


บทคัดย่อ 

เรื่อง การศึกษาวิจัยการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบกิจการแพปลา 

 

ประเทศไทยได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 และพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
กิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ซึ่งเป็นกฎหมายจัดตั้งองค์การสะพานปลาต่อเนื่องกันมาเป็นเวลากว่า 65 ปี  โดย
กฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้เป็นเครื่องมือของรัฐในการจัดการประมงของไทยที่สอดคล้องกันแต่ปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้
ประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 และมีประกาศใช้พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.  2558
และพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2560 จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบ
กิจการแพปลาเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายประมงดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจประมง
ของไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก 

ในประเด็นดังกล่าว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนานวัช) ในฐานะที่
ก ากับดแแลงานขององค์การสะพานปลา ได้สั่งการให้องค์การสะพานปลาเร่งท าการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติจัด
ระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว อีกท้ังประธานคณะกรรมการบริหารองค์การสะพานปลาก็ได้
มีนโยบายให้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน ทั้งนี้เพราะบทบัญญัติของพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
กิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ไม่เหมาะสมกับธุรกิจประมงและการจัดระเบียบกิจการแพปลาขององค์การสะพานปลาใน
ปัจจุบัน และไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามพันธกรณีที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของความตกลง
ว่าด้วยมาตรการของรัฐเจ้าของท่า (The 2009 FAO Port State Measures Agreement : PSMA) ในฐานะภาคี 
(Party) ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีหน้าที่ท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภายใน คือพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพ
ปลา พ.ศ. 2496 ใหม่เพ่ือให้มีบทบัญญัติสอดคล้องกับพันธกรณีตาม PSMA เช่นเดียวกับที่กรมประมงได้แก้ไข
กฎหมายจ านวนสองฉบับดังกล่าวแล้ว 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น องค์การสะพานปลาจึงได้มีบันทึกถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์จากส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการศึกษา วิเคราะห์ประเด็นข้อกฎหมายและ
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดท าข้อเสนอแนะ ต่อมาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เห็นชอบและมอบหมายให้
ที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งท าการศึกษา วิเคราะห์ และน าเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
กิจการแพปลาฉบับใหม่ข้ึนเป็นการด่วนตามกรอบเวลาที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย  

ที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผแ้วิจัยได้จัดท า 1) ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพ
ปลา พ.ศ. ....และ 2) เอกสารค าอธิบายหลักการและเหตุผลความจ าเป็นในการจัดท าร่าง ตามข้อ 1) รายมาตราอย่าง
ละเอียดครอบคลุมทุกประเด็นเพ่ือประโยชน์ในการใช้เป็นเอกสารอ้างอิงหลักในการชี้แจงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ในทุกขั้นตอนต่อไป 

ผแ้วิจัยเชื่อว่าร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ....และเอกสารค าชี้แจงจะเป็นประโยชน์
แก่การพัฒนาธุรกิจประมง อุตสาหกรรมต่อเนื่องกับการประมงในภาพรวม  โดยเฉพาะจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ
สะพานปลาที่จะมีกรอบวัตถุประสงค์ และอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจน สามารถให้บริการที่ท่าเรือด้วยระบบที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจการประมงในปัจจุบัน 

ค าส าคัญ : พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 พระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2560ร่าง
พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. .... ค าอธิบายหลักการและเหตุผลความจ าเป็นในการแก้ไขรายมาตรา 



 

Abstract 

Research on the Proposed Amendment of the Law Relating to Organizing  

the Activities of the Fish Market  

 

The Fisheries Act B.E. 2490 (“Fisheries Act”) and the Organizing the Activities of 

the Fish Market Act, B.E. 2496 (“Fish Market Act”), establishing the Fish Market Organization 

(FMO),have been implemented in Thailand more than 65 years.  These two Acts are main tools 

of Thai Government for fisheries management which supports each other.  However, at present 

the Fisheries Act was repealed and the new Fisheries Act and the Royal Ordinance of Fisheries 

B.E. 2560 have been enacted (“New Fisheries Act”). As a result, it is expedient to amend the 

Fish Market Act. 

In this connection, Deputy-Minister, Ministry of Agriculture and Cooperatives  

(Mr. Luck Wajananawat) as the supervisor of the FMO operation has instructed FMO to urgently 

improve the Fish Market Act.  In addition, the Chairman of FMO Administrative Board has also 

urged the FMO to urgently improve the Fish Market Act as well because certain provisions of 

the Fish Market Act are not appropriate with the fish market and the business of the FMO.  

Furthermore, the Fish Market Act is not consistent with the 2009 FAO Port State Measures 

Agreement (PSMA).  As the result, Thailand as the Party of PSMA is obligated to amend Fish 

Market Act to be in line with the provisions of PSMA and the New Fisheries Act. 

As a result, FMO prepared a memorandum to Permanent-Secretary of MOAC 

requesting the Office of Permanent-Secretary to study the relevant legal issues and factual issues 

including its proposal.  Then Permanent-Secretary of MOAC instructed the Legal Advisor to 

urgently study, analyze and propose the draft of the New Fish Market Act within the period as 

prescribed by theDeputy-Minister, Ministry of Agriculture and Cooperatives. 

                   Legal Advisor as a researcher has prepared 1) the draft of the New Fish Market Act 

B.E. ….  and 2) supplementary documents to explain in extensive the principle and reasons in 

drafting the New Fish Market Act as mentioned above.   

The researcher believes that the draft of New Fish Market Actincluding the 

supplementary document will benefit to the fisheries business development including fisheries 

industrial development as a whole.  In particular, it will benefit to the FMO because FMO will 

have a clear and precise objectives and authorities to provide its service at the fishing port more 

efficiently.  In addition, it is consistent with the new business of the fish market in Thailand.  
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drafting the New Fish Market Act 

 

 



 
 

 

ค ำน ำ 
 

เนื่องจากประเทศไทยได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 และ
พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ซึ่งเป็นกฎหมายจัดตั้งองค์การสะพานปลาต่อเนื่องกัน
มาเป็นเวลากว่า 65 ปี  โดยกฎหมายทั้งสองฉบับนี้ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือของรัฐในการบริหารจัดการ
ประมงของไทยที่สอดคล้องกัน แต่ปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้ประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 
2490 และมีประกาศใช้พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.  2558 และพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.
2560 จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบกิจการแพปลาเพ่ือให้
สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจประมงของไทย โดยเฉพาะสถานการณ์การค้าสินค้าสัตว์น้ าที่ท่าเทียบ
เรือประมงในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ตลอดจนเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชก าหนดการประมง 
พ.ศ. 2560 ประกอบกับองค์การสะพานปลาในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการบังคับใช้กฎหมายฉบับ
นี้ในปัจจุบัน มีความประสงค์ที่จะปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ซึ่งใช้
บังคับมานานกว่า 65 ปี โดยเฉพาะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนานวัช) 
ในฐานะที่ก ากับดูแลงานขององค์การสะพานปลา ได้สั่งการให้องค์การสะพานปลาเร่งท าการปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตลอดจนประธานคณะกรรมการ
บริหารองค์การสะพานปลา (นายชวลิต ชูขจร) ก็ได้มีนโยบายให้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวเป็นการ
เร่งด่วน ทั้งนี้เพราะบทบัญญัติของกฎหมายจัดระเบียบกิจการแพปลาที่ใช้อยู่ปัจจุบัน ไม่เหมาะสมกับสภาวะ
ธุรกิจประมง โดยเฉพาะไม่สอดคล้องกับพันธกรณีที่ประเทศไทยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม The 2009 FAO 
Port State Measures Agreement : PSMA ในฐำนะภำคี (Party)  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะนักกฎหมายระหว่างประเทศที่ศึกษาและติดตามความ
คืบหน้าของกำรบังคับใช้มำตรกำรของรัฐเจ้ำของท่ำ (Port State Measures) ในฐำนะเป็นเครื่องมือทำง
กฎหมำยที่ส ำคัญในกำรต่อต้ำนกำรท ำกำรประมงที่ผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำนและไร้กำรควบคุม 
(Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing) มาอย่างต่อเนื่ อง ประกอบกับ
ปัจจุบันได้เข้าเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยมาตรการของรัฐเจ้าท่าฯ หรือ PSMA แล้ว ท าให้ประเทศไทยมี
หน้าที่ตาม PSMA ที่จะต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภายใน คือพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา 
พ.ศ. 2496 เป็นการด่วน อนึ่ง งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ 1) ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2560 2) รองรับการท าธุรกิจของ
องค์การสะพานปลา โดยเน้นเรื่องการขยายธุรกิจด้านสัตว์น้ าผ่านท่าในต่างประเทศท่ีเกิดจากองค์การสะพาน
ปลาไปร่วมทุน และ 3) ให้เกิดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการท่าเทียบเรือประมงในด้านสาธารณสุข การ
บริหารจัดการสัตว์น้ าที่น ามาข้ึนท่า และมาตรการระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านชวลิต ชูขจร ประธานคณะกรรมการองค์การสะพานปลา 
ขอขอบคุณคุณสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามกุล คุณปารัชญา ชาวสวน คุณยสินทร พราหมมณี คุณศักดินันท์ นุวรรณ์ 
และคุณจุฑามาศ สีกา ทีมงานของผู้ วิจัยที่ ให้การสนับสนุนผู้วิจัยในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่ องและ  
น่าประทับใจยิ่ง ตลอดจนขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวอันได้แก่ นาวาอากาศเอกทองหล่อเนียมศิริ  
คุณสุรพล-คุณจิรพล-คุณพิชชาพร อ่อนอุระ ที่เข้าใจและเป็นก าลังใจที่ส าคัญยิ่งแก่ผู้วิจัย ส่งผลให้งานวิจัย
ฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี หากมีข้อบกพร่องอันอาจจะเกิดมีขึ้น ผู้วิจัยขอน้อมรับแต่เพียงผู้เดียว 

 

                                                                     

 
 

นำงพวงทอง อ่อนอุระ 
    นิติกรเชี่ยวชำญ 

ผู้วิจัย 

15 พฤษภำคม ๒๕61 
 



 
 

 

เรื่อง กำรศึกษำวิจัยกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดระเบียบกิจกำรแพปลำ 
ในประเด็นดังกล่าว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนานวัช) 

ในฐานะที่ก ากับดูแลงานขององค์การสะพานปลา ได้สั่งการให้องค์การสะพานปลาเร่งท าการปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว อีกทั้ งประธานคณะ
กรรมการบริหารองค์การสะพานปลาก็ได้มีนโยบายให้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน ทั้งนี้
เพราะบทบัญญัติของพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ไม่เหมาะสมกับธุรกิจประมง
และการจัดระเบียบกิจการแพปลาขององค์การสะพานปลาในปัจจุบัน และไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ตามพันธกรณีที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของความตกลงว่าด้วยมาตรการของรัฐเจ้าของท่า 
(The 2009 FAO Port State Measures Agreement : PSMA) ในฐานะภาคี (Party) ดังนั้น ประเทศไทย
จึงมีหน้าที่ที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภายใน คือพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 
ใหม่เพ่ือให้มีบทบัญญัติสอดคล้องกับพันธกรณีตาม PSMA เช่นเดียวกับที่กรมประมงได้แก้ไขกฎหมายจ านวน
สองฉบับดังกล่าวแล้ว 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น องค์การสะพานปลาจึงได้มีบันทึกถึงปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เพ่ือขอความอนุเคราะห์จากส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการศึกษา วิเคราะห์
ประเด็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดท าข้อเสนอแนะ ต่อมาปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้เห็นชอบและมอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่ งท าการศึกษา 
วิเคราะห์ และน าเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลาฉบับใหม่ขึ้นเป็นการด่วนตามกรอบเวลา
ที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย  
ที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้วิจัยได้จัดท า 1) ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
กิจการแพปลา พ.ศ. ....และ 2) เอกสารค าอธิบายหลักการและเหตุผลความจ าเป็นในการจัดท าร่าง ตามข้อ 
1) รายมาตราอย่างละเอียดครอบคลุมทุกประเด็นเพ่ือประโยชน์ในการใช้เป็นเอกสารอ้างอิงหลักในการชี้แจง
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ในทุกข้ันตอนต่อไป 

ผู้วิจัยเชื่อว่าร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ....และเอกสารค าชี้แจงจะเป็น
ประโยชน์แก่การพัฒนาธุรกิจประมง อุตสาหกรรมต่อเนื่องกับการประมงในภาพรวม  โดยเฉพาะจะเป็น
ประโยชน์ต่อองค์การสะพานปลาที่จะมีกรอบวัตถุประสงค์ และอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจน สามารถให้บริการที่
ท่าเรือด้วยระบบที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจการประมงใน
ปัจจุบัน 

 

 



 
 

 

เหตุผลส าคัญที่ผู้วิจัยมีความประสงค์และความตั้งใจจะท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การแก้ไขปัญหาการท าประมง
ที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU Fishing) ตามหลักการ แนวคิด และบทบัญญัติของตราสาร
ระหว่างประเทศ” เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและเป็นไปตามหลักการของตราสารระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (UNCLOS 1982) ความตกลงว่าด้วย
การอนุรักษ์และจัดการประชากรสัตว์น้ าที่อยู่ระหว่างเขตทางทะเลและที่อพยพย้ายถิ่นไกล (UNFSA) จรรยาบรรณใน
การท าการประมงอย่างรับผิดชอบ (Code of Conduct for Responsible Fisheries) แผนปฏิบัติการสากลในการ
ป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IPOA-IUU) รวมทั้งความตก
ลงว่าด้วยมาตรการของรัฐเจ้าของท่า (Port State Measures Agreement : PSMA)  ในการใช้ตราสารดังกล่าวนี้เป็น
เครื่องมือในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, 
Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามหลักการ
สากล โดยมีเจตนาจะท าการค้นคว้า รวบรวม ศึกษา ตีความ และวิเคราะห์เพ่ือน าหลักการและบทบัญญัติของตราสาร
ระหว่างประเทศดังกล่าว (ซึ่งประกอบด้วยบทบัญญัติที่มีผลผูกพันทางกฎหมายและไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย)  มา
เขียนให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่บังคับการใช้เป็นไปตามกฎหมาย ได้มีความเข้าใจตราสารระหว่างประเทศที่ส าคัญ
ดังกล่าวข้างต้น อย่างเป็นระบบ เห็นที่มาและความเชื่อมโยงของหลักการ แนวคิดและบทบัญญัติทั้งหมดอย่างชัดเจน 
เมื่อเข้าใจเจตนารมณ์ที่แท้จริงอย่างถ่องแท้แล้ว ก็จะท าให้การน าตราสารเหล่านั้นไปปรับใช้ หรือใช้เป็นความรู้พ้ืนฐาน
ส าคัญในการเจรจากับสหภาพยุโรปหรือประเทศอ่ืนๆ ที่อาจใช้มาตรการกีดกันทางค้ากับไทยในอนาคต ท าให้ทีมเจรจา
ของไทยมีหลักการของการจัดการประมงเป็นหลักยึดที่จะต้องปฏิบัติตาม มิใช่ไปปฏิบัติตามมาตรฐานที่ประเทศใด
ประเทศหนึ่งได้ก าหนดขึ้น ซึ่งอาจมิได้เป็นไปตามหลักการสากลที่ประเทศส่วนใหญ่ในโลกใช้เป็นหลักปฏิบัติอยู่ ผู้วิจัย
เขียนงานวิจัยฉบับนี้ขึ้นจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาในระหว่างปฏิบัติงานด้านกฎหมายประมงระหว่างประเทศมากว่า 
25 ปี กอร์ปกับได้มีโอกาสร่วมงานกับศูนย์บัญชาแก้ไขการท าการประมงที่ผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ในนามผู้แทน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่กลางปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ท าให้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่ง
จัดท าเอกสารวิชาการฉบับนี้ขึ้นเพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงส าหรับผู้ปฏิบัติงาน นักศึกษา ชาวประมง และผู้สนใจทั่วไป  

