ๓๒  หา้มมใิหผู้ใ้ดประกอบกจิการแพปลา เวน้แต่ไดร้บั
ใบอนุญาตและเสยีค่าธรรมเนียมตามพระราชบญัญตันิี้ 
        หา้มมใิหผู้ใ้ดกระท าการเป็นผูข้ายทอดตลาดสนิคา้สตัวน์ ้าทีส่ะพาน
ปลา เวน้แต่จะไดร้บัใบอนุญาตและเสยีค่าธรรมเนียมตามพระราชบญัญตัิ
นี้ 
        หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาต
ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
 

ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไข
ในการขออนุญาตประกอบกจิการแพ
ปลาและผูข้ายทอดตลาดสนิคา้สตัวน์ ้า
โดยใหก้ าหนดไวใ้นกฎกระทรวง 

        มาตรา ๓๐ หา้มมใิหผู้ใ้ดกระท าการเป็นผูข้ายทอดตลาดสนิคา้สตัวน์ ้าที่
สะพานปลาเวน้แต่จะไดร้บัใบอนุญาตและเสยีค่าธรรมเนียมตามพระราชบญัญตัิ
นี้ 

 น าไปรวมในมาตรา ๓๒ 

       มาตรา ๓๑ ใหอ้ธบิด ีโดยอนุมตัริฐัมนตร ีมอี านาจออกขอ้ก าหนด
ดงัต่อไปนี้ โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
       (๑) ใหผู้ป้ระกอบกจิการแพปลาประกอบกจิการทีส่ะพานปลา และปฏบิตัิ
ตามระเบยีบและเงื่อนไขทีก่ าหนด 
       (๒) อตัราอย่างสงูส าหรบัคา่นายหน้า ค่าขนสง่ และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทีผู่้
ประกอบกจิการแพปลาจะพงึเรยีกจากเจา้ของสนิคา้สตัวน์ ้าและผูซ้ือ้สนิคา้สตัว์
น ้า 
       (๓) วธิกีารขายทอดตลาด และการก าหนดหน่วยของน ้าหนกัหรอืปรมิาณ
สนิคา้สตัวน์ ้า 
       (๔) การจอดเรอื การขนสง่ และการจราจรทีส่ะพานปลา 
       (๕) ใหผู้ป้ระกอบกจิการแพปลาท าบญัชแีละเอกสารเป็นภาษาไทยตาม
แบบซึง่ก าหนดไว ้

        มาตรา ๓๓ เพื่อประโยชน์ในการควบคมุดแูลการประกอบกจิการ
แพปลา และการเป็นผูข้ายทอดตลาดสนิคา้สตัวน์ ้าใหอ้ธบิดมีอี านาจออก
ขอ้ก าหนดดงัต่อไปนี้ ใหผู้ป้ระกอบกจิการแพปลาและผูข้ายทอดตลาด
สนิคา้สตัวน์ ้าถอืปฏบิตั ิ       
       (๑) อตัราอย่างสงูส าหรบัคา่นายหน้า ค่าขนสง่ และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 
ทีผู่ป้ระกอบ กจิการแพปลาและผูข้ายทอดตลาดสนิคา้สตัวน์ ้า จะพงึเรยีก
จากเจา้ของสนิคา้สตัวน์ ้าและผูซ้ือ้สนิคา้สตัวน์ ้า 
       (๒) วธิกีารขายทอดตลาด และการก าหนดหน่วยของน ้าหนกัหรอื
ปรมิาณสนิคา้สตัวน์ ้า 
       (๓) การจอดเรอื การขนสง่ และการจราจรทีส่ะพานปลา  
       (๔) ใหผู้ป้ระกอบกจิการแพปลาท าบญัชแีละเอกสารเป็นภาษาไทย
ตามแบบซึง่ก าหนดไว ้

