
                                                                
แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. … 

 
ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ 

ชาย  หญิง 

2. อายุ 

 ต ่ากว่า 20 ปี  21-40 ปี 41-60 ปี 61 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

 ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

4. หน่วยงาน 

พนักงานองค์การสะพานปลา 

ผู้ประกอบกิจการแพปลา/อุตสาหกรรมประมง 

ผู้ใช้บริการ 

หน่วยงานภาครัฐที เกี ยวข้อง ( สถาบันการศึกษา / สถาบันประมง/องค์การส่วนท้องถิ น ) 

หน่วยงานภาคเอกชนที เกี ยวข้อง ( ชมรม / สมาคม /กลุ่มแพเอกชน ) 

ประชาชนทั วไป 
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ค าถามเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. … 

ค านิยาม 

1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที มีการแก้ไขเพิ มนิยามค่าว่า องค์การ สะพานปลา และค่าบริการให้สอดคล้องกับ
แนวทางการด่าเนินงานในปัจจุบัน (มาตรา 3) 

      เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……………… 

      ไม่เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….………….. 

      อื นๆ…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………… 

      …………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………………. 

หมวด 1 องค์การสะพานปลา 

 2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที ให้มีการก่าหนดชื อ “องค์การสะพานปลา” เรียกโดยย่อว่า “อสป.” และให้ใช้
ชื อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Fish  Marketing Organization” เรียกโดยย่อว่า “FMO”และให้มีตราเครื องหมายของ 
“องค์การ” และก่าหนดรูปลักษณะของตราเครื องหมาย ไว้ในกฎหมาย (มาตรา 6) 

      เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……………… 

      ไม่เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….………….. 

      อื นๆ…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………… 

      …………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………………. 

3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ให้องค์การสามารถจัดตั้งส่านักงานสาขาหรือตัวแทนขึ้น  ณ ที อื นใดภายในหรือ
ภายนอกราชอาณาจักรก็ได้ (มาตรา 7) 

      เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……………… 

      ไม่เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….………….. 

      อื นๆ…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………… 

      …………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………………. 
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4. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ให้เพิ มเติมวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์การเพื อให้สอดคล้องกับการด่าเนินงาน
และส่งเสริมให้เกิดความเจริญของอุตสาหกรรมประมงในภาพรวม ดังต่อไปนี้ (มาตรา 8) 

(1) จัดด่าเนินการและน่ามาซึ งความเจริญของสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้่า และอุตสาหกรรมการ
ประมง 

(2) จัดด่าเนินการหรือควบคุม และอ่านวยบริการซึ งกิจการแพปลา การขนส่งและกิจการอื นๆ อันเกี ยวกับ
กิจการแพปลา 

(3) จัดส่งเสริมฐานะสวัสดิการ หรืออาชีพของชาวประมง และบูรณะหมู่บ้านการประมง 

(๔) จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง 

(๕) สนับสนุนการควบคุมคุณภาพสินค้าสัตว์น้่า 

(๖) เพื อส่งเสริมให้มีการร่วมทุนในการท่าประมง การตลาดเกี ยวกับการค้าสินค้าสัตว์น้่า ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 

(๗) จัดหรือสนับสนุน เพื อการเพิ มศักยภาพหรือปรับปรุงท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าสัตว์น้่าทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 

(๘) สนับสนุน ตรวจสอบ  แนะน่า เพื อการพัฒนา ปรับปรุง การค้าสินค้าสัตว์น้่า ทางด้านการตลาด และ
สุขอนามัยที มีผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม  

(๙) เป็นศูนย์กลางตลาดการค้าสินค้าสัตว์น้่าเพื อพัฒนาเศรษฐกิจ 

(๑๐) สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการท่าประมง ทั้งประมงชายฝั่งและน้่าลึกโดยผิดกฎหมาย 

(๑๑) สนับสนุนการก่าหนดมาตรฐานสินค้าสัตว์น้่าเพื อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตามที กฎหมายก่าหนด 