แม้ว่าจะมีระยะเวลาค่อนข้างจ ากัดในการท าการศึกษาและจัดท าเอกสารวิจัยฉบับนี้ แต่ ผู้วิจัยก็ได้ใช้พยายาม
อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ทั้ งในด้านเนื้อหาและบทวิเคราะห์ประเด็นหลักกฎหมายที่
ส าคัญ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านและสามารถน าไปปรับใช้กับงานที่แต่ละท่านมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างถูกต้อง 
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง อันส่งผลโดยตรงต่อการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของไทยในเวทีโลกที่ดียิ่งขึ้นในลักษณะที่ประเทศ
ท าการประมงด้วยความรับผิดชอบ และผู้วิจัยขอถือโอกาสนี้ขอขอบคุณคุณสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามกุล คุณปารัชญา 
ชาวสวน คุณยสินทร พราหมณี คุณศักดินันท์ นุวรรณ์ และคุณจุฑามาศ สีกา ทีมงานของผู้วิจัยที่ให้การสนับสนุนผู้วิจัย
ในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่องและน่าประทับใจยิ่ง ตลอดจนขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัว ได้แก่ นาวาอากาศเอก 
(พิเศษ) ทองหล่อ เนียมศิริ คุณสุรพล-คุณจิรพล-คุณพิชชาพร อ่อนอุระ ที่เข้าใจและเป็นก าลังใจที่ส าคัญยิ่งแก่ผู้ วิจัย 
ส่งผลให้งานวิจัยฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี หากมีข้อบกพร่องอันอาจจะเกิดมีขึ้น ผู้ท าการศึกษาขอน้อมรับแต่
เพียงผู้เดียว 

 

                                                                       นำงพวงทอง อ่อนอุระ 
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                                                                                                                        ผู้วิจัย                                                                                                                                                       
                                                                                                         15 พฤษภำคม ๒๕61 
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1. บทน ำ 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ในอดีตการขนถ่ายและจ้าหน่ายสินค้าสัตว์น ้ าเค็มของจังหวัดพระนครหรือ

กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน มีศูนย์รวมอยู่ที่ถนนทรงวาด อ้าเภอสัมพันธวงศ์ การจ้าหน่ายสัตว์น ้าจืดมี
ศูนย์รวมอยู่ที่หัวล้าโพงริมคลองผดุงกรุงเกษม สถานที่ทั งสองแห่งดังกล่าวคับแคบและสกปรก ท้าให้
การด้าเนินธุรกิจไม่สะดวก ในปีพ.ศ. 2491 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้
ส่งคณะผู้ เชี่ยวชาญมาศึกษาภาวะการประมงของประเทศไทยตามค้าร้องขอรัฐบาล  ซึ่งคณะ
ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวได้เสนอว่าระบบตลาดปลาที่มีอยู่เดิมยังขาดหลักการด้าเนินงานทางวิชาการและ
ขาดการสงเคราะห์ในด้านสังคมและเศรษฐกิจ สมควรที่รัฐบาลจะต้องด้าเนินการแก้ไขปรับปรุงในด้าน
ต่าง ๆ 6 ประการ ดังนี  

1.  บริการเกี่ยวกับการขนส่งสัตว์น ้าไปสู่ตลาด (การขนส่ง) 

2. บริการเกี่ยวกับการเก็บสินค้าสัตว์น ้าที่สะพานปลา (ห้องเย็น) 

3. การจัดระบบประมูลสินค้าสัตว์น ้า (ตลาดกลางหรือสะพานปลา) 

4. จัดองค์การให้ชาวประมงกู้ยืมเงินทุนและออมสิน (สินเชื่อการเกษตร) 

5. บริการเกี่ยวกับให้สินเชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์การประมง  (เครื่องมือและ
อุปกรณ์การประมง) 

6. บริการเกี่ยวกับการส่งเสริมการประมง แนะน้าทางวิชาการและอ่ืน ๆ ตลอดจน
บริการ เกี่ยวกับการเจ็บป่วย (วิชาการและสวัสดิการ) 

เพ่ือให้การด้าเนินงานเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจการประมงด้านการตลาด 
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จึงได้จัดท้าโครงการเสนอรัฐบาล เมื่อรัฐบาลรับหลักการ
และเห็นชอบให้ด้าเนินการแล้ว กรมประมงจึงได้เริ่มงานในการก่อสร้างสะพานปลาของรัฐขึ นที่ริมฝั่ง
แม่น ้าเจ้าพระยา ต้าบลยานนาวา อ้าเภอยานนาวา จังหวัดพระนคร ในปี พ.ศ. 2492 ต่อมาได้มีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2496 อัน
เป็นกฎหมายในการจัดตั งองค์การสะพานปลา องค์การสะพานปลาจึงได้ถือก้าเนิดตั งแต่บัดนั นเป็นต้น
มา1 

                                                           
1 องค์การสะพานปลา, http://www.fishmarket.co.th/index.php/about [ออนไลน]์,สืบค้นเมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2561. 

http://www.fishmarket.co.th/index.php/about
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องค์การสะพานปลาเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จัดตั งโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 และจัดอยู่ในกลุ่มเกษตรกรรมและ
พาณิชยกรรม โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี  

1.  จัดด้าเนินการและน้ามาซึ่งความเจริญของสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น ้าและ
อุตสาหกรรมการประมง 

2. จัดด้าเนินการ หรือควบคุม และอ้านวยบริการซึ่งกิจการแพปลา การขนส่งและ
กิจการอ่ืนๆ อันเกี่ยวกับกิจการแพปลา 

3. จัดส่งเสริมฐานะสวัสดิการ หรืออาชีพของชาวประมง และบูรณะหมู่บ้านการ
ประมง 

4.  จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง 

 

แต่เนื่องด้วยพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ซึ่งเป็นกฎหมายจัดตั ง
องค์การสะพานปลา ซึ่งได้ใช้บังคับเป็นเวลานานกว่า 65 ปี ซึ่งในปัจจุบันระบบเศรษฐกิจและกฎหมาย
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องได้มีการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงไปมาก ท้าให้การด้าเนินงานขององค์การสะพานปลามี
ความติดขัดในเรื่องข้อกฎหมายอยู่หลายประการ องค์การสะพานปลามีความประสงค์ที่จะปรับปรุง
แก้ไขพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 จึงได้ติดต่อประสานงานกับผู้วิจัยอย่างไม่
เป็นทางการให้ช่วยศึกษาและได้เริ่มด้าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเรื่อยมา จนกระทั่งต่อมา นาย
ลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มาตรวจเยี่ยมงานที่องค์การ
สะพานปลาและเห็นด้วยที่จะมีการแก้ไขพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 
องค์การสะพานปลาจึงได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้ขอรับการประเมินให้ศึกษาและวิจัยถึงแนว
ทางการแก้ไขพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561  และ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามอนุญาต เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2561 ผู้วิจัยจึงได้
ด้าเนินการวิจัยจัดท้าร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลาฉบับนี ขึ นมา 
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2. วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับพระราช
ก้าหนดการประมง พ.ศ. 2560 

2. เพื่อรองรับการท้าธุรกิจขององค์การสะพานปลา โดยเน้นเรื่องการขยายธุรกิจด้านสัตว์น ้า
ผ่านท่าในต่างประเทศท่ีเกิดจากองค์การสะพานปลาไปร่วมทุน 

3. เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการท่าเทียบเรือประมงในด้านสาธารสุขการบริหาร
จัดการสัตว์น ้า และมาตรการระหว่างประเทศ 

3. วิธีกำรศึกษำและกำรด ำเนินงำน 

  1. ประชุมหารือกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การสะพานปลาเพ่ือรวบรวมข้อมูลสภาพ
ปัญหาและวัตถุประสงค์ในการแก้ไขพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 

  - เมื่อผู้ขอรับการประเมินได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์จึงได้รวบรวมข้อมูลและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องทั งหมดเพ่ือศึกษาวิจัย 

  -2. ประชุมหารือการแก้ไขพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ทั งหมด 3 
ครั ง เพ่ือรวบรวมสภาพปัญหาที่เกิดขึ นขององค์การสะพานปลา เพ่ือจัดท้าโจทย์วิจัย  พร้อมทั ง
ด้าเนินการศึกษาวิจัย 

  3. จัดท้าผลงานการศึกษาวิจัยออกมาในรูปแบบของร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพ
ปลา พ.ศ. ... รวมไปถึงหลักการและเหตุผลในการยกร่าง และค้าอธิบายหลักการและเหตุผลในการ
แก้ไขเป็นรายมาตรา 

4. น้าเสนอผลการวิจัยพร้อมทั งพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ... ต่อที่
ประชุม คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์การบริหารและกลั่นกรองงานขององค์การสะพานปลา เมื่อ
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
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4. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมประมงโดยภาพรวม ซึ่งจะน้ามาซึ่งความเจริญแก่
ชาวประมง ผู้ประการสินค้าสัตว์น ้า และอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เก่ียวข้อง 

2. เป็นประโยชน์แก่พัฒนาองค์การสะพานปลาในเรื่องของกรอบวัตถุประสงค์ อ้านาจหน้าที่
ขององค์การสะพานปลาที่จะด้าเนินกิจการต่อไปในอนาคต 

3. องค์การสะพานปลาสามารถน้าร่างพระราชบัญญัติที่จัดท้าขึ นมา พร้อมทั งหลักการและ
เหตุผล ค้าอธิบายรายมาตรา ไปใช้ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ... 
ได้ทันท ี

4. เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมประมง โดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่องค์การ
สะพาน ชาวประมง ผู้ประกอบการประมง และผู้ที่สนใจ ทราบถึงร่างพระราชบัญญัติที่จัดท้าขึ นมา 

5. การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายพระราชบัญญัติฯ ท้าให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมประมงโดย
ภาพรวมซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านธุรกิจประมง 
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2. วิเครำะห์ประเด็นปัญหำในพระรำชบัญญัติจัดระเบียบกิจกำรแพปลำ พ.ศ. 2496 
 

1. ประเด็นปัญหำ 
 จากการรวบรวมข้อเท็จจริงของผู้วิจัยท้าให้พบถึงสภาพปัญหาที่ส้าคัญดังต่อไปนี  

1. การไม่ประกาศพื นที่ที่มีการประกอบกิจการแพปลาให้เป็นสะพานปลาหลายแห่ง โดยมี
การตีความมาตรา 31 (1) ว่าหากมีการประกาศให้พื นที่ใดเป็นสะพานปลาจะท้าให้ผู้ประกอบกิจการ
แพปลาในเขตพื นที่นั นเข้ามาประกอบกิจการในพื นที่ของสะพานปลาที่ประกาศ ซึ่งท้าให้ปัจจุบัน
องค์การสะพานปลาไม่ยอมประกาศให้เป็นสะพานปลาเพราะเกรงว่าจะมีปัญหาขัดแย้งกับเอกชนที่
ประกอบธุรกิจอยู่เดิม จึงยังไม่ประกาศพื นที่นั นให้เป็นสะพานปลา แต่เลี่ยงไปใช้ค้าว่า ท่าเทียบเรือ
แทน 

2. สืบเนื่องมาจากปัญหาข้อที่ 1 น้ามาซึ่งปัญหาในการจัดเก็บค่าบริการการซื อขายสัตว์น ้าที่
สามารถเรียกเก็บได้จากราคาสินค้าสัตว์น ้าที่ซื อขายกันที่สะพานปลา แต่เมื่อมิได้ประกาศให้เป็น
สะพานปลา จึงไม่สามารถเก็บค่าบริการได้ จึงเลี่ยงไปเก็บเป็นค่าธรรมเนียมแทน ทั งๆที่เป็นเงินที่เรียก
เก็บจากเหตุอย่างเดียวกัน ซึ่งเป็นปัญหาจากการตีความที่ผิดไป  

 3. สืบเนื่องต่อมาจากปัญหาข้อที่ 2 ส่งผลกระทบไปสู่การแบ่งเงินค่าบริการที่องค์การสะพาน
ปลาเรียกเก็บดังกล่าว เพ่ือใช้จ่ายในการส่งเสริมการประมง ซึ่งเมื่อมีการเรียกเก็บเงินโดยใช้ชื่อเรี ยก
ต่างกัน เงินที่ใช้ชื่อเรียกว่าค่าธรรมเนียมจึงไม่แบ่งตามกฎหมาย ทั งๆที่เป็นเงินอย่างเดียวกันกับ
ค่าบริการแต่ที่ไม่เรียกค่าบริการเพราะไปประกาศพื นที่นั นเป็นสะพานปลา จึงเลี่ยงไปใช้ค้าว่า
ค่าธรรมเนียมแทน  

4. สืบเนื่องต่อมาจากปัญหาข้อที่ 3 มีการตีความค่าบริการที่ต้องมีการแบ่งตามมาตรา 20 
ให้รวมไปถึงรายได้ทุกอย่างขององค์การ ซึ่งเป็นการตีความที่ผิดไปจากเจตนารมณ์ของกฎหมาย แต่
องค์การสะพานปลาได้ด้าเนินการเช่นนี มาโดยตลอด ซึ่งจะเห็นปัญหาดังกล่าวมีความซับซ้อนและ
กระทบต่อเรื่องอ่ืนๆเป็นลูกโซ่ 

5. ข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประธานกรรมการและกรรมการยังไม่ได้ปรับให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานส้าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 