- แกไ้ขเพิม่เตมิใหช้ดัเจนถงึผูท้ีต่อ้ง
ไดร้บัการควบคมุ 
- ตดัหลกัการทีก่ าหนดใหผู้ป้ระกอบ
กจิการแพปลาประกอบกจิการทีส่ะพาน
ปลาเท่านัน้ออก 
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        มาตรา ๓๒ ใหอ้ธบิด ีโดยอนุมตัริฐัมนตร ีมอี านาจก าหนดแบบพมิพใ์หผู้้
ประกอบกจิการแพปลากรอกรายการ ขอ้ความ จ านวน ปรมิาณ ชนิด ราคา
สนิคา้ และอื่น ๆ ได ้
        ผูป้ระกอบกจิการแพปลาตอ้งกรอกค าตอบลงในแบบพมิพน์ัน้ตามความ
เป็นจรงิพรอ้มทัง้ลงชื่อก ากบั และจดัการยื่นตามก าหนดเวลาและวธิกีาร ณ 
สถานทีด่งัทีก่ าหนดไวใ้นแบบพมิพน์ัน้ 
        เพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบรายการในแบบพมิพท์ีก่รอกยื่นดงักล่าว 
เมื่ออธบิดเีหน็สมควร มอี านาจสัง่เป็นหนงัสอืใหพ้นกังานเจา้หน้าทีเ่ขา้ไปท าการ
ตรวจสอบสมุดบญัชหีรอืเอกสารต่าง ๆ ในทีท่ าการของผูป้ระกอบกจิการแพปลา
ไดใ้นระหว่างเวลาราชการ ใหผู้ป้ระกอบกจิการแพปลาอ านวยความสะดวกแก่
พนกังานเจา้หน้าทีใ่นการนี้ แต่ในการตรวจสอบนี้ตอ้งไม่เป็นการขดัขวางต่อ
กจิการงานของผูป้ระกอบกจิการแพปลา 

          มาตรา ๓๔ ใหอ้ธบิดมีอี านาจออกประกาศเพื่อก าหนดแบบพมิพ ์
หรอืวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิคสใ์หผู้ป้ระกอบกจิการแพปลา หรอืผูข้าย
ทอดตลาดสนิคา้สตัวน์ ้า กรอกรายการ ขอ้ความ จ านวน ปรมิาณ ชนิด 
ราคาสนิคา้ และอื่น ๆ ได ้
         ผูป้ระกอบกจิการแพปลาหรอืผูข้ายทอดตลาดสนิคา้สตัวน์ ้า ตอ้ง
กรอกค าตอบลงในแบบพมิพ ์หรอืวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิคส ์นัน้ตามความ
เป็นจรงิ พรอ้มทัง้ลงชื่อก ากบั และจดัการยื่นตามก าหนดเวลาและวธิกีาร 
ณ สถานทีด่งัทีก่ าหนดไวน้ัน้ 
         เพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบรายการในแบบพมิพท์ีก่รอกยื่น
ดงักล่าว เมื่ออธบิดเีหน็สมควร มอี านาจสัง่เป็นหนงัสอืใหพ้นกังาน
เจา้หน้าทีเ่ขา้ไปท าการตรวจสอบสมุดบญัชหีรอืเอกสารต่าง ๆ หรอืระบบ
ทางอเิลก็ทรอนิคส ์ในทีท่ าการของผูป้ระกอบกจิการแพปลาหรอืผูข้าย
ทอดตลาดสนิคา้สตัวน์ ้า ไดใ้นระหว่างเวลาราชการ ใหผู้ป้ระกอบกจิการ
แพปลาหรอืผูข้ายทอดตลาดสนิคา้สตัวน์ ้า อ านวยความสะดวกแก่
พนกังานเจา้หน้าทีใ่นการนี้แต่ในการตรวจสอบนี้ตอ้งไม่เป็นการขดัขวาง
ต่อกจิการงานของ 
ผูป้ระกอบกจิการแพปลาหรอืผูข้ายทอดตลาดสนิคา้สตัวน์ ้า 

แกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
มาตรการของรฐัเจา้ของท่าเพื่อป้องกนั 
ยบัยัง้และขจดัการท าการประมงทีผ่ดิ
กฎหมาย ขาดการรายงานและไรก้าร
ควบคุม (PSMA) 