(๑๒) เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการศึกษา วิจัย ถ่ายทอดผลการวิจัยความรู้ข้อมูลเกี ยวกับ 

สัตว์น้่า การตลาดสินค้าสัตว์น้่า และการค้าสัตว์น้่า 

(๑๓) สนับสนุน ส่งเสริม ร่วมลงทุน ด้านการท่องเที ยว หรือกิจการที เกี ยวเนื องกับวัตถุประสงค์  

ตามมาตรา ๘ (๑)  

      เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……………… 

      …………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….………………………..……………… 

      ไม่เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….………….. 
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      …………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….………………………..……………… 

      อื นๆ…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………… 

      …………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………………. 

5. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ให้เพิ มเติมอ่านาจให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งดังต่อไปนี้ 

 (๑)  จัดหา ให้การสนับสนุนทุน ร่วมลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนในการท่าประมง การตลาดที เกี ยวกับ
การค้าสัตว์น้่า และการท่าธุรกิจที เกี ยวข้องกับการประมง หรือการตลาดสัตว์น้่า        

(๒)  ก่าหนดมาตรฐานการด่าเนินธุรกิจเป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัยของสินค้าสัตว์น้่า สะพานปลา และ
ท่าเทียบเรือประมง 

(๓)  ส่งเสริม สนับสนุนการด่าเนินธุรกิจค้าสัตว์น้่ากิจการท่าประมงร่วม   ท่าเทียบเรือประมง  การขนส่ง  
กิจการแพปลา  ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้่า ห้องเย็น  โรงน้่าแข็ง  โรงงานแปรรูป  มีอ่านาจจัดซื้อ จัดจ้าง จัดตั้ง
สถานที เพื อการวิจัย รวบรวมความรู้ ทั้งภาครัฐและเอกชน  

(๔) ด่าเนินการวิจัย รวบรวมความรู้ ข้อมูลเกี ยวกับสัตว์น้่า เทคโนโลยีการขนถ่ายสัตว์น้่าและการตลาด
สัตว์น้่า  

(๕) มีอ่านาจ  ลงทุน  สร้าง  ซื้อ  จัดหา  จ่าหน่าย ยืม ให้ยืม เช่า  ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ  ว่าจ้าง  
รับจ้าง  จ่านอง  รับจ่านอง  จ่าน่า  รับจ่าน่า  แลกเปลี ยน  โอน  รับโอน  ให้กู้ยืมเงินหรือให้ยืมสิ งของ  กู้ยืมเงิน
หรือยืมสิ งของ  ฝาก รับฝาก   เพื อประโยชน์แก่กิจการขององค์การ ถือกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ ครอบครอง มี
ทรัพยสิทธิ ในทรัพย์สินใดๆ  หรือรับเงินและทรัพย์สินที มีผู้อุทิศให้    

(๖) จัดตั้งบริษัทจ่ากัด  หรือบริษัทมหาชนจ่ากัด  ร่วมทุนหรือร่วมลงทุนกับภาครัฐหรือเอกชน เพื อ
ประโยชน์แก่กิจการขององค์การ รวมทั้งการเข้าเป็นหุ้นส่วนจ่าพวกจ่ากัดความรับผิดของห้างหุ้ นส่วนจ่ากัด  หรือ
ถือหุ้นในบริษัทจ่ากัด  บริษัทมหาชนจ่ากัด  หรือ นิติบุคคลใดๆ  โดยรัฐมนตรีอนุมัติ 

(๗)  จัดเก็บรายได้จากค่าบริการ ค่าตอบแทน และรายได้อื นๆ   ตามที องค์การก่าหนด     

(๘)  กระท่าการอื นใดที จ่าเป็นหรือต่อเนื องเพื อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ (มาตรา 9) 

      เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……………… 

      …………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….………………………..……………… 

      ไม่เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….………….. 

      …………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….………………………..……………… 
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      อื นๆ…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………… 

      …………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………………. 

6. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ให้โอนสิทธิและหน้าที ในกิจการ ทรัพย์สิน และหนี้สิน รวมทั้งบรรดาข้อสัญญา
และภาระผูกพันทั้งสิ้นตามที มีอยู่ขององค์การตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ .ศ. 2496 เดิมด้วย
มายังองค์การที จัดตั้งขึ้นตามร่างพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 11) 

      เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……………… 

      ไม่เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….………….. 

      อื นๆ…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………… 

      …………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………………. 

 

7. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที แก้ไขเพิ มเติม รายได้ขององค์การดังต่อไปนี้ (มาตรา 12) 

(๑)  งบประมาณที รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นคราว ๆ เพื อด่าเนินกิจการหรือขยายกิจการ
ตามความเหมาะสม 

(๒)  เงินหรือทรัพย์สินบริจาคจากภาคเอกชนหรือองค์กรของรัฐ รวมทั้ งจากต่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ 

(๓)  ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการด่าเนินการหรือการลงทุน 

(๔)  ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินขององค์การ  

      เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……………… 

      ไม่เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….………….. 

      อื นๆ…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………… 

      …………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………………. 

8. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ให้เพิ มอัตราอย่างสูงส่าหรับการเรียกเก็บเงินค่าบริการจากผู้ประกอบกิจการแพ
ปลาได้จากเดิมไม่เกินร้อยละสามเป็นไม่เกินร้อยละห้าของราคาสินค้าสัตว์น้่าที ซื้อขายกันที สะพานปลาหรือราคาที 
พนักงานประเมินราคาตลาดในวันนั้น (มาตรา 14 วรรคหนึ ง) 
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เพิ มเติมให้องค์การสามารถเรียกเก็บค่าบริการที มิได้ซื้อขายกันที สะพานปลา แต่อยู่ในเขตพ้ืนที ให้บริการ
ขององค์การ ก็ให้องค์การมีอ่านาจเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวได้ (มาตรา 14 วรรคสอง) 

      เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……………… 

      ไม่เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….………….. 

      อื นๆ…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………… 

      …………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………………. 

9. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที มีการเปลี ยนวิธีการแบ่งเงินเพื อใช้จ่ายในการส่งเสริมการประมง โดยให้แบ่งจาก
ก่าไรสุทธิขององค์การในอัตราที ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (มาตรา 15 วรรคหนึ ง) 

      เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……………… 

      ไม่เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….………….. 

      อื นๆ…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………… 

      …………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………………. 

 

หมวด ๒ คณะกรรมการและผู้อ านวยการ 

10. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที ก่าหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการองค์การสะพานปลาประกอบด้วย 

         (๑)  ประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้ซึ งมีความรู้ ความเชี ยวชาญ และประสบการณ์สูง 

         (๒)  กรรมการโดยต่าแหน่ง ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

         (๓)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ่านวน ๔  คน   

ให้ผู้อ่านวยการเลขานุการ และให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการองค์การ     
(มาตรา 17) 

      เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……………… 

      ไม่เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….………….. 

      อื นๆ…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………… 

      …………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………………. 
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11. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
คุณสมบัติมาตรฐานส่าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้ว ยังต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 18 (1) 
- (3) 

      เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……………… 

      ไม่เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….………….. 

      อื นๆ…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………… 

      …………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………………. 

12. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที ให้คณะกรรมการมีอ่านาจหน้าที วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั วไปซึ ง
กิจการขององค์การและเรื องอื นๆตาม มาตรา 19 (1) – (6) 

      เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……………… 

      ไม่เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….………….. 

      อื นๆ…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………… 

      …………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………………. 

13. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที ให้ประธานกรรมการและกรรมการมีวาระการด่ารงคราวละสามปี (มาตรา 20 
วรรคหนึ ง) เมื อวาระของประธานกรรมการหรือกรรมการเหลืออยู่น้อยกว่าหนึ งร้อยยี สิบวันแต่ไม่น้อยกว่าเก้าสิบ
วัน ให้ด่าเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันเริ ม
ด่าเนินการ หากครบก่าหนดตามวาระในวรรคหนึ ง แต่ยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการขึ้นใหม่ 
ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ งพ้นจากต่าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต่าแหน่งเพื อด่าเนินงานต่อไปจนกว่า
ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที  (มาตรา 20 วรรคสอง) ประธานกรรมการหรือ
กรรมการซึ งพ้นจากต่าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะด่ารงต่าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้  
(มาตรา 20 วรรคสาม) 

      เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……………… 

      ไม่เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….………….. 

      อื นๆ…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………… 

      …………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………………. 
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14. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากต่าแหน่งก่อนวาระ ให้รัฐมนตรี
แต่งตั้งผู้ด่ารงต่าแหน่งแทน เว้นแต่วาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทน
ก็ได้ และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต่าแหน่งที ว่างนั้นอยู่ในต่าแหน่งเท่ากับวาระที เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือ
กรรมการซึ งได้แต่งตั้งไว้แล้ว (มาตรา 22 วรรคหนึ ง)ในกรณีที ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากต่าแหน่ง
ก่อนวาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดที มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือ
กรรมการตามวรรคหนึ ง และในกรณีที ประธานกรรมการพ้นจากต่าแหน่งก่อนวาระ ให้กรรมการที เหลือเลือก
กรรมการคนหนึ งท่าหน้าที ประธานกรรมการเป็นการชั วคราว(มาตรา 22 วรรคสอง) 

      เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……………… 

      ไม่เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….………….. 

      อื นๆ…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………… 

      …………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………………. 

 

15. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที ให้ผู้อ่านวยการมีหน้าที บริหารกิจการขององค์การให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที คณะกรรมการก่าหนด และมีอ่านาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง  (มาตรา 
28 วรรคหนึ ง) ผู้อ่านวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการขององค์การ  (มาตรา 28 วรรค
สอง) 

      เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……………… 

      ไม่เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….………….. 

      อื นๆ…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………… 

      …………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………………. 

16. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที ก่าหนดการแต่งตั้งรักษาการแทนผู้อ่านวยการในกรณีที ผู้อ่านวยการไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที ไดห้รือต่าแหน่งผู้อ่านายการว่างลง (มาตรา 29) 

      เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……………… 

      ไม่เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….………….. 

      อื นๆ…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………… 

      …………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………………. 
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17. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที ก่าหนดให้คณะกรรมการเป็นผู้แทนขององค์การ โดยสามารถมอบอ่านาจให้
ผู้อ่านวยการได้ ทั้งนี้ก่าหนดให้ผู้อ่านวยการสามารถมอบอ่านาจช่วงได้  (มาตรา 30 วรรคหนึ ง) นิติกรรมที 
ผู้อ่านวยการกระท่าโดยฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายที คณะกรรมการก่าหนดย่อมไม่ผูกพันองค์การ เว้น
แต่คณะกรรมการจะให้สัตยาบัน (มาตรา 30 วรรคสอง) 

      เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……………… 

      ไม่เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….………….. 

      อื นๆ…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………… 

      …………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………………. 

หมวด 3 กิจการแพปลา 

18. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที ตัดข้อก่าหนดที ให้ผู้ประกอบกิจการแพปลาต้องมาประกอบกิจการที สะพาน
ปลาออกซึ งเป็นอ่านาจของอธิบดีกรมประมงในส่วนนี้ที จะออกข้อก่าหนดดังกล่าว ซึ งเป็นหลักการตามมาตรา 31 
(เดิม) (มาตรา 33) 

      เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……………… 

      ไม่เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….………….. 

      อื นๆ…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………… 

      …………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………………. 

19. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที ให้อธิบดีมีอ่านาจออกประกาศก่าหนดให้ก่าหนดแบบพิมพ์ หรือวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิคส์ให้ผู้ประกอบกิจการแพปลา หรือผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้่า กรอกรายการ  ข้อความ จ่านวน 
ปริมาณ ชนิด ราคาสินค้า และอื น ๆ ได ้(มาตรา 34) 

      เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……………… 

      ไม่เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….………….. 

      อื นๆ…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………… 

      …………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………………. 
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20. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที ให้เพิ มเติมให้ครอบคลุมถึงผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้่ากรณี ไม่ยอมขาย
ทอดตลาดสินค้าสัตว์น้่า อธิบดีมีอ่านาจสั งให้องค์การด่าเนินการขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้่าที สะพานปลาเสียเองก็
ได้ (มาตรา 35) 

      เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……………… 

      ไม่เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….………….. 

      อื นๆ…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………… 

      …………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………………. 

21. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ส่าหรับกรณีที สหกรณ์การประมงเป็นผู้ประกอบกิจการแพปลา หรือเป็นผู้ขาย
ทอดตลาดสินค้าสัตว์น้่า รัฐมนตรีมีอ่านาจที จะสั งยกเว้น หรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ ตามพระราชบัญญัติ
นี้ให้แก่สหกรณ์การประมงได้ตามที เห็นสมควร (มาตรา 36) 

      เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……………… 

      ไม่เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….………….. 

      อื นๆ…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………… 

      …………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………………. 

 

22. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที ให้เพิ มเติมให้ครอบคลุมถึงผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้่า ห้ามมิให้ผู้ประกอบ
กิจการแพปลาหรือผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้่า ที สะพานปลารับซื้อสินค้าสัตว์น้่าเสียเอง เว้นแต่จะได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของสินค้าสัตว์น้่านั้น ในกรณีเช่นนี้ ห้ามมิให้เรียกเก็บค่านายหน้าจากเจ้าของสินค้าสัตว์น้่านั้น 
(มาตรา 37) 

      เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……………… 

      ไม่เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….………….. 

      อื นๆ…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………… 

      …………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………………. 
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หมวด ๔ บทก าหนดโทษ 

23. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที ใหม้ีการปรับปรุงแก้ไขอัตราโทษให้สูงขึ้น (มาตรา 40 - 43) 

      เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……………… 

      ไม่เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….………….. 

      อื นๆ…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………… 

      …………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………………. 

หมวด ๕ บทเฉพาะกาล 

24. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ส่าหรับการก่าหนดให้ หากพ้ืนที ให้บริการใดขององค์การที มีลักษณะเป็นสถานที 
หรือบริเวณที ให้บริการและอ่านวยความสะดวกในการขนถ่ายสัตว์น้่าและกิจกรรมอื นๆ ที ประกอบกิจการแพปลา
แต่ยังมิได้ด่าเนินการประกาศให้เป็นสะพานปลา ให้องค์การด่าเนินการประกาศพ้ืนที ให้บริการดังกล่าว ให้เป็น
สะพานปลาภายใน 180 วัน นับตั้งแต่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ หากไม่สามารถด่าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที ก่าหนดให้รายงานเหตุผลและความจ่าเป็นให้รัฐมนตรีทราบ (มาตรา 45) 

      เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……………… 

      ไม่เห็นด้วย…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….………….. 

      อื นๆ…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………… 

      …………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………………. 

 

ท่านได้รับทราบข้อมูลการประชาสัมพันธ์เพื อรับฟังความคิดเห็นเกี ยวกับร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
กิจการแพปลา พ.ศ. .. ผ่านทางช่องทางใด 

o เว็บไซด์ 
o เจ้าหน้าที ขององค์การสะพานปลา 
o องค์การที ท่านท่างานหรือสังกัด 
o บุคคลใกล้ชิด/เพื อน 
o อื นๆ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ความคิดเห็นอื่นๆ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 

..…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

 