5. บทก้าหนดโทษที่ก้าหนดไว้นานแล้ว ควรมีการปรับเพิ่ม 

https://www.baanjomyut.com/library/law/02/225.html
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2. ควำมจ ำเป็นที่ต้องท่ีจะต้องมีกำรแก้ไขและควำมส ำคัญขององค์กำรสะพำนปลำ  
 ปัจจุบันการขนถ่ายและจ้าหน่ายสินค้าสัตว์น ้าที่ผ่านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงของ
องค์การสะพานปลามีปริมาณคิดเป็นสัดส่วนประมาณ ร้อยละ ๓๐ ของสินค้าสัตว์น ้าทั งหมดที่
จ้าหน่ายภายในประเทศ เนื่องจากแพปลาเอกชนส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก มีลักษณะเป็นกิจการใน
ครอบครัว หรือให้บริการเฉพาะในกลุ่มไม่ใช่บริการสาธารณะ โดยมีความจ้าเป็นที่ต้องท้าภารกิจดังนี  
  ๑) ท้าหน้าที่ในการบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการประกอบอาชีพประมง และ
การค้าสัตว์น ้า โดยจัดให้มีท่าเทียบเรือประมงที่และตลาดกลางสัตว์น ้าสามารถให้บริการให้กับทุกคน
โดยไม่มีเงื่อนไขผูกมัด หรือผูกขาดในการท้าธุรกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวประมงรายย่อย 
รวมทั งมีการเก็บค่าบริการในอัตราต่้า  
  ๒) สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา จัดเป็นพื นที่น้าร่อง
ในการปรับปรุงมาตรฐานการดูแลรักษาคุณภาพสัตว์น ้าและสุขอนามัยของสถานที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้กับสินค้าสัตว์น ้าส่งออกซึ่งมีมูลค่ากว่า ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาทในแต่ละปี นอกจากนี  
องค์การสะพานปลาเป็นหน่วยงานเดียวของรัฐที่กรมประมงใช้เป็นหน่วยรับตรวจของสหภาพยุโรป 
เพ่ือสร้างความมั่นใจในกระบวนการดูแลรักษาคุณภาพสัตว์น ้า และสุขอนามัยของสถานที่ขนถ่ายและ
จ้าหน่ายสัตว์น ้า ซึ่งเป็นมาตรการภาคบังคับในการส่งออกสัตว์น ้าไปสหภาพยุโรปและประเทศอ่ืนๆ 
รวมถึงการท้าหน้าที่ ออกใบรับรองแหล่งที่ มาของสินค้าสัตว์น ้ า(Marine Catch Purchasing 
Document-MCPD) ตามมาตรการลดปัญหาการท้าประมงผิดกฎหมาย ไร้การรายงาน และไร้การ
ควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) 
  ๓) เป็นกลไกของรัฐในการด้าเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพประมง 
ทั งในด้านการส่งเสริมอาชีพ เช่น โครงการจ้าหน่ายน ้ามันราคาถูกให้เรือประมงชายฝั่ง  การก้ากับดูแล
และตรวจสอบการใช้แรงงานประมง เพ่ือแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยใช้เป็นจุดตรวจของเรือประมงที่
เข้าเทียบท่า 
  ๔) เมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศในเอเชีย พบว่าประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ 
ฮ่องกง หรือแม้แต่ประเทศญี่ปุ่น ก็ใช้กลไกของรัฐในการเข้ามาบริหารจัดการแพปลา/ท่าเทียบ
เรือประมง และตลาดสัตว์น ้าเช่นเดียวกัน 
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3. ประเด็นที่มีกำรแก้ไขและเหตุผลในกำรแก้ไข 

1) นิยำมขององค์กำรสะพำนปลำ และแก้ไขนิยำมของค ำว่ำ “สะพำนปลำ” และ 
“ค่ำบริกำร” ที่ใช้ในพระรำชบัญญัตินี้  
มำตรำ ๓ (ฉบับเดิม) : “สะพานปลา” หมายความว่า สถานที่หรือบริเวณซึ่งได้มีประกาศให้เป็นที่
ประกอบกิจการแพปลาตามพระราชบัญญัตินี  

มำตรำ 4 (ฉบับใหม่) : “สะพานปลา” หมายความว่า สถานที่หรือบริเวณที่ให้บริการและอ้านวย
ความสะดวกในการขนถ่ายสัตว์น ้าและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ประกอบกิจการแพปลาตามพระราชบัญญัตินี  

มำตรำ ๓ (ฉบับเดิม) : “ค่าบริการ” หมายความว่า เงินค่าจัดสถานที่และอ้านวยความสะดวกในการ
ซื อขายสินค้าสัตว์น ้าที่สะพานปลา 

มำตรำ 4 (ฉบับใหม่) : “ค่าบริการ” หมายความว่า รายได้ที่จัดเก็บจากการให้บริการสิ่งอ้านวยความ
สะดวกอย่างใดอย่างหนึ่งรวมถึงค่าตอบแทนอื่นๆ ตามท่ีองค์การสะพานปลาก้าหนด  

หลักกำร/เหตุผลในกำรแก้ไข :  เพ่ิมเติมและแก้ไขนิยามของค้าว่า “สะพานปลา” โดยระบุเพ่ิมเติม 
“บริเวณที่ให้บริการและอ้านวยความสะดวกในการขนถ่ายสัตว์น ้าและกิจกรรมอ่ืนๆ” และแก้ไขนิยาม
ของค้าว่า “ค่าบริการ” โดยระบุเพ่ิมเติม “ค่าตอบแทนอ่ืนๆ” เพ่ือให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ
ความหมายในปัจจุบัน 

2) วัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งองค์กำรสะพำนปลำ  
มำตรำ ๕ (ฉบับเดิม) : ให้จัดตั งองค์การขึ นองค์การหนึ่ งเรียกว่า  “องค์การสะพานปลา” มี
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี  

          (๑) จัดด้าเนินการและน้ามาซึ่งความเจริญของสะพานปลา  ตลาดสินค้าสัตว์น ้า และ
อุตสาหกรรมการประมง 

          (๒) จัดด้าเนินการหรือควบคุม และอ้านวยบริการซึ่งกิจการแพปลา การขนส่ง และกิจการอื่น 
ๆ อันเกี่ยวกับกิจการแพปลา 

          (๓) จัดส่งเสริมฐานะสวัสดิการ หรืออาชีพของชาวประมง และบูรณะหมู่บ้านการประมง 

          (๔) จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง 

เพ่ือด้าเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว ให้องค์การสะพานปลามีอ้านาจรวมถึง 

          (๑) สร้าง ซื อ จัดหา จ้าหน่าย เช่า ให้เช่า ถือกรรมสิทธิ์ หรือครอบครองซึ่งทรัพย์สินต่าง ๆ 
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          (๒) กู้ยืมเงินหรือยืมสิ่งของ ให้กู้ยืมเงินหรือให้ยืมสิ่งของ 

มาตรา 8 (ฉบับใหม่) : ให้องค์การมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี      

          (๑) จัดด้าเนินการและน้ามาซึ่งความเจริญของสะพานปลา  ตลาดสินค้าสัตว์น ้า และ
อุตสาหกรรมการประมง 

          (๒) จัดด้าเนินการหรือควบคุม และอ้านวยบริการซึ่งกิจการแพปลา การขนส่ง และกิจการอื่น 
ๆ                อันเกี่ยวกับกิจการแพปลา 

          (๓) จัดส่งเสริมฐานะสวัสดิการ หรืออาชีพของชาวประมง และบูรณะหมู่บ้านการประมง 

          (๔) จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง 

   (๕) สนับสนุนการควบคุมคุณภาพสินค้าสัตว์น ้า 

      (๖) เพ่ือส่งเสริมให้มีการร่วมทุนในการท้าประมง การตลาดเกี่ยวกับการค้าสินค้าสัตว์น ้า ทั ง
ภายในและภายนอกประเทศ 

        (๗) จัดหรือสนับสนุน เพ่ือการเพ่ิมศักยภาพหรือปรับปรุงท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าสัตว์น ้าทั ง
ภายในและภายนอกประเทศ 

 (๘) สนับสนุน ตรวจสอบ  แนะน้า เพ่ือการพัฒนา ปรับปรุง การค้าสินค้าสัตว์น ้า ทางด้าน
การตลาด และสุขอนามัยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

 (๙) เป็นศูนย์กลางตลาดการค้าสินค้าสัตว์น ้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 

 (๑๐) สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการท้าประมง ทั งประมงชายฝั่งและน ้าลึกโดยผิด
กฎหมาย 

 (๑๑) สนับสนุนการก้าหนดมาตรฐานสินค้าสัตว์น ้าเพ่ือให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตามที่
กฎหมายก้าหนด 

 (๑๒) เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการศึกษา วิจัย ถ่ายทอดผลการวิจัยความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ 

สัตว์น ้า การตลาดสินค้าสัตว์น ้า และการค้าสัตว์น ้า 

 (๑๓) สนับสนุน ส่งเสริม ร่วมลงทุน ด้านการท่องเที่ยว หรือกิจการที่ เกี่ยวเนื่องกับ
วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๘ (๑)  
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หลักกำร/เหตุผลในกำรแก้ไข : เพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ตั งแต่ข้อ (5) ถึง (13) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
องค์การฯ ทั งในและต่างประเทศมากขึ น เพ่ือให้สอดคล้องกับการด้าเนินงานในปัจจุบันและเพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดความเจริญของอุตสาหกรรมประมงในภาพรวมในประเทศและต่างประเทศ  ทั งนี ย้าย
อ้านาจขององค์การฯไปเป็นมาตรา 9 แทน  

3) อ ำนำจกระท ำกิจกำรต่ำงๆ  
มำตรำ 8 (ฉบับเดิม) : เพ่ือด้าเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว ให้องค์การสะพานปลามีอ้านาจ
รวมถึง 

          (๑) สร้าง ซื อ จัดหา จ้าหน่าย เช่า ให้เช่า ถือกรรมสิทธิ์ หรือครอบครองซึ่งทรัพย์สินต่าง ๆ 

          (๒) กู้ยืมเงินหรือยืมสิ่งของ ให้กู้ยืมเงินหรือให้ยืมสิ่งของ 

มำตรำ 9 (ฉบับใหม่) : ให้องค์การมีอ้านาจกระท้ากิจการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตาม
มาตรา ๘   และอ้านาจเช่นว่านี ให้รวมถึง     

    (๑) จัดหา ให้การสนับสนุนทุน ร่วมลงทุนทั งภาครัฐและเอกชนในการท้าประมง การตลาดที่
เกี่ยวกับการค้าสัตว์น ้า และการท้าธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการประมง หรือการตลาดสัตว์น ้า        

         (๒) ก้าหนดมาตรฐานการด้าเนินธุรกิจเป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัยของสินค้าสัตว์น ้า  
สะพานปลา และท่าเทียบเรือประมง 

         (๓)  ส่งเสริม สนับสนุนการด้าเนินธุรกิจค้าสัตว์น ้ากิจการท้าประมงร่วม   ท่าเทียบเรือประมง                    
การขนส่ง  กิจการแพปลา  ตลาดกลางสินค้าสัตว์น ้า ห้องเย็น  โรงน ้าแข็ง  โรงงานแปรรูป  มีอ้านาจ
จัดซื อ จัดจ้าง จัดตั งสถานที่เพ่ือการวิจัย รวบรวมความรู้ ทั งภาครัฐและเอกชน  

         (๔) ด้าเนินการเพ่ือการวิจัย รวบรวมความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์น ้า และการตลาดสัตว์น ้า 
ด้าเนินการเพื่อการวิจัย รวบรวมความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์น ้า ทั งภาครัฐและเอกชน 

         (๕) มีอ้านาจ  ลงทุน  สร้าง  ซื อ  จัดหา  จ้าหน่าย ยืม ให้ยืม เช่า  ให้เช่า เช่าซื อ ให้เช่าซื อ 
ว่าจ้าง  รับจ้าง  จ้านอง  รับจ้านอง  จ้าน้า  รับจ้าน้า  แลกเปลี่ยน  โอน  รับโอน  ให้กู้ยืมเงินหรือ
ให้ยืมสิ่งของ กู้ยืมเงินหรือยืมสิ่งของ  ฝาก รับฝาก  เพ่ือประโยชน์แก่กิจการขององค์การ ถือกรรมสิทธิ์ 
หรือสิทธิครอบครอง มีทรัพยสิทธิ ในทรัพย์สินใดๆ หรือรับเงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้    

          (๖) จัดตั งบริษัทจ้ากัด  หรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ร่วมทุนหรือร่วมลงทุนกับภาครัฐหรือเอกชน               
เพ่ือประโยชน์แก่กิจการขององค์การ รวมทั งการเข้าเป็นหุ้นส่วนจ้าพวกจ้ากัดความรับผิดของห้าง
หุ้นส่วนจ้ากัด  หรือถือหุ้นในบริษัทจ้ากัด  บริษัทมหาชนจ้ากัด  หรือ นิติบุคคลใดๆ  โดยรัฐมนตรี
อนุมัต ิ
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          (๗) จัดเก็บรายได้จากค่าบริการ ค่าตอบแทน และรายได้อ่ืนๆ ตามท่ีองค์การก้าหนด     

          (๘) กระท้าการอื่นใดท่ีจ้าเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

หลักกำร/เหตุผลในกำรแก้ไข : เดิมอ้านาจต่างๆขององค์การสะพานปลาอยู่ ใน มาตรา 5 
เช่นเดียวกับวัตถุประสงค์ขององค์การฯ ในฉบับใหม่ได้มีการแยกออกมาเป็น มาตรา 9 เพ่ือความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ นและเพ่ิมเติมอ้านาจให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และการด้าเนินงานขององค์การฯใน
ปัจจุบัน เพ่ือเกิดประโยชน์แก่กิจการขององค์การฯ ทั งนี เพ่ือส่งเสริมให้ เกิดความเจริญของ
อุตสาหกรรมประมงในภาพรวม    

4) รำยได้ขององค์กำรสะพำนปลำ  
มำตรำ ๑๐ (ฉบับเดิม) :  ให้จ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายวิสามัญลงทุนประจ้าปีงบประมาณพ.ศ. 
๒๔๙๖  ของกรมการประมงท่ีเกี่ยวกับการด้าเนินการจัดตั งแพปลา ให้แก่องค์การสะพานปลา 

มำตรำ ๑๒ (ฉบับใหม่) : องค์การอาจมีรายได้ดังต่อไปนี    

        (๑) งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นคราวๆ เพ่ือด้าเนินกิจการหรือขยาย
กิจการตามความเหมาะสม 

        (๒) เงินหรือทรัพย์สินบริจาคจากภาคเอกชนหรือองค์กรของรัฐ รวมทั งจากต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ 

        (๓) ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการด้าเนินการหรือการลงทุน 