       มาตรา ๓๓ ในกรณีทีผู่ป้ระกอบกจิการแพปลาไม่ยอมขายทอดตลาด
สนิคา้สตัวน์ ้ารฐัมนตร ีหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากรฐัมนตร ีมอี านาจสัง่ให้
องคก์ารสะพานปลาด าเนินการขายทอดตลาดสนิคา้สตัวน์ ้าทีส่ะพานปลาเสยีเอง
กไ็ด ้

          มาตรา  ๓๕  ในกรณีทีผู่ป้ระกอบกจิการแพปลาหรอืผูข้าย
ทอดตลาดสนิคา้สตัวน์ ้า ในพืน้ทีข่ององคก์าร ไม่ยอมขายทอดตลาด
สนิคา้สตัวน์ ้า อธบิดมีอี านาจสัง่ใหอ้งคก์ารด าเนินการขายทอดตลาด
สนิคา้สตัวน์ ้าทีส่ะพานปลาเสยีเองกไ็ด ้ 

แกไ้ขเพิม่เตมิใหค้รอบคลุมถงึ ผูข้าย
ทอดตลาดสนิคา้สตัวน์ ้าดว้ย 

        มาตรา ๓๔ รฐัมนตรมีอี านาจทีจ่ะสัง่ยกเวน้ หรอืลดค่าธรรมเนียม หรอื
ค่าบรกิารตามพระราชบญัญตันิี้ ใหแ้ก่สหกรณ์การประมงไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

          มาตรา ๓๖  ในกรณีทีส่หกรณ์การประมงเป็นผูป้ระกอบกจิการแพ
ปลา หรอืเป็นผูข้ายทอดตลาดสนิคา้สตัวน์ ้า รฐัมนตรมีอี านาจทีจ่ะสัง่
ยกเวน้ หรอืลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าบรกิาร ตามพระราชบญัญตันิี้ใหแ้ก่
สหกรณ์การประมงไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

คงหลกัการเดมิเพยีงแต่ปรบัปรุง
ขอ้ความใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ 
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         มาตรา ๓๕  หา้มมใิหผู้ป้ระกอบกจิการแพปลาทีส่ะพานปลารบัซือ้สนิคา้
สตัวน์ ้าเสยีเอง เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของสนิคา้สตัวน์ ้านัน้ ใน
กรณีเช่นน้ี หา้มมใิหเ้รยีกเกบ็ค่านายหน้าจากเจา้ของสนิคา้สตัวน์ ้านัน้ 

           มาตรา ๓๗  หา้มมใิหผู้ป้ระกอบกจิการแพปลาหรอืผูข้าย
ทอดตลาดสนิคา้สตัวน์ ้า ทีส่ะพานปลารบัซือ้สนิคา้สตัวน์ ้าเสยีเอง เวน้แต่
จะไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของสนิคา้สตัวน์ ้านัน้ ในกรณีเช่นนี้ หา้มมใิห้
เรยีกเกบ็ค่านายหน้าจากเจา้ของสนิคา้สตัวน์ ้านัน้ 

แกไ้ขเพิม่เตมิใหค้รอบคลุมถงึ ผูข้าย
ทอดตลาดสนิคา้สตัวน์ ้าดว้ย 

         มาตรา ๓๖  ในกรณีทีผู่ป้ระกอบกจิการแพปลา หรอืผูข้ายทอดตลาด
สนิคา้สตัวน์ ้ากระท าการฝ่าฝืนพระราชบญัญตันิี้ หรอืไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดที่
ออกตามพระราชบญัญตันิี้ หรอืไม่ช าระคา่บรกิารตามทีอ่งคก์ารสะพานปลาเรยีก
เกบ็ หรอืไมย่อมขายทอดตลาด ใหอ้ธบิดมีอี านาจสัง่ใหห้ยุดกระท ากจิการโดยมี
ก าหนดเวลา หรอืสัง่เพกิถอนใบอนุญาตได ้      
      
        ในการทีอ่ธบิดจีะสัง่ดงักล่าวในวรรคก่อน ใหส้ง่ค าตกัเตอืนเป็นหนงัสอืให้
ผูป้ระกอบกจิการแพปลาหรอืผูข้ายทอดตลาดสนิคา้สตัวน์ ้าปฏบิตักิารใหถู้กตอ้ง
ภายในเวลาอนัสมควรทีก่ าหนดใหเ้สยีก่อน 