        (๔) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินขององค์การ 

มำตรำ ๑3 (ฉบับใหม่) : รายได้ที่องค์การได้รับในปีหนึ่งๆ เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายส้าหรับด้าเนินงาน                     
ค่าภาระต่างๆที่เหมาะสม เช่น ค่าบ้ารุงรักษา ค่าเสื่อมราคา และเงินสมทบกองทุนส้าหรับจ่าย
สงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานในองค์การ เงินส้ารองธรรมดา ซึ่งตั งไว้เผื่อขาดเงินส้ารองขยายงานและเงิน
ลงทุนตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เหลือเท่าใด ให้น้าส่งเป็นรายได้ของรัฐ 

แต่ถ้ารายได้มีจ้านวนไม่พอส้าหรับรายจ่ายดังกล่าว นอกจากเงินส้ารองที่ได้ระบุไว้ในวรรค
ก่อนและองค์การไม่สามารถหาเงินจากทางอ่ืน รัฐพึงจ่ายเงินให้แก่องค์การเท่าจ้านวนที่จ้าเป็น 

หลักกำร/เหตุผลในกำรแก้ไข :  เพ่ิมเติม รายได้ขององค์การฯให้สอดคล้องกับการด้าเนินงานใน
ปัจจุบัน และเพ่ิมเติม มาตรา 13 การน้าส่งเงินคืนรัฐและการได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ ทั งนี เพ่ือให้
เกิดความชัดเจนของรายได้ท่ีองค์การมีสิทธิได้รับ 
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5) กำรเรียกเก็บค่ำบริกำร  
มำตรำ ๑9 (ฉบับเดิม) : ให้องค์การสะพานปลามีอ้านาจเรียกเก็บเงินค่าบริการจากผู้ประกอบกิจการ
แพปลาได้ไม่เกินร้อยละสามของราคาสินค้าสัตว์น ้าที่ซื อขายกันที่สะพานปลาหรือราคาที่พนักงาน
ประเมินราคาตลาดในวันนั น 

มำตรำ ๑4 (ฉบับใหม่) : ให้องค์การมีอ้านาจเรียกเก็บเงินค่าบริการจากผู้ประกอบกิจการแพปลาได้
ไม่เกิน ร้อยละห้าของราคาสินค้าสัตว์น ้าที่ซื อขายกันที่สะพานปลาหรือราคาที่พนักงานประเมินราคา
ตลาดในวันนั น 

      ส้าหรับการเรียกเก็บค่าบริการการตามวรรคแรกท่ีมิได้ซื อขายกันที่สะพานปลา แต่อยู่ในเขตพื นที่
ให้บริการขององค์การ ก็ให้องค์การมีอ้านาจเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวได้ในอัตราไม่เกินกว่าที่ก้าหนด
ไว้ในวรรคแรก 

หลักกำร/เหตุผลในกำรแก้ไข : มาตรา 19 (เดิม) มีการระบุพื นที่ในการเรียกเก็บเงินค่าบริการที่ไม่
ชัดเจนในมาตรา 14 (ฉบับใหม่) มีการเพ่ิมเติมการเรียกเก็บค่าบริการ ให้ครอบคลุมถึงพื นที่ให้บริการ
อ่ืนๆขององค์การฯที่มีการซื อขายสัตว์น ้า แต่ยังไม่พร้อมที่จะประกาศเป็นสะพานปลา เพ่ีอให้สามารถ
เก็บค่าบริการได้และอยู่ในบังคับของกฎหมายเดียวกัน และมีการแก้ไขเพ่ิมเติมอัตราการเรียกเก็บเงิน
ค่าบริการเดิมองค์การฯ มีอ้านาจเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ประกอบกิจการแพปลาได้ไม่เกินร้อยละสาม
ของราคาสินค้าสัตว์น ้าที่ซื อขายกัน ซึ่งฉบับใหม่ทางองค์การสะพานปลาเสนอเห็นควรแก้ไขอ้านาจการ
เรียกเก็บค่าบริการจากผู้ประกอบกิจการแพปลาเพ่ิมขึ น ผู้วิจัยจึงเสนอเป็น ไม่เกินร้อยละห้า 
เทียบเคียงได้จากการเรียกเก็บอัตราค่าบริการของภาคเอกชน  

6) กำรแบ่งเงินค่ำบริกำรที่องค์กำรฯเรียกเก็บ 
มำตรำ 20 (ฉบับเดิม) : ให้แบ่งเงินค่าบริการที่องค์การสะพานปลาเรียกเก็บตามความในมาตรา ๑๙ 
ไว้ร้อยละยี่สิบห้าของค่าบริการที่เก็บได้ทั งหมด เพ่ือใช้จ่ายในการส่งเสริมการประมงตามความใน
มาตรา ๕ (๓) และ (๔) 

        การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินค่าบริการที่แบ่งไว้ในวรรคก่อน ให้เป็นไปตามระเบียบและ
วิธีการที่คณะกรรมการก้าหนดด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มำตรำ ๑5 (ฉบับใหม่) : ให้แบ่งเงิน จากก้าไรสุทธิขององค์กร ในอัตราที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10                  
เพ่ือใช้จ่ายในการส่งเสริมการประมงตามความในมาตรา ๘ (๓)  

        การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินก้าไรสุทธิที่แบ่งไว้ในวรรคก่อน ให้เป็นไปตามระเบียบและ
วิธีการที่คณะกรรมการก้าหนด 
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หลักกำร/เหตุผลในกำรแก้ไข : มาตรา 20 (เดิม) ก้าหนดให้แบ่งเงินค่าบริการที่องค์การฯเรียกเก็บไว้
ร้อยละยี่สิบห้าของค่าบริการที่เก็บได้ทั งหมดเพ่ือใช้จ่ายในการส่งเสริมการประมง การแบ่งเงินดังกล่าว
ข้างต้นไม่สอดคล้องกับการด้าเนินงานของรัฐวิสาหกิจในปัจจุบัน ที่องค์กรต้องสามารถด้ารงอยู่ได้ 
ประกอบกับที่ผ่านมาผลประกอบการขององค์การฯเองไม่ค่อยจะดีหนักและต้องจัดสรรเงินเพ่ือ
ส่งเสริมการประมงอีกด้วยจึงปรับปรุงใหม่ในมาตรา 15 (ฉบับใหม่) ให้แบ่งเงินจากก้าไรสุทธิของ
องค์กร ในอัตราที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เพ่ือใช้จ่ายในการส่งเสริมการประมง ซึ่งจะเป็นเท่าใดนั นให้
อยู่ในอ้านาจของคณะกรรมการที่จะวางข้อบังคับเพ่ือใช้ในการปฏิบัติต่อไป  

7) กำรจัดท ำงบประมำณประจ ำปี   
มำตรำ 21 (ฉบับเดิม) : ให้องค์การสะพานปลาจัดท้างบประมาณประจ้าปี แยกเป็นงบลงทุนและงบ
ท้าการ ส้าหรับงบลงทุนให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ส่วนงบท้าการให้
น้าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ      

       ให้องค์การสะพานปลาเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารตามระเบียบของคณะกรรมการ ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

มำตรำ ๑6 (ฉบับใหม่) : ให้องค์การจัดท้างบประมาณประจ้าปี แยกเป็นงบลงทุนและงบท้าการ 
ส้าหรับงบลงทุนให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ส่วนงบท้าการให้น้าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

ให้องค์การเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารตามระเบียบของกระทรวงการคลัง 

หลักกำร/เหตุผลในกำรแก้ไข : แก้ไขความในวรรค 2 ให้เป็นไปตามกฎหมายปัจจุบันซึ่งได้มีกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับไว้เป็นการเฉพาะ 

8) อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร  
มำตรำ ๑๑ (ฉบับเดิม) ให้มีคณะกรรมการองค์การสะพานปลาขึ นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธาน
กรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าสี่คน แต่ไม่เกินหกคน 

       ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั งประธานกรรมการและกรรมการองค์การสะพานปลา 
มำตรำ ๑๗ (ฉบับใหม่) ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการองค์การสะพานปลา” 
ประกอบด้วย 

        (๑)  ประธานกรรมการแต่งตั งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง 

        (๒)  กรรมการโดยต้าแหน่ง ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

        (๓)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ้านวน ๔  คน   
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ให้ผู้อ้านวยการเป็นเลขานุการ 

ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั งประธานกรรมการและกรรมการองค์การ 

หลักกำร/เหตุผลในกำรแก้ไข : ปรับจากมาตรา 11 เดิมเพ่ือให้ได้กรรมการที่หลากหลายและจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งองค์การสะพานเป็นรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จึงสมควรที่จะมีคณะกรรมการที่มาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกทั ง
รัฐวิสาหกิจในปัจจุบันได้มีข้อก้าหนดให้ต้องมีผู้แทนจากกระทรวงการคลังเข้าไปร่วมเป็น
คณะกรรมการด้วย 

มำตรำ 21 (ฉบับเดิม) : ให้คณะกรรมการมีอ้านาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่ง
กิจการขององค์การสะพานปลา อ้านาจหน้าที่เช่นว่านี ให้รวมถึง 

      (๑) วางข้อบังคับเก่ียวกับการต่าง ๆ ตามความในมาตรา ๕ 

      (๒) วางข้อบังคับการประชุมและการด้าเนินกิจการของคณะกรรมการ 

      (๓) วางข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั ง และการถอดถอนพนักงาน 

      (๔) วางข้อบังคับว่าด้วยระเบียบปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลา และข้อบังคับว่าด้วยระเบียบ
วินัยและการลงโทษพนักงาน 

      (๕) ก้าหนดอัตราเงินเดือนของพนักงาน 

มำตรำ 19 (ฉบับใหม่) : คณะกรรมการมีอ้านาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่ง
กิจการขององค์การ และอ้านาจหน้าที่เช่นว่านี ให้รวมถึง 

(๑) ก้าหนดนโยบายการบริหารงาน การจัดหาทุน และให้ความเห็นชอบแผนการด้าเนินงาน
เกี่ยวกับนโยบายขององค์การ 

(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณประจ้าปีของ 
องค์การ 

(๓) วางข้อบังคับเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามขอบแห่งวัตถุประสงค ์

(๔) วางข้อบังคับเก่ียวกับการด้าเนินงานและการบริหารงาน 

(๕) วางข้อบังคับเก่ียวกับการด้าเนินกิจการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 

(๖) วางข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดเก็บและก้าหนดอัตราของรายได้ค่าบริการ ค่าบริการอ่ืนๆ 
ตามมาตรา ๙ (๗) 
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หลักกำร/เหตุผลในกำรแก้ไข : ปรับปรุงอ้านาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และอ้านาจหน้าที่
ขององค์การที่เปลี่ยนไป 

9) วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของประธำนกรรมกำรและกรรมกำร 
มำตรำ 15 (ฉบับเดิม) : ให้ประธานกรรมการและกรรมการอยู่ในต้าแหน่งมีก้าหนดสองปี แต่อาจรับ
แต่งตั งใหม่ได ้

มำตรำ 20 (ฉบับใหม่) : ประธานกรรมการและกรรมการมีวาระการด้ารงต้าแหน่งคราวละสามปี 

เมื่อวาระของประธานกรรมการหรือกรรมการเหลืออยู่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันแต่ไม่น้อยกว่าเก้าสิบ
วัน ให้ด้าเนินการสรรหาหรือแต่งตั งประธานกรรมการหรือกรรมการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันเริ่มด้าเนินการ หากครบก้าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง แต่ยังมิได้มีการแต่งตั งประธานกรรมการ
หรือกรรมการขึ นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากต้าแหน่งตามวาระนั นอยู่ใน
ต้าแหน่งเพื่อด้าเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

             ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากต้าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั งอีกได้แต่จะ
ด้ารงต้าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

หลักกำร/เหตุผลในกำรแก้ไข : เพ่ิมวาระเป็นวาระคราวละ 3 ปี เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

10) กำรแต่งตั้งประธำนกรรมกำรและกรรมกำรกรณีพ้นจำกต ำแหน่งก่อนวำระ 
มำตรำ 16 (ฉบับเดิม) : (วรรค 2) ในกรณีที่มีการพ้นจากต้าแหน่งก่อนถึงวาระ ให้มีการแต่งตั ง
ประธานกรรมการ หรือกรรมการเข้าแทนได้ แล้วแต่กรณี ผู้ที่ได้รับแต่งตั งเข้าแทนนี ย่อมอยู่ใน
ต้าแหน่งได้เพียงเท่าก้าหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน  

มำตรำ 22 (ฉบับใหม่) : ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากต้าแหน่งก่อนวาระให้
รัฐมนตรีแต่งตั งผู้ด้ารงต้าแหน่งแทน เว้นแต่วาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน  จะไม่แต่งตั งประธาน
กรรมการหรือกรรมการแทนก็ได้ และให้ผู้ได้รับแต่งตั งแทนต้าแหน่งที่ว่างนั นอยู่ในต้าแหน่งเท่ากับ
วาระท่ีเหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งได้แต่งตั งไว้แล้ว 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากต้าแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการทั งหมดที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั งประธานกรรมการหรือกรรมการตามวรรค
หนึ่ง และในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากต้าแหน่งก่อนวาระ ให้กรรมการที่เหลือเลือกกรรมการคน
หนึ่งท้าหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว 
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หลักกำร/เหตุผลในกำรแก้ไข : แก้ปัญหาช่องว่างในระหว่างที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้น
จากต้าแหน่ง 

11) อ ำนำจหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรสะพำนปลำ  
มำตรำ 26 (ฉบับเดิม) : ให้ผู้อ้านวยการเป็นผู้บริหารกิจการขององค์การสะพานปลา  ตามนโยบาย
และระเบียบข้อบังคับท่ีคณะกรรมการก้าหนดหรือมอบหมาย  

มำตรำ 28 (ฉบับใหม่) : ผู้อ้านวยการมีหน้าที่บริหารกิจการขององค์การให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการก้าหนด และมีอ้านาจบังคับบัญชาพนักงานและ
ลูกจ้าง 

        ผู้อ้านวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการขององค์การ 

หลักกำร/เหตุผลในกำรแก้ไข : ก้าหนดอ้านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อ้านวยการ 

12) กรณีผู้อ ำนวยกำรฯไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้  
มำตรำ - (ฉบับเดิม) :-  

มำตรำ 29 (ฉบับใหม่) : ในกรณีที่ผู้ อ้านวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งหรือ
ต้าแหน่งผู้อ้านวยการว่างลงและยังมิได้มีการแต่งตั งผู้อ้านวยการ ให้คณะกรรมการแต่งตั งกรรมการ
หรือพนักงานคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนให้ผู้รักษาการแทนผู้อ้านวยการมีอ้านาจและหน้าที่อย่าง
เดียวกับผู้อ้านวยการ 

หลักกำร/เหตุผลในกำรแก้ไข : เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

13) กำรมอบอ ำนำจของผู้อ ำนวยกำรฯ 
มำตรำ 24 (ฉบับเดิม) : ให้คณะกรรมการเป็นผู้แทนองค์การสะพานปลาในส่วนที่ เกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก แต่คณะกรรมการจะมอบหมายให้ผู้อ้านวยการ หรือพนักงานอ่ืนใดขององค์การ
สะพานปลาเป็นผู้แทนก็ได้ 

มำตรำ 30 (ฉบับใหม่) : ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้คณะกรรมการเป็นผู้แทนของ
องค์การ และเพ่ือการนี คณะกรรมการจะมอบอ้านาจให้ ผู้อ้านวยการกระท้ากิจการแทนก็ได้   โดย
ผู้อ้านวยการจะมอบอ้านาจต่อไปให้พนักงานอื่นขององค์การก็ได้ ทั งนี  ต้องเป็นไปตามข้อบังคับตามที่
คณะกรรมการก้าหนด 

            นิติกรรมที่ผู้อ้านวยการกระท้าโดยฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายที่คณะกรรมการ
ก้าหนดย่อมไม่ผูกพันองค์การ เว้นแต่คณะกรรมการจะให้สัตยาบัน 
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หลักกำร/เหตุผลในกำรแก้ไข : แก้ไขปัญหาการมอบอ้านาจ โดยให้ผู้อ้านวยการสามารถมอบอ้านาจ
ช่วงได้ 

14) กิจกำรแพปลำ 
มำตรำ 31 (ฉบับเดิม) : ให้อธิบดี โดยอนุมัติรัฐมนตรี มีอ้านาจออกข้อก้าหนดดังต่อไปนี  โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

       (๑) ให้ผู้ประกอบกิจการแพปลาประกอบกิจการที่สะพานปลา และปฏิบัติตามระเบียบและ
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

       (๒) อัตราอย่างสูงส้าหรับค่านายหน้า ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่ผู้ประกอบกิจการแพปลา
จะพึงเรียกจากเจ้าของสินค้าสัตว์น ้าและผู้ซื อสินค้าสัตว์น ้า 

       (๓) วิธีการขายทอดตลาด และการก้าหนดหน่วยของน ้าหนักหรือปริมาณสินค้าสัตว์น ้า 

       (๔) การจอดเรือ การขนส่ง และการจราจรที่สะพานปลา 

       (๕) ให้ผู้ประกอบกิจการแพปลาท้าบัญชีและเอกสารเป็นภาษาไทยตามแบบซึ่งก้าหนดไว้ 

มำตรำ 33 (ฉบับใหม่) : เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลการประกอบกิจการแพปลา และการเป็น
ผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น ้าให้อธิบดีมีอ้านาจออกข้อก้าหนดดังต่อไปนี  ให้ผู้ประกอบกิจการแพปลา
และผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น ้าถือปฏิบัติ        

       (๑) อัตราอย่างสูงส้าหรับค่านายหน้า ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่ผู้ประกอบ กิจการแพปลา
และผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น ้า จะพึงเรียกจากเจ้าของสินค้าสัตว์น ้าและผู้ซื อสินค้าสัตว์น ้า 

       (๒) วิธีการขายทอดตลาด และการก้าหนดหน่วยของน ้าหนักหรือปริมาณสินค้าสัตว์น ้า 

       (๓) การจอดเรือ การขนส่ง และการจราจรที่สะพานปลา  

       (๔) ให้ผู้ประกอบกิจการแพปลาท้าบัญชีและเอกสารเป็นภาษาไทยตามแบบซึ่งก้าหนดไว้ 

หลักกำร/เหตุผลในกำรแก้ไข : แก้ไขเพ่ิมเติมให้ชัดเจนถึงผู้ที่ต้องได้รับการควบคุมและตัดหลักการที่
ก้าหนดให้ผู้ประกอบกิจการแพปลาประกอบกิจการที่สะพานปลาเท่านั นออก 

มำตรำ 32 (ฉบับเดิม) : ให้อธิบดี โดยอนุมัติรัฐมนตรี มีอ้านาจก้าหนดแบบพิมพ์ให้ผู้ประกอบกิจการ
แพปลากรอกรายการ ข้อความ จ้านวน ปริมาณ ชนิด ราคาสินค้า และอ่ืน ๆ ได ้

        ผู้ประกอบกิจการแพปลาต้องกรอกค้าตอบลงในแบบพิมพ์นั นตามความเป็นจริงพร้อมทั งลงชื่อ
ก้ากับ และจัดการยื่นตามก้าหนดเวลาและวิธีการ ณ สถานที่ดังที่ก้าหนดไว้ในแบบพิมพ์นั น 
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        เพ่ือประโยชน์แก่การตรวจสอบรายการในแบบพิมพ์ที่กรอกยื่นดังกล่าว เมื่ออธิบดีเห็นสมควร 
มีอ้านาจสั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปท้าการตรวจสอบสมุดบัญชีหรือเอกสารต่าง ๆ ในที่
ท้าการของผู้ประกอบกิจการแพปลาได้ในระหว่างเวลาราชการ ให้ผู้ประกอบกิจการแพปลาอ้านวย
ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการนี  แต่ในการตรวจสอบนี ต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อกิจการ
งานของผู้ประกอบกิจการแพปลา 

มำตรำ 34 (ฉบับใหม่) : ให้อธิบดีมีอ้านาจออกประกาศเพ่ือก้าหนดแบบพิมพ์ หรือวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิคส์ให้ผู้ประกอบกิจการแพปลา หรือผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น ้า กรอกรายการ ข้อความ 
จ้านวน ปริมาณ ชนิดราคาสินค้า และอ่ืน ๆ ได ้

         ผู้ประกอบกิจการแพปลาหรือผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น ้า ต้องกรอกค้าตอบลงในแบบพิมพ์ 
หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ นั นตามความเป็นจริง พร้อมทั งลงชื่อก้ากับ  และจัดการยื่นตาม
ก้าหนดเวลาและวิธีการ ณ สถานที่ดังที่ก้าหนดไว้นั น 

         เพ่ือประโยชน์แก่การตรวจสอบรายการในแบบพิมพ์ที่กรอกยื่นดังกล่าว เมื่ออธิบดีเห็นสมควร 
มีอ้านาจสั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปท้าการตรวจสอบสมุดบัญชีหรือเอกสารต่าง ๆ หรือ
ระบบทางอิเล็กทรอนิคส์ ในที่ท้าการของผู้ประกอบกิจการแพปลาหรือผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น ้า 
ได้ในระหว่างเวลาราชการ ให้ผู้ประกอบกิจการแพปลาหรือผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น ้า อ้านวย
ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการนี แต่ในการตรวจสอบนี ต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อกิจการงาน
ของผู้ประกอบกิจการแพปลาหรือผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น ้า 

หลักกำร/เหตุผลในกำรแก้ไข : แก้ไขให้สอดคล้องกับพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
มาตรการของรัฐเจ้าของท่าเพ่ือป้องกัน ยับยั งและขจัดการท้าการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงานและไร้การควบคุม (PSMA) 

มำตรำ 33 (ฉบับเดิม) : ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการแพปลาไม่ยอมขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น ้า
รัฐมนตรี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี มีอ้านาจสั่งให้องค์การสะพานปลาด้าเนินการขาย
ทอดตลาดสินค้าสัตว์น ้าที่สะพานปลาเสียเองก็ได้ 

มำตรำ 35 (ฉบับใหม่) : ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการแพปลาหรือผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น ้า ใน
พื นที่ขององค์การ ไม่ยอมขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น ้า อธิบดีมีอ้านาจสั่งให้องค์การด้าเนินการขาย
ทอดตลาดสินค้าสัตว์น ้าที่สะพานปลาเสียเองก็ได้ 

หลักกำร/เหตุผลในกำรแก้ไข : แก้ไขเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมถึง ผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น ้าด้วย  
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มำตรำ 35 (ฉบับเดิม) : ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการแพปลาที่สะพานปลารับซื อสินค้าสัตว์น ้าเสียเอง 
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของสินค้าสัตว์น ้านั น ในกรณีเช่นนี  ห้ามมิให้เรียกเก็บค่านายหน้า
จากเจ้าของสินค้าสัตว์น ้านั น 

มำตรำ 37 (ฉบับใหม่) : ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการแพปลาหรือผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น ้า ที่
สะพานปลารับซื อสินค้าสัตว์น ้าเสียเอง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของสินค้าสัตว์น ้านั น ใน
กรณีเช่นนี  ห้ามมิให้เรียกเก็บค่านายหน้าจากเจ้าของสินค้าสัตว์น ้านั น 

หลักกำร/เหตุผลในกำรแก้ไข : แก้ไขเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมถึง ผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น ้าด้วย 

15) บทก ำหนดโทษ   
บทก้าหนดโทษ  หารือกฤษฎีกา เพ่ือเปรียบเทียบมาตรฐานการก้าหนดโทษในปัจจุบัน  

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3.ตำรำงเปรียบเทียบพระรำชบัญญัติจัดระเบียบกจิกำรแพปลำ พ.ศ. ๒๔๙๖และร่ำงพระรำชบัญญัติจัดระเบียบกิจกำรแพปลำ พ.ศ. .... 
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        มำตรำ ๑  พระราชบัญญัตนิี เรียกว่า “พระราชบัญญตัิจัดระเบียบกิจการแพ
ปลา พ.ศ. ๒๔๙๖” 

        มำตรำ ๑  พระราชบัญญัตนิี เรียกว่า “พระราชบัญญตัิจัดระเบียบ
กิจการแพปลา พ.ศ. ....” 

 

        มำตรำ ๒  พระราชบัญญัตนิี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

        มำตรำ ๒  พระราชบัญญัตนิี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

         มำตรำ ๓   ให้ยกเลิกพระราชบัญญตัิจัดระเบยีบกิจการแพปลา พ.ศ. 
๒๔๙๖ 

 

        มำตรำ  ๓  ในพระราชบัญญัตินี          มำตรำ ๔  ในพระราชบญัญัตินี   

   

         “องค์การ”  หมายความว่า องค์การสะพานปลา เพิ่มค้านิยามขององค์การสะพานปลาที่ใช้
ในพระราชบัญญัตินี  

        “กิจการแพปลา”  หมายความว่าการกระท้าอันเป็นปกติธรุะอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ดังต่อไปนี  

        (ก)  การให้กู้ยืมเงิน  หรือให้เช่า  ให้เช่าซื อ  ให้ยืมเรือ  เครื่องมือท้าการ
ประมง  หรือสิ่งอุปกรณ์การประมงเพื่อให้กู้ยืม  หรือ 

        “กิจการแพปลา” หมายความว่า การกระท้าอันเป็นปกติธรุะอย่างใด
อย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี  

          (ก)  การให้กู้ยืมเงิน หรือให้เช่า ให้เช่าซื อ ให้ยืมเรือ เครื่องมอืท้าการ
ประมง หรือสิ่งอุปกรณ์การประมงเพื่อให้ผู้กู้ยืม หรือผู้เช่า ผูเ้ช่าซื อ ผูย้ืม 
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ผู้เช่า  ผู้เช่าซื อ  ผู้ยมื  ประกอบกจิการประมงหรือท้าการค้าสินค้า 
สัตว์น ้าโดยมีข้อตกลงกันโดยตรงหรือโดยปริยายว่า  ผู้กู้ยืม  หรือผู้เชา่  ผู้เช่าซื อ ผู้ยืม  
จะต้องน้าสินค้าสัตว์น ้ามาให้ผู้ให้กู้ยืม  หรือผู้ให้เช่า   
ผู้ให้เช่าซื อ  ผู้ให้ยืม  เป็นตัวแทนท้าการขายสินคา้สตัว์น ้านั น 

        (ข)  การรับเป็นตัวแทนท้าการขายสินคา้สตัว์น ้าของบุคคลอืน่ 

        (ค)  การขายสินค้าสัตว์น ้าโดยวิธีขายทอดตลาด 

        (ง)  กิจการค้าสินค้าสัตว์น ้า โดยวิธีอื่นใด  ตามที่จะไดม้ี 
พระราชกฤษฎีการะบุว่าเป็นกิจการแพปลา 

ประกอบกิจการประมงหรือท้าการค้าสินคา้สัตว์น า้ โดยมีข้อตกลงกนัโดยตรง
หรือโดยปริยายว่า ผู้กู้ยืม หรือผูเ้ช่า ผู้เช่าซื อ ผู้ยมื จะต้องน้าสินค้าสตัว์น ้ามา
ให้ผู้ให้กู้ยืม หรือผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าซื อ  ผู้ให้ยืม เป็นตัวแทนท้าการขายสินค้า
สัตว์น ้านั น 

          (ข) การรับเป็นตัวแทนท้าการขายสินคา้สตัว์น ้าของบุคคลอืน่         

          (ค) การขายสินค้าสัตว์น ้าโดยวิธีขายทอดตลาด 

          (ง) กิจการค้าสินค้าสตัว์น า้ โดยวิธีอื่นใด  ตามที่จะไดม้ีกฎกระทรวง
ระบุว่าเป็นกิจการแพปลา 

        “สินค้าสัตว์น ้า” หมายความว่า  สัตว์น ้าตามความหมาย 

แห่งกฎหมายว่าด้วยการประมง ไม่ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม ่และรวม 
ตลอดถึงผลิตภัณฑจ์ากสตัว์น ้าทุกชนิด ซึ่งเป็นวัตถุสินค้า 

        “สินค้าสตัว์น ้า” หมายความว่า สัตว์น ้าตามความหมายแห่งกฎหมายว่า
ด้วยการประมง ไม่ว่ายังมีชีวิตอยูห่รือไม่ และรวมตลอดถึงผลิตภณัฑ์จากสัตว์
น ้าทุกชนิด ซึ่งเป็นวัตถุสินค้า 

 

          “สะพานปลา” หมายความว่า สถานท่ีหรือบริเวณซึ่งไดม้ีประกาศให้เป็นท่ี
ประกอบกิจการแพปลาตามพระราชบัญญัตินี  

         “สะพานปลา” หมายความว่า สถานท่ีหรือบริเวณที่ให้บริการและ
อ้านวยความสะดวกในการขนถ่ายสัตว์น ้าและกิจกรรมอื่นๆ ที่ประกอบกิจการ
แพปลาตามพระราชบัญญตัินี  

แก้ไขนิยามของค้าว่า “สะพานปลา” ให้
ชัดเจนและสอดคล้องกลับแนวทางการ
ด้าเนินงานในปัจจุบัน 

   

        “ค่าบริการ” หมายความว่า เงินค่าจัดสถานท่ีและอ้านวย 
ความสะดวกในการซื อขายสินค้าสตัว์น ้าท่ีสะพานปลา 