          มาตรา ๓๘  ในกรณีทีผู่ป้ระกอบกจิการแพปลาหรอืผูข้าย
ทอดตลาดสนิคา้สตัวน์ ้ากระท าการฝ่าฝืนพระราชบญัญตันิี้  หรอืไม่ปฏบิตัิ
ตามขอ้ก าหนดทีอ่อกตามพระราชบญัญตันิี้  หรอืไมช่ าระค่าบรกิารตามที่
องคก์ารเรยีกเกบ็  ใหอ้ธบิดมีอี านาจสัง่ใหห้ยุดกระท ากจิการในเวลาที่
องคก์ารก าหนด หรอืสัง่เพกิถอนใบอนุญาตได ้  
     
        ในการทีอ่ธบิดจีะสัง่ดงักล่าวในวรรคก่อน  ใหส้ง่ค าตกัเตอืนเป็น
หนงัสอืใหผู้ป้ระกอบกจิการแพปลาหรอืผูข้ายทอดตลาดสนิคา้สตัวน์ ้า
ปฏบิตักิารใหถู้กตอ้งภายในเวลาทีอ่งคก์ารก าหนดใหเ้สยีก่อน 
 

คงหลกัการเดมิ 

           มาตรา ๓๗ ในกรณีทีพ่นกังานเจา้หน้าทีไ่มย่อมออกใบอนุญาตใหก้ด็ ี
หรอืในกรณีทีอ่ธบิดสีัง่ใหห้ยุดกระท ากจิการแพปลา หรอืหยุดขายทอดตลาด
สนิคา้สตัวน์ ้า หรอืสัง่เพกิถอนใบอนุญาตกด็ ี 
ผูข้ออนุญาตหรอืผูถู้กสัง่เช่นว่านัน้ มสีทิธอิุทธรณ์ต่อรฐัมนตรไีด ้โดยยื่นค า
อุทธรณ์ต่ออธบิดภีายในสบิหา้วนั นบัแต่วนัทีท่ราบค าสัง่ ใหอ้ธบิดสีง่ค าอุทธรณ์
นัน้ไปยงัรฐัมนตรภีายในเจด็วนันบัแต่วนัไดร้บัค าอุทธรณ์ 
            ค าวนิจิฉยัของรฐัมนตรใีหเ้ป็นทีส่ดุ 

       มาตรา  ๓๙ ในกรณีทีพ่นกังานเจา้หน้าทีไ่มย่อมออกใบอนุญาตใหก้็
ด ีหรอืในกรณีทีอ่ธบิดสีัง่ใหห้ยุดกระท ากจิการแพปลา หรอืหยุดขาย
ทอดตลาดสนิคา้สตัวน์ ้า หรอืสัง่เพกิถอนใบอนุญาตกด็ ี 
ผูข้ออนุญาตหรอืผูถู้กสัง่เช่นว่านัน้ มสีทิธอิุทธรณ์ต่อรฐัมนตรไีด ้โดยยื่น
ค าอุทธรณ์ต่ออธบิดภีายในสบิหา้วนั นบัแต่วนัทีท่ราบค าสัง่ ใหอ้ธบิดสีง่
ค าอุทธรณ์นัน้ไปยงัรฐัมนตรภีายในเจด็วนันบัแต่วนัไดร้บัค าอุทธรณ์ 
       ค าวนิจิฉยัของรฐัมนตรใีหเ้ป็นทีส่ดุ 
 

คงหลกัการเดมิ 

หมวด ๓ 
บทก าหนดโทษ 

หมวด ๔ 
บทก าหนดโทษ 

(หารอืกฤษฎกีา เพื่อเปรยีบเทยีบมาตรฐานการก าหนดโทษในปัจจุบนั) 
 