        “ค่าบริการ” หมายความวา่ รายได้ที่จัดเก็บจากการให้บริการสิ่งอ้านวย
ความสะดวกอย่างใดอย่างหน่ึง  รวมถึงค่าตอบแทนอ่ืนๆ ตามที่องคก์าร
สะพานปลาก้าหนด 

แก้ไขนิยามของค้าว่า “ค่าบริการ” ให้
ชัดเจนและสอดคล้องกลับแนวทางการ
ด้าเนินงานในปัจจุบัน 
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        “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการองค์การสะพานปลา         “คณะกรรมการ”หมายความว่า คณะกรรมการองค์การสะพานปลา  

        “ผู้อ้านวยการ” หมายความว่า ผู้อ้านวยการองค์การสะพานปลา         “ผู้อ้านวยการ” หมายความว่า ผู้อ้านวยการองค์การสะพานปลา  

        “พนักงาน” หมายความว่า พนักงานองค์การสะพานปลา         “พนักงาน” หมายความว่า พนักงานองค์การสะพานปลา  

        “พนักงานเจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั งให้มอี้านาจหน้าที่
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี  

        “พนักงานเจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั งให้มอี้านาจ
หน้าท่ีปฏิบัติตามพระราชบัญญัตนิี  

 

        “อธิบดี” หมายความวา่ อธิบดีกรมการประมง 

        “รัฐมนตร”ี หมายความว่า รัฐมนตรีผูร้ักษาการตามพระราชบญัญัตินี  

 

        “อธิบดี” หมายความวา่ อธิบดีกรมการประมง 

        “รัฐมนตร”ี หมายความว่า รัฐมนตรีผูร้ักษาการตามพระราชบญัญัตินี     

 

          มำตรำ ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรักษาการตามพระราชบัญญตัินี  
และให้มีอ้านาจแต่งตั งพนักงานเจา้หน้าท่ีและออกกฎกระทรวง ก้าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราตามบญัชีท้ายพระราชบัญญัตินี  และก้าหนดกิจการอื่น ๆ 
เพื่อปฏิบัติการใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตินี         

       มำตรำ ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี  และให้มีอ้านาจแต่งตั งพนักงานเจ้าหน้าที่และออก
กฎกระทรวง  ก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราตามบญัชีท้าย
พระราชบัญญัตินี  และก้าหนดกิจการอื่นๆ เพื่อปฏิบตัิการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี   

แก้ไขช่ือต้าแหน่งของรัฐมนตรีใหต้รงกับช่ือ
ต้าแหน่งปัจจุบัน 

        กฎกระทรวงนั น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

 

        กฎกระทรวงหรือประกาศนั น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
ให้ใช้บังคับได้ 
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หมวด ๑ 

องค์กำรสะพำนปลำ 

 

 

หมวด ๑ 

องค์กำรสะพำนปลำ 

 

 

หมวด ๑ 

องค์กำรสะพำนปลำ 

 

         มำตรำ ๖ ให้จัดตั งองค์การขึ นเรียกว่า “องค์การสะพานปลา” เรียก
โดยย่อว่า “อสป.” และให้ใช้ช่ือเป็นภาษาอังกฤษว่า “Fish  Marketing 
Organization” เรียกโดยย่อว่า “FMO”และให้มตีราเครื่องหมายของ 
“องค์การ” 
        รูปลักษณะของตราเครื่องหมายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ก้าหนด
ในกฎกระทรวง 

 

 

        มำตรำ ๗  ให้องค์การเป็นนิติบุคคล มีส้านักงานใหญ่อยู่ใน
กรุงเทพมหานคร และจะตั งส้านักงานสาขาหรือตัวแทนขึ น ณ ที่อ่ืนใดภายใน
หรือภายนอกราชอาณาจักรก็ได ้แต่การตั งส้านักงานสาขาภายนอก
ราชอาณาจักรต้องไดร้ับอนุมัตจิากรัฐมนตร ี

 

 

          มำตรำ ๕ ให้จัดตั งองค์การขึ นองค์การหนึ่งเรียกว่า “องค์การสะพานปลา” 
มีวัตถุประสงค ์ดังต่อไปนี  

 มำตรำ ๘  ให้องค์การมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี  

(1) จัดด้าเนินการและน้ามาซึ่งความเจริญของสะพานปลา ตลาดสินค้า

เพิ่มเตมิวัตถุประสงค์ในการจดัตั งองค์การ
เพื่อให้สอดคล้องกับการด้าเนินงานและ
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          (๑) จัดด้าเนินการและน้ามาซึ่งความเจริญของสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์
น ้า และอุตสาหกรรมการประมง 

          (๒) จัดด้าเนินการหรือควบคุม และอ้านวยบริการซึ่งกิจการแพปลา การ
ขนส่ง และกิจการอื่น ๆ อันเกี่ยวกบักิจการแพปลา 

          (๓) จัดส่งเสริมฐานะสวัสดิการ หรืออาชีพของชาวประมง และบูรณะหมู่บ้าน
การประมง 

          (๔) จัดส่งเสริมสหกรณ์หรอืสมาคมการประมง 

          เพื่อด้าเนินการตามวัตถุประสงคด์ังกล่าวแล้ว ให้องค์การสะพานปลามี
อ้านาจรวมถึง 

          (๑) สร้าง ซื อ จัดหา จ้าหน่าย เช่า ให้เช่า ถือกรรมสิทธ์ิ หรอืครอบครองซึ่ง
ทรัพย์สินต่าง ๆ 

          (๒) กู้ยืมเงินหรือยมืสิ่งของ ให้กู้ยืมเงินหรือให้ยืมสิ่งของ 

 

สัตว์น ้า และอุตสาหกรรมการประมง 
(2) จัดด้าเนินการหรือควบคุม และอ้านวยบริการซึ่งกิจการแพปลา การ

ขนส่งและกิจการอื่นๆ อันเกี่ยวกับกิจการแพปลา 
(3) จัดส่งเสริมฐานะสวสัดิการ หรืออาชีพของชาวประมง และบูรณะ

หมู่บ้านการประมง 
      (๔) จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง 

    (๕) สนับสนุนการควบคมุคุณภาพสินค้าสตัว์น ้า 

      (๖) เพื่อส่งเสริมให้มีการร่วมทุนในการท้าประมง การตลาดเกี่ยวกับ
การค้าสินคา้สตัว์น ้า ทั งภายในและภายนอกประเทศ 

       (๗) จัดหรือสนับสนุน เพื่อการเพิ่มศักยภาพหรือปรับปรุงท่าเทยีบเรือขน
ถ่ายสินค้าสัตว์น ้าทั งภายในและภายนอกประเทศ 

(๘) สนับสนุน ตรวจสอบ  แนะน้า เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง การค้าสนิค้า
สัตว์น ้า ทางด้านการตลาด และสขุอนามัยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม  

(๙) เป็นศูนย์กลางตลาดการค้าสินค้าสัตว์น ้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 

(๑๐) สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการท้าประมง ทั งประมง
ชายฝั่งและน ้าลึกโดยผดิกฎหมาย 

(๑๑) สนับสนุนการก้าหนดมาตรฐานสินค้าสตัว์น ้าเพื่อให้ได้คณุภาพและ
มาตรฐานตามที่กฎหมายก้าหนด 

(๑๒) เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการศึกษา วิจัย ถ่ายทอดผลการวิจัย

ส่งเสริมให้เกิดความเจริญของอุตสาหกรรม
ประมงในภาพรวม 
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ความรู้ข้อมลูเกี่ยวกับ 

สัตว์น ้า การตลาดสินคา้สัตว์น า้ และการค้าสตัว์น ้า 

(๑๓) สนับสนุน ส่งเสรมิ ร่วมลงทุน ด้านการท่องเที่ยว หรือกิจการที่
เกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ ตามมาตรา ๘ (๑)  

 

         มำตรำ ๙    ให้องค์การมีอ้านาจกระท้ากิจการต่าง ๆ ภายใน 
ขอบแห่งวัตถุประสงคต์ามมาตรา ๘  และอ้านาจเช่นว่านี ให้รวมถึง  

   (๑)  จัดหา ให้การสนับสนุนทุน ร่วมลงทุนทั งภาครัฐและเอกชนในการ
ท้าประมง การตลาดที่เกี่ยวกับการค้าสตัว์น ้า และการท้าธุรกิจทีเ่กี่ยวข้องกับ
การประมง หรือการตลาดสตัว์น ้า        

         (๒)  ก้าหนดมาตรฐานการด้าเนินธุรกิจเป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัย
ของสินค้าสัตว์น ้า สะพานปลา และท่าเทียบเรือประมง 
         (๓)  ส่งเสริม สนับสนุนการด้าเนินธรุกิจค้าสัตว์น ้ากิจการท้าประมงร่วม   
ท่าเทียบเรือประมง  การขนส่ง  กจิการแพปลา  ตลาดกลางสินคา้สตัว์น ้า ห้อง
เย็น  โรงน ้าแข็ง  โรงงานแปรรูป  มีอ้านาจจัดซื อ จดัจ้าง จัดตั งสถานท่ีเพื่อ
การวิจัย รวบรวมความรู้ ทั งภาครฐัและเอกชน  
         (๔) ด้าเนินการเพื่อการวิจยั รวบรวมความรู้ ข้อมลูเกี่ยวกับสตัว์น ้า 
และการตลาดสตัว์น ้า ด้าเนินการเพื่อการวิจัย รวบรวมความรู้ ข้อมลูเกี่ยวกับ
สัตว์น ้า ทั งภาครัฐและเอกชน 
         (๕) มีอ้านาจ  ลงทุน  สร้าง  ซื อ  จัดหา  จ้าหน่าย ยืม ให้ยืม เช่า  ให้

เพิ่มเตมิอ้านาจให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การจดัตั ง 
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เช่า เช่าซื อ ให้เช่าซื อ  ว่าจ้าง  รับจ้าง  จ้านอง  รับจ้านอง  จ้าน้า  รับจ้าน้า  
แลกเปลีย่น  โอน  รับโอน  ให้กู้ยมืเงินหรือให้ยืมสิ่งของ  กู้ยืมเงินหรือยืม
สิ่งของ  ฝาก รับฝาก   เพื่อประโยชน์แก่กิจการขององค์การ ถือกรรมสิทธ์ิ 
หรือสิทธิครอบครอง มีทรัพยสิทธิ ในทรัพย์สินใดๆ  หรือรับเงินและทรัพย์สินที่
มีผู้อุทิศให ้   

(๖) จัดตั งบริษัทจ้ากัด  หรือบริษัทมหาชนจ้ากัด  ร่วมทุนหรือร่วม
ลงทุนกับภาครัฐหรือเอกชน เพื่อประโยชน์แก่กิจการขององค์การ รวมทั งการ
เข้าเป็นหุ้นส่วนจ้าพวกจ้ากัดความรับผิดของห้างหุ้นส่วนจ้ากัด  หรือถือหุ้นใน
บริษัทจ้ากัด  บริษัทมหาชนจ้ากดั  หรือ นิติบุคคลใดๆ  โดยรัฐมนตรอีนุมัต ิ

    (๗)  จัดเก็บรายได้จากค่าบริการ ค่าตอบแทน และรายได้อื่นๆ   ตามที่
องค์การก้าหนด     

         (๘)  กระท้าการอื่นใดท่ีจ้าเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวตัถปุระสงค์
ขององค์การ 

        มำตรำ ๖  ให้องค์การสะพานปลาเป็นนติิบุคคล  กลายเป็นมาตรา ๗ 

        มำตรำ ๗  ให้องค์การสะพานปลาตั งสา้นักงานใหญ่ในจังหวัดพระนคร 

 

 กลายเป็นมาตรา ๗ 

        มำตรำ ๘  องค์การสะพานปลาเห็นสมควรจัดตั งสะพานปลาขึ นส้าหรับท้องที่ใด 
เมื่อไดร้ับอนุมัตจิากรัฐมนตรีแล้ว ก็ให้ประกาศตั งขึ นได ้

        มำตรำ ๑๐  องค์การสะพานปลาเห็นสมควรจัดตั งสะพานปลาขึ นส้าหรับ
ท้องที่ใด เมื่อได้รับอนุมตัิจากรัฐมนตรีแล้ว ก็ให้ประกาศตั งขึ นได ้

คงหลักการเดิมไว ้
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        การประกาศ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

        ให้สะพานปลาอยู่ในความดแูลและด้าเนินการขององค์การสะพานปลา 

        การประกาศ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

        ให้สะพานปลาอยู่ในความดแูลและด้าเนินการขององค์การสะพานปลา 

       มำตรำ ๙  ให้โอนกิจการ ทรัพย์สิน และหนี สิน รวมทั งบรรดาข้อสัญญาและ
ภาระผูกพันทั งสิ น อันเกิดขึ นจากการด้าเนินการจัดตั งแพปลาของกรมการประมงโดย
งบประมาณแผ่นดินให้แก่องค์การสะพานปลา 

       มำตรำ ๑๑  ให้องค์การสะพานปลาที่จัดตั งขึ นตามพระราชบญัญัติจดั
ระเบียบกจิการแพปลา พ.ศ. 2596 เป็นองค์การตามพระราชบัญญัตินี  พร้อม
ทั งใหม้ีสิทธิและหน้าท่ีในกิจการ ทรัพย์สิน และหนี สิน รวมทั งบรรดาข้อสัญญา
และภาระผูกพันทั งสิ นตามที่มีอยู่เดิมด้วย 

เพื่อความต่อเนื่องของการด้าเนินงาน 

        มำตรำ ๑๐ ให้จ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายวสิามัญลงทุนประจ้าปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๔๙๖ ของกรมการประมงท่ีเกี่ยวกับการด้าเนินการจัดตั งแพปลา 
ให้แก่องค์การสะพานปลา 

        มำตรำ ๑๒  องค์การอาจมีรายได้ดังต่อไปนี  

        (๑)  งบประมาณที่รัฐบาลจดัสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นคราว ๆ 
เพื่อด้าเนินกิจการหรือขยายกจิการตามความเหมาะสม 

        (๒)  เงินหรือทรัพยส์ินบริจาคจากภาคเอกชนหรือองค์กรของรัฐ รวมทั ง
จากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 

        (๓)  ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายไดจ้ากการด้าเนินการหรือการ
ลงทุน 
        (๔)  ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินขององค์การ 

เพิ่มเตมิ รายได้ขององค์การ ให้สอดคล้อง
กับการด้าเนินงานในปัจจุบัน ทั งนี เพื่อให้
เกิดความชัดเจนของรายได้ที่องค์การมีสิทธิ
ได้รับ 

         มำตรำ ๑๓  รายได้ที่องค์การไดร้ับในปีหน่ึงๆ เมื่อไดห้ักค่าใช้จ่าย
ส้าหรับด้าเนินงาน ค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น  ค่าบ้ารุงรักษา ค่าเสื่อม
ราคา และเงินสมทบกองทุนส้าหรบัจ่ายสงเคราะหผ์ู้ปฏบิัติงานในองค์การ เงิน
ส้ารองธรรมดา ซึ่งตั งไว้เผื่อขาดเงินส้ารองขยายงานและเงินลงทุนตามที่ไดร้ับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เหลือเท่าใด ให้น้าส่งเป็นรายได้ของรัฐ 

คงหลักการเดิมไว้ (มาตรา22เดิม) 
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        แต่ถ้ารายได้มีจ้านวนไม่พอส้าหรับรายจ่ายดังกล่าว นอกจากเงินส้ารอง
ที่ได้ระบุไว้ในวรรคก่อน และองค์การไมส่ามารถหาเงินจากทางอื่น รัฐพึง
จ่ายเงินให้แก่องค์การเท่าจ้านวนท่ีจ้าเป็น 

        มำตรำ ๑๑ ให้มีคณะกรรมการองค์การสะพานปลาขึ นคณะหนึ่ง 
ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าสี่คน แต่ไม่
เกินหกคน 

       ให้คณะรัฐมนตรเีป็นผู้แต่งตั งประธานกรรมการและกรรมการองค์การสะพาน
ปลา 

 ปรับให้อยู่ในหมวดที่ ๒ คณะกรรมการ 

       มำตรำ ๑๒ ประธานกรรมการและกรรมการต้องเป็นผู้มสีัญชาติไทย  ตัดออกเพรำะปัจจุบัน ได้มี 
พระราชบัญญัติ คณุสมบัติมาตรฐาน
ส้าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกิจ 
พ.ศ. 2518 มาตรา 5(1) ก้าหนดบังคับไว้
ว่ากรรมการรัฐวสิาหกิจต้องเป็นผูม้ีสัญชาติ
ไทยเท่านั น จึงไมม่ีความจา้เป็นเปน็ต้อง
บัญญัตซิ ้าไว้อีก  
 

      มำตรำ ๑๓ ผู้มลีักษณะดังตอ่ไปนี  ต้องห้ามมิให้เป็นประธานกรรมการ หรือ 
กรรมการ คือ 

       (๑) เป็นพนักงาน หรือ 

 ปรับให้อยู่ในหมวดที่ ๒ คณะกรรมการ 
มาตรา 18 

https://www.baanjomyut.com/library/law/02/225.html
https://www.baanjomyut.com/library/law/02/225.html


 
 

28 
 

พระรำชบัญญัติจัดระเบียบกจิกำรแพปลำ พ.ศ. ๒๔๙๖ ร่ำงพระรำชบัญญัติจัดระเบียบกจิกำรแพปลำ พ.ศ. .... เหตุผลในกำรแก้ไข 

       (๒) มีส่วนไดเ้สียในสัญญากบัองค์การสะพานปลาหรือในกิจการที่กระท้าให้แก่
องค์การสะพานปลา ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยทางอ้อม 

 

 

      มำตรำ ๑๔ ให้คณะกรรมการมีอ้านาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแล
โดยทั่วไปซึ่งกิจการขององค์การสะพานปลา อ้านาจหน้าที่เช่นว่านี ให้รวมถึง 

      (๑) วางข้อบังคับเกี่ยวกับการต่าง ๆ ตามความในมาตรา ๕ 

      (๒) วางข้อบังคับการประชุมและการด้าเนินกิจการของคณะกรรมการ 

      (๓) วางข้อบังคับว่าด้วยการบรรจ ุการแต่งตั ง และการถอดถอนพนักงาน 

      (๔) วางข้อบังคับว่าด้วยระเบยีบปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลา และ
ข้อบังคับว่าด้วยระเบยีบวินัยและการลงโทษพนักงาน 

      (๕) ก้าหนดอัตราเงินเดือนของพนักงาน 

 ปรับให้อยู่ในหมวดที่ ๒ คณะกรรมการ 
มาตรา 19 

      มำตรำ ๑๕  ให้ประธานกรรมการและกรรมการอยู่ในต้าแหน่งมีก้าหนดสองปี 
แต่อาจรับแต่งตั งใหม่ได ้

 ปรับให้อยู่ในหมวดที่ ๒ คณะกรรมการ
มาตรา 20 

       มำตรำ ๑๖ ประธานกรรมการ และกรรมการ ย่อมพ้นจากต้าแหน่งก่อนถึง
วาระเมื่อ 

       (๑) ตาย 

 ปรับให้อยู่ในหมวดที่ ๒ คณะกรรมการ
มาตรา 21 
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       (๒) ลาออก 

       (๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก 

       (๔) เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ 

      ในกรณีที่มีการพ้นจากต้าแหน่งก่อนถึงวาระ ให้มีการแต่งตั งประธานกรรมการ 
หรือกรรมการเข้าแทนได ้แล้วแตก่รณ ีผู้ที่ไดร้ับแต่งตั งเข้าแทนนี ย่อมอยู่ในต้าแหน่ง
ได้เพียงเท่าก้าหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน 

 

       มำตรำ ๑๗ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งจ้านวนกรรมการทั งหมด จึงเป็นองค์ประชุมได ้

        เมื่อประธานกรรมการไม่อยูใ่นที่ประชุม ให้กรรมการเลือกตั งกนัขึ นเองเป็น
ประธานช่ัวคราว 

            

 

ปรับให้อยู่ในหมวดที่ ๒ คณะกรรมการ
มาตรา 23 

 

        มำตรำ ๑๘ การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาในคณะกรรมการ ให้ถือเอาเสียงข้าง
มากเป็นประมาณ ถ้ามีเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ นได้อีก
เสียงหน่ึงเป็นเสียงชี ขาด 

 

 ปรับให้อยู่ในหมวดที่ ๒ คณะกรรมการ 
มาตรา24 

       มำตรำ ๑๙ ให้องค์การสะพานปลามีอ้านาจเรียกเก็บเงินค่าบรกิารจากผู้
ประกอบกิจการแพปลาได้ไม่เกินรอ้ยละสามของราคาสินค้าสัตว์น ้าที่ซื อขายกันที่

       มำตรำ ๑๔ ให้องค์การมีอ้านาจเรียกเก็บเงินค่าบริการจากผู้ประกอบ
กิจการแพปลาไดไ้ม่เกินร้อยละห้าของราคาสินค้าสัตว์น ้าท่ีซื อขายกนัท่ีสะพาน

เดิมองค์การมีอ้านาจเรียกเก็บเงินค่าบริการ
จากผู้ประกอบกิจการแพปลาได้ไมเ่กินร้อย
ละสามของราคาสินค้าสัตว์น ้าท่ีซื อขายกัน
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สะพานปลาหรือราคาที่พนักงานประเมินราคาตลาดในวันนั น 

 

ปลาหรือราคาที่พนักงานประเมินราคาตลาดในวันนั น 

      ส้าหรับการเรยีกเก็บค่าบริการการตามวรรคแรกท่ีมไิด้ซื อขายกันท่ี
สะพานปลา แต่อยู่ในเขตพื นท่ีใหบ้ริการขององค์การ ก็ให้องค์การมอี้านาจ
เรียกเก็บคา่บริการดังกล่าวได้ในอัตราไม่เกินกว่าท่ีก้าหนดไว้ในวรรคแรก  

โดยแก้ไขเป็นร้อยละห้า ซึ่งเทียบเคียงได้
จากการเรียกเก็บค่าบริการของภาค
เอกสาร 

เพิ่มวรรคสอง เพื่อให้ครอบคลมุถงึพื นที่
ให้บริการอื่นๆขององค์การที่มีการซื อขาย
สัตว์น ้า แต่ยังไม่พร้อมด้วยประการใดๆจึง
ยังมิได้ประกาศใหเ้ป็นสะพานปลา ให้
สามารถเก็บค่าบริการได้และอยู่ในบังคับ
ตามกฎหมายเช่นเดียวกัน  

      มำตรำ ๒๐ ให้แบ่งเงินค่าบริการที่องค์การสะพานปลาเรียกเกบ็ตามความใน
มาตรา ๑๙ ไว้ร้อยละยีส่ิบห้าของค่าบริการที่เก็บได้ทั งหมด เพื่อใช้จ่ายในการส่งเสรมิ
การประมงตามความในมาตรา ๕ (๓) และ (๔) 

        การเก็บรักษาและการเบิกจา่ยเงินค่าบริการที่แบ่งไว้ในวรรคกอ่น ให้เป็นไป
ตามระเบียบและวิธีการที่คณะกรรมการก้าหนดด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

        มำตรำ ๑๕ ให้แบ่งเงิน จากก้าไรสุทธิขององค์กร ในอัตราที่ไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบ เพื่อใช้จ่ายในการส่งเสริมการประมงตามความในมาตรา ๘ (๓)  

        การเก็บรักษาและการเบิกจา่ยเงินก้าไรสุทธิที่แบ่งไว้ในวรรคกอ่น ให้
เป็นไปตามระเบียบและวิธีการที่คณะกรรมการก้าหนด 

เพื่อให้สอดคล้องกับการด้าเนินงานและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การใน
ด้านการส่งเสริมประมง จึงควรใหแ้บ่งก้าไร
สุทธิในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ เพื่อใช้
จ่ายในการส่งเสรมิการประมง ซึ่งจะเป็น
เท่าใดนั นให้อยู่ในอ้านาจของ
คณะกรรมการที่จะวางข้อบังคับเพื่อใช้ใน
การปฏิบัตติ่อไป 
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      มำตรำ ๒๑ ให้องค์การสะพานปลาจัดท้างบประมาณประจ้าป ีแยกเป็นงบ
ลงทุนและงบท้าการ ส้าหรับงบลงทุนให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรเีพื่อพิจารณาและให้
ความเห็นชอบ ส่วนงบท้าการให้นา้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ      

        มำตรำ ๑๖ ให้องค์การจัดท้างบประมาณประจ้าปี แยกเป็นงบลงทุน
และงบท้าการ ส้าหรับงบลงทุนให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและให้
ความเห็นชอบ ส่วนงบท้าการให้นา้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

 

       ให้องค์การสะพานปลาเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารตามระเบียบของ
คณะกรรมการ ซึ่งไดร้ับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

        ให้องค์การเปิดบญัชีเงินฝากไว้กับธนาคารตามระเบียบของ
กระทรวงการคลัง 

แก้ไขตามกฎหมายปัจจุบันซึ่งได้มกีฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับไว้เป็นการเฉพาะ 

 หมวด ๒ 

คณะกรรมกำรและผู้อ ำนวยกำร 

 

หมวด ๒ 

คณะกรรมกำรและผู้อ ำนวยกำร 

 

         มำตรำ ๑๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการ
องค์การสะพานปลา” ประกอบด้วย 

        (๑)  ประธานกรรมการแต่งตั งจากผู้ซึ่งมีความรู ้ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์สูง 

        (๒)  กรรมการโดยต้าแหน่ง ได้แก ่ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผูแ้ทน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

        (๓)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ้านวน ๔  คน   

ให้ผู้อ้านวยการเป็นเลขานุการ 

ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั งประธานกรรมการและกรรมการองค์การ 

ปรับจากมาตรา 11 เดิมเพื่อใหไ้ด้
กรรมการที่หลากหลายและจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งองค์การสะพานเป็น
รัฐวิสาหกิจที่อยูภ่ายใต้การก้ากับดแูลของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงสมควรที่จะ
มีคณะกรรมการที่มาจากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ อีกทั งรัฐวิสาหกิจในปัจจุบัน
ได้มีข้อก้าหนดให้ต้องมีผู้แทนจาก
กระทรวงการคลังเข้าไปร่วมเป็น
คณะกรรมการด้วย 
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        มำตรำ ๑๘ ประธานกรรมการและกรรมการ นอกจากต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มลีักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบตัิมาตรฐานสา้หรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกจิแล้ว ยังต้องไม่มลีักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี  

(๑) เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ด้ารงต้าแหน่งซึ่งรับผิดชอบ การบริหารพรรคการเมือง 
ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีพรรคการเมือง 

(๒) เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง หรือท่ีปรกึษาหรือผู้เช่ียวชาญทีม่ีสญัญา
จ้างกับองค์การ 
        (๓)   เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระท้ากับ องค์การ หรือที่จะกระท้า
กับ องค์การ หรือในกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและมลีักษณะเปน็การ
แข่งขันกับกิจการของ องค์การ ทั งนี  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากเกษตรกรชาวประมง  สถาบันเกษตรกร
ชาวประมง และผู้ประกอบกิจการแพปลา และประธานกรรมการหรอื
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ
หรือกรรมการในบริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัดที่องค์การเป็นผู้ถือหุ้น
หรือจัดตั งขึ น 

ควรปรับปรุงคุณสมบัติของคณะกรรมให้
สอดคล้องกับหลักการปจัจุบันมากขึ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักธรรมาภิบาลและ
หลักการขัดกันของผลประโยชน์ 

        

 

มำตรำ ๑๙ คณะกรรมการมีอ้านาจหน้าที่วางนโยบายและ
ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการขององค์การ และอ้านาจหน้าที่เช่นวา่นี ให้
รวมถึง 

(๑) ก้าหนดนโยบายการบริหารงาน การจัดหาทุน และให้ความ

ปรับปรุงอ้านาจหน้าที่ใหส้อดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และอ้านาจหน้าที่ขององค์การ
ที่เปลี่ยนไป 
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เห็นชอบแผนการด้าเนินงานเกี่ยวกับนโยบายขององค์การ 

(๒) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนการลงทุน แผนการเงิน และ
งบประมาณประจ้าปีของ องค์การ 

(๓) วางข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการใหเ้ป็นไปตามขอบแห่งวัตถุประสงค ์

(๔) วางข้อบังคับเกี่ยวกับการด้าเนนิงานและการบริหารงาน 

(๕) วางข้อบังคับเกี่ยวกับการด้าเนนิกิจการของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ 

(๖) วางข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดเก็บและก้าหนดอัตราของรายได้
ค่าบริการ ค่าบริการอื่นๆ ตามมาตรา ๙ (๗)  

 มำตรำ ๒๐  ประธานกรรมการและกรรมการมีวาระการด้ารง
ต้าแหน่งคราวละสามป ี

เมื่อวาระของประธานกรรมการหรอืกรรมการเหลืออยู่น้อยกว่าหนึ่ง
ร้อยยี่สิบวันแต่ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวนั ให้ด้าเนินการสรรหาหรือแต่งตั งประธาน
กรรมการหรือกรรมการให้แล้วเสรจ็ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันเริ่มดา้เนินการ 
หากครบก้าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง แต่ยังมิไดม้ีการแต่งตั งประธาน
กรรมการหรือกรรมการขึ นใหม ่ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจาก
ต้าแหน่งตามวาระนั นอยู่ในต้าแหน่งเพื่อด้าเนินงานต่อไปจนกว่าประธาน
กรรมการหรือกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั งใหม่เข้ารับหนา้ที่ 