หมวด ๔ 
บทก าหนดโทษ 

(หารอืกฤษฎกีา เพื่อเปรยีบเทยีบ
มาตรฐานการก าหนดโทษในปัจจุบนั) 
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        มาตรา ๓๘ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๒๙ มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัไม่ต ่า
กว่าหา้พนับาทแต่ไม่เกนิกว่าหนึ่งหมื่นบาท หรอืจ าคุกไม่เกนิหกเดอืน หรอืทัง้
ปรบัทัง้จ า 

        มาตรา ๔๐ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ วรรค ๑ มคีวามผดิตอ้งระวาง
โทษปรบัไมต่ ่ากว่าหนึ่งหมื่นบาทแต่ไม่เกนิกว่าสองหมื่นบาท หรอืจ าคุก
ไม่เกนิหกเดอืน หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั  

(หารอืกฤษฎกีา เพื่อเปรยีบเทยีบ
มาตรฐานการก าหนดโทษในปัจจุบนั) 

 
        มาตรา ๓๙ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๕ หรอืฝ่าฝืนขอ้ก าหนดของ
อธบิดอีอกตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) (๓) และ (๕) หรอืขดัขวางการขาย
ทอดตลาดสนิคา้สตัวน์ ้าโดยองคก์ารสะพานปลา ตามความในมาตรา ๓๓ มี
ความผดิตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหา้พนับาท หรอืจ าคุกไม่เกนิสามเดอืน หรอื
ทัง้ปรบัทัง้จ า 

  มาตรา ๔๑ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ วรรค ๒ มาตรา ๓๗  หรอืฝ่าฝืน
ขอ้ก าหนดของผูอ้ านวยการออกตามความในมาตรา ๓๓ (๑) (๒) (๓) (๔) 
หรอืขดัขวางการขายทอดตลาดสนิคา้สตัวน์ ้าโดยองคก์าร ตามความใน
มาตรา ๓๕  มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท หรอื
จ าคุกไม่เกนิสามเดอืน หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั  

(หารอืกฤษฎกีา เพื่อเปรยีบเทยีบ
มาตรฐานการก าหนดโทษในปัจจุบนั) 

 

        มาตรา ๔๐ ผูใ้ดไม่กรอกแบบพมิพย์ื่น หรอืแกลง้กรอกแบบพมิพท์ีอ่ธบิดี
ก าหนดไม่ครบถว้น หรอืไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของอธบิดวี่าดว้ยการกรอก
แบบพมิพน์ัน้ หรอืกรอกแบบพมิพเ์ช่นว่านัน้โดยรูอ้ยูว่่าเป็นเทจ็ หรอืไมย่อมให้
พนกังานเจา้หน้าทีท่ าการตรวจสอบสมุดบญัชหีรอืเอกสารตามค าสัง่ของอธบิด ี
หรอืไม่อ านวยความสะดวกในการตรวจสอบเช่นว่านัน้ตามความในมาตรา ๓๒ 
มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งพนับาท 

         มาตรา ๔๒ ผูใ้ดไม่กรอกแบบพมิพย์ื่น หรอืแกลง้กรอกแบบพมิพ์
ทีอ่ธบิดกี าหนดไม่ครบถว้น หรอืไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของอธบิดวี่า
ดว้ยการกรอกแบบพมิพน์ัน้ หรอืกรอกแบบพมิพเ์ช่นว่านัน้ 
โดยรูอ้ยู่ว่าเป็นเทจ็ หรอืไมย่อมใหพ้นกังานเจา้หน้าทีท่ าการตรวจสอบ
สมุดบญัชหีรอืเอกสารตามค าสัง่ของอธบิด ีหรอืไม่อ านวยความสะดวกใน
การตรวจสอบเช่นว่านัน้ มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิสองพนับาท  

(หารอืกฤษฎกีา เพื่อเปรยีบเทยีบ
มาตรฐานการก าหนดโทษในปัจจุบนั) 

 

         มาตรา ๔๑  ผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้ก าหนดของอธบิดอีอกตามความในมาตรา ๓๑ 
(๔) มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิสองรอ้ยบาท 
 
 

         มาตรา ๔๓ ผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้ก าหนดของอธบิดอีอกตามความใน
มาตรา ๓๓ (๓) มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิสองรอ้ยบาท” 
 

 

 
(หารอืกฤษฎกีา เพื่อเปรยีบเทยีบ

มาตรฐานการก าหนดโทษในปัจจุบนั) 
 

หมวด ๔ 
บทเฉพาะกาล 

 

หมวด ๕ 
บทเฉพาะกาล 

 

หมวด ๕ 
บทเฉพาะกาล 

 
         มาตรา ๔๒ ผูป้ระกอบกจิการแพปลาและผูข้ายทอดตลาดสนิคา้สตัวน์ ้า
ทีก่ระท าการอยู่แลว้ก่อนวนัใชบ้งัคบัพระราชบญัญตันิี้ ใหย้ื่นค าขอรบัใบอนุญาต
ตามความในพระราชบญัญตันิี้ภายในหกสบิวนั นบัตัง้แต่วนัใชบ้งัคบั
พระราชบญัญตันิี้เป็นตน้ไป 

        มาตรา ๔4 ผูป้ระกอบกจิการแพปลาและผูข้ายทอดตลาดสนิคา้สตัว์
น ้าทีก่ระท าการอยู่แลว้ก่อนวนัใชบ้งัคบัพระราชบญัญตันิี้ ใหย้ื่นค าขอรบั
ใบอนุญาตตามความในพระราชบญัญตันิี้ภายในหกสบิวนั นบัตัง้แต่วนัใช้
บงัคบัพระราชบญัญตันิี้เป็นตน้ไป           
        มาตรา ๔5   หากพืน้ทีใ่หบ้รกิารใดขององคก์ารทีม่ลีกัษณะเป็น
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พระราชบญัญติัจดัระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ รา่งพระราชบญัญติัจดัระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. .... เหตผุลในการแก้ไข 
สถานทีห่รอืบรเิวณทีใ่หบ้รกิารและอ านวยความสะดวกในการขนถ่ายสตัว์
น ้าและกจิกรรมอื่นๆ ทีป่ระกอบกจิการแพปลาแต่ยงัมไิดด้ าเนินการ
ประกาศใหเ้ป็นสะพานปลา ใหอ้งคก์ารด าเนินการประกาศพืน้ทีใ่หบ้รกิาร
ดงักล่าวใหเ้ป็นสะพานปลาภายใน 180 วนั นบัตัง้แต่พระราชบญัญตันิี้มี
ผลใชบ้งัคบั หากไม่สามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดใหร้ายงานเหตุผลและความจ าเป็นใหร้ฐัมนตรทีราบ 

 
 

 
 
 
 
 

 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 

 
เลขที่ รายการ ค่าธรรมเนียม  เลขที่ รายการ ค่าธรรมเนียม 

๑ ใบอนุญาตประกอบกิจการแพปลาประเภทสินค้า 
สัตว์น ้าสด (สัตว์น ้า น ้าเค็มและน ้าจืด)             ปีละ 

 
๕,๐๐๐ บาท 

๑   

๒ ใบอนุญาตประกอบกิจการแพปลาประเภทสินค้า 
สัตว์น ้าดองเค็ม หรือแห้ง หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์น ้า 
(สัตว์น ้า น ้าเค็ม และน ้าจืด)                          ปีละ 

 
 

๓,๐๐๐ บาท 

๒   
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๓ ใบอนุญาตประกอบกิจการแพปลาประเภทสินค้า 
สัตว์น ้าสด  (เฉพาะสัตว์น ้า น ้าจืด)                  ปีละ  

 
๕๐๐  บาท 

๓   

๔ ใบอนุญาตประกอบกิจการแพปลาประเภทสินค้า 
สัตว์น ้าดองเค็ม หรือแห้ง หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์น ้า 
(เฉพาะสัตว์น ้า น ้าจืด)                                ปีละ 

 
 

๓๐๐  บาท 

๔   

๕ ใบอนุญาตส้าหรับผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น ้า  ปีละ ๒๐๐  บาท ๕   
๖ ใบแทนใบอนุญาต                                 ฉบับละ ๒๐   บาท ๖   

 