- มาตรา 15 เดิม ก้าหนดวาระคราว
ละ 2 ป ี

- แก้ไขโดยเพิ่มวาระเป็นวาระคราวละ 
3 ปี เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
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             ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากต้าแหน่งตามวาระอาจ
ได้รับแต่งตั งอีกได้แต่จะด้ารงต้าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได ้

 

 

      

 

มำตรำ ๒๑ นอกจากการพ้นจากต้าแหน่งตามวาระ ประธาน
กรรมการและกรรมการพ้นจากต้าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรีให้ออก 

            (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอยา่งหนึ่งอย่างใดตาม
มาตรา ๑๘ 

คงหลักการเดิมตามมาตรา 16 วรรคแรก
(เดิม) ไว้  

 มำตรำ ๒๒ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจาก
ต้าแหน่งก่อนวาระให้รัฐมนตรีแต่งตั งผู้ด้ารงต้าแหน่งแทน เว้นแต่วาระ
เหลืออยูไ่ม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนก็ได ้
และให้ผูไ้ดร้ับแต่งตั งแทนต้าแหน่งที่ว่างนั นอยู่ในต้าแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรอืกรรมการซึ่งได้แต่งตั งไว้แล้ว 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากต้าแหน่งก่อนวาระ 
ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั งหมดที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั ง

- แก้ไขมากจากมาตรา 16 วรรคสอง 
(เดิม) 

- เพื่อแก้ปัญหาช่องว่างในระหว่างที่
ประธานกรรมการหรือกรรมการพน้
จากต้าแหน่ง 



 
 

35 
 

พระรำชบัญญัติจัดระเบียบกจิกำรแพปลำ พ.ศ. ๒๔๙๖ ร่ำงพระรำชบัญญัติจัดระเบียบกจิกำรแพปลำ พ.ศ. .... เหตุผลในกำรแก้ไข 

ประธานกรรมการหรือกรรมการตามวรรคหนึ่ง และในกรณีที่ประธาน
กรรมการพ้นจากต้าแหน่งก่อนวาระ ให้กรรมการที่เหลือเลือกกรรมการคน
หนึ่งท้าหน้าที่ประธานกรรมการเปน็การช่ัวคราว 

 มำตรำ ๒๓ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งจ้านวนกรรมการทั งหมด จึงเป็นองค์ประชุมได้ 

เมื่อประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการเลือกตั งกันขึ น
เองเป็นประธานช่ัวคราว 

คงหลักการตามมาตรา 17 (เดิม) 

 มำตรำ ๒๔ การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาในคณะกรรมการ ให้ถือเอา
เสียงข้างมากเป็นประมาณ ถ้ามเีสยีงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ นได้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี ขาด 

คงหลักการตามมาตรา 18 (เดิม) 

 มำตรำ ๒๕ ประธานกรรมการ และกรรมการย่อมได้รับประโยชน์
ตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีก้าหนด 

คงหลักการตามมาตรา 27 (เดิม) 

             มำตรำ ๒๖ ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้อ้านวยการ และ
พนักงาน อาจได้รับเงินรางวัลตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก้าหนด 

คงหลักการตามมาตรา 28 (เดิม) 

 

 

 

            มำตรำ ๒๗  ให้คณะกรรมการมีอ้านาจแต่งตั งและถอดถอน 
ผู้อ้านวยการด้วยความเห็นชอบจากรัฐมนตร ี

คงหลักการตามมาตรา 25 (เดิม) 
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             มำตรำ ๒๘ ผู้อ้านวยการมีหน้าท่ีบรหิารกิจการขององค์การให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการก้าหนด 
และมีอ้านาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง 

        ผู้อ้านวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกจิการของ
องค์การ 

 

ก้าหนดอ้านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้อ้านวยการ 

             มำตรำ ๒๙  ในกรณีที่ผู้อ้านวยการไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ไดด้้วยเหตุใด
เหตุหนึ่งหรือต้าแหน่งผู้อ้านวยการว่างลงและยังมไิด้มีการแต่งตั งผู้อ้านวยการ 
ให้คณะกรรมการแต่งตั งกรรมการหรือพนักงานคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนให้
ผู้รักษาการแทนผู้อ้านวยการมีอ้านาจและหนา้ที่อย่างเดียวกับผู้อ้านวยการ 

ก้าหนดการแต่งตั งรักษาการแทน
ผู้อ้านวยการในกรณีที่ผู้อ้านวยการไม่
สามารถปฏิบัตินา้ที่ได้ หรือต้าแหน่ง       
ผู้อ้านายการว่างลง 

            มำตรำ ๓๐  ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้คณะกรรมการ
เป็นผู้แทนขององค์การ และเพื่อการนี คณะกรรมการจะมอบอ้านาจให้ 
ผู้อ้านวยการกระท้ากิจการแทนก็ได้   โดยผู้อ้านวยการจะมอบอ้านาจต่อไปให้
พนักงานอ่ืนขององค์การก็ได้ ทั งนี  ต้องเป็นไปตามข้อบังคับตามที่
คณะกรรมการก้าหนด 

            นิติกรรมที่ผู้อ้านวยการกระท้าโดยฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคบั หรือ
นโยบายที่คณะกรรมการก้าหนดยอ่มไมผู่กพันองค์การ เว้นแต่คณะกรรมการ
จะให้สัตยาบัน  

ก้าหนดให้ผุ้อ้านวยการสามารถมอบอ้านาจ
ช่วงได้ 

 



 
 

37 
 

พระรำชบัญญัติจัดระเบียบกจิกำรแพปลำ พ.ศ. ๒๔๙๖ ร่ำงพระรำชบัญญัติจัดระเบียบกจิกำรแพปลำ พ.ศ. .... เหตุผลในกำรแก้ไข 

         มำตรำ ๒๒ รายได้ที่องค์การสะพานปลาไดร้ับในปีหน่ึง ๆ เมือ่ได้หัก
ค่าใช้จ่ายส้าหรับด้าเนินงาน ค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น ค่าบ้ารงุรักษา ค่าเสื่อม
ราคา และเงินสมทบกองทุนส้าหรบัจ่ายสงเคราะหผ์ู้ปฏบิัติงานในองค์การสะพานปลา 
เงินส้ารองธรรมดาซึ่งตั งไว้เผื่อขาดเงินส้ารองขยายงานและเงินลงทุนตามที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เหลือเท่าใด ให้น้าส่งเป็นรายได้ของรัฐ 

         แต่ถ้ารายไดม้ีจ้านวนไม่พอส้าหรับรายจ่ายดังกล่าว นอกจากเงินส้ารองที่ได้
ระบุไว้ในวรรคก่อน และองค์การสะพานปลาไม่สามารถหาเงินจากทางอื่น รัฐพึง
จ่ายเงินให้แก่องค์การสะพานปลาเท่าจ้านวนท่ีจ้าเป็น 

           กลายเป็นมาตรา ๑๓ 

       มำตรำ ๒๓  ทุกป ีให้คณะกรรมการตั งผูส้อบบัญชีคนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อ
สอบและรับรองบัญชีเป็นป ีๆ ไป แล้วน้าเสนอรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อไปยัง
คณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยรายงานกิจการประจ้าปี ซึ่งให้กล่าวถึงผลงานในปีท่ีล่วงแล้ว 
และให้มีค้าชี แจงเกีย่วกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานท่ีจะ
จัดท้าในภายหน้าห้ามมิใหต้ั งประธานกรรมการ กรรมการ หรือพนักงานเป็นผู้สอบ
บัญชีเมื่อรัฐมนตรรี้องขอ ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูต้รวจบัญชีของ
องค์การสะพานปลา 

        มำตรำ ๓๑  ทุกป ีให้คณะกรรมการตั งผูส้อบบัญชีคนหนึ่งหรอืหลาย
คนเพื่อสอบและรับรองบญัชีเป็นป ีๆ ไป แล้วน้าเสนอรัฐมนตรเีพื่อเสนอต่อไป
ยังคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยรายงานกิจการประจ้าป ีซึ่งให้กล่าวถึงผลงานในปีท่ี
ล่วงแล้ว และใหม้ีค้าชี แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และ
แผนงานท่ีจะจัดท้าในภายหน้าห้ามมิให้ตั งประธานกรรมการ กรรมการ หรือ
พนักงานเป็นผู้สอบบญัช ี

เมื่อรัฐมนตรีร้องขอ ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูต้รวจบญัชีของ
องค์การสะพานปลา 

คงหลักการเดิม 

         มำตรำ ๒๔ ให้คณะกรรมการเป็นผู้แทนองค์การสะพานปลาในส่วนท่ีเกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก แต่คณะกรรมการจะมอบหมายให้ผู้อ้านวยการ หรือพนักงานอ่ืนใด
ขององค์การสะพานปลาเป็นผู้แทนก็ได ้

 กลายเป็นมาตรา ๓๐ 
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         มำตรำ ๒๕ ให้คณะกรรมการมีอ้านาจแต่งตั งและถอดถอนผู้อ้านวยการด้วย
ความเห็นชอบจากรัฐมนตร ี

 

 กลายเป็นมาตรา ๒๗ 

         มำตรำ  ๒๖  ให้ผู้อ้านวยการเป็นผูบ้ริหารกิจการขององค์การสะพานปลา  
ตามนโยบายและระเบียบข้อบังคบัท่ีคณะกรรมการก้าหนดหรือมอบหมาย 

 แก้ไขเป็นมาตรา ๒๘ 

         มำตรำ ๒๗  ประธานกรรมการ และกรรมการย่อมได้รับประโยชน์ตอบแทน
ตามที่คณะรัฐมนตรีก้าหนด 

 

 กลายเป็นมาตรา ๒๕ 

        มำตรำ ๒๘  ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้อ้านวยการ และพนักงาน อาจ
ได้รับเงินรางวัลตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก้าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลายเป็นมาตรา ๒๖ 
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หมวด ๒ 

กิจกำรแพปลำ 

หมวด ๓ 

กิจกำรแพปลำ 

 

หมวด ๓ 

กิจกำรแพปลำ 

 

        มำตรำ ๒๙ ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการแพปลา เว้นแต่ไดร้บัใบอนุญาตและ
เสียค่าธรรมเนียมตามพระราชบญัญัตินี  

        มำตรำ  ๓๒  ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการแพปลา เว้นแตไ่ดร้ับ
ใบอนุญาตและเสยีค่าธรรมเนยีมตามพระราชบัญญตัินี  

        ห้ามมิให้ผู้ใดกระท้าการเปน็ผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น ้าท่ีสะพานปลา 
เว้นแต่จะได้รบัใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตนิี  

        หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตและการอนญุาตให้
เป็นไปตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 

 

ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การขออนุญาตประกอบกิจการแพปลาและ
ผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น ้าโดยให้
ก้าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

        มำตรำ ๓๐ ห้ามมิให้ผู้ใดกระท้าการเป็นผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น ้าท่ี
สะพานปลาเว้นแต่จะได้รับใบอนญุาตและเสียค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี  

 น้าไปรวมในมาตรา ๓๒ 

       มำตรำ ๓๑ ให้อธิบดี โดยอนุมัติรัฐมนตร ีมีอ้านาจออกข้อก้าหนดดังต่อไปนี  
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

       (๑) ให้ผู้ประกอบกิจการแพปลาประกอบกิจการทีส่ะพานปลา และปฏิบตัิตาม
ระเบียบและเงื่อนไขที่ก้าหนด 

       (๒) อัตราอย่างสูงส้าหรับค่านายหน้า ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้

        มำตรำ ๓๓ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลการประกอบกิจการแพ
ปลา และการเป็นผู้ขายทอดตลาดสินค้าสตัว์น ้าให้อธิบดีมีอ้านาจออก
ข้อก้าหนดดังต่อไปนี  ใหผู้้ประกอบกิจการแพปลาและผู้ขายทอดตลาดสินค้า
สัตว์น ้าถือปฏิบตัิ        

       (๑) อัตราอย่างสูงส้าหรับค่านายหน้า ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีผู้
ประกอบ กิจการแพปลาและผู้ขายทอดตลาดสินคา้สัตว์น า้ จะพึงเรยีกจาก

- แก้ไขเพิ่มเตมิให้ชัดเจนถึงผู้ที่ต้องได้รับ
การควบคุม 

- ตัดหลักการที่ก้าหนดใหผู้้ประกอบกิจการ
แพปลาประกอบกิจการที่สะพานปลา
เท่านั นออก 
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ประกอบกิจการแพปลาจะพึงเรียกจากเจ้าของสินค้าสัตว์น ้าและผู้ซื อสินค้าสตัว์น ้า 

       (๓) วิธีการขายทอดตลาด และการกา้หนดหน่วยของน ้าหนักหรือปริมาณสินค้า
สัตว์น ้า 

       (๔) การจอดเรือ การขนส่ง และการจราจรที่สะพานปลา 

       (๕) ให้ผู้ประกอบกิจการแพปลาท้าบัญชีและเอกสารเป็นภาษาไทยตามแบบซึ่ง
ก้าหนดไว ้

เจ้าของสินค้าสตัว์น ้าและผูซ้ื อสินคา้สัตว์น ้า 

       (๒) วิธีการขายทอดตลาด และการกา้หนดหน่วยของน ้าหนักหรือ
ปริมาณสินค้าสัตว์น ้า 

       (๓) การจอดเรือ การขนส่ง และการจราจรที่สะพานปลา  

       (๔) ให้ผู้ประกอบกิจการแพปลาท้าบัญชีและเอกสารเป็นภาษาไทยตาม
แบบซึ่งก้าหนดไว ้

 

 

        มำตรำ ๓๒ ให้อธิบด ีโดยอนุมัติรัฐมนตร ีมีอ้านาจก้าหนดแบบพิมพ์ให้ผู้
ประกอบกิจการแพปลากรอกรายการ ข้อความ จ้านวน ปริมาณ ชนิด ราคาสินค้า 
และอื่น ๆ ได ้

        ผู้ประกอบกิจการแพปลาตอ้งกรอกค้าตอบลงในแบบพิมพ์นั นตามความเป็น
จริงพร้อมทั งลงช่ือก้ากับ และจัดการยื่นตามก้าหนดเวลาและวิธีการ ณ สถานท่ีดังท่ี
ก้าหนดไว้ในแบบพิมพ์นั น 

        เพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบรายการในแบบพิมพ์ที่กรอกยืน่ดังกล่าว เมื่อ
อธิบดีเห็นสมควร มีอ้านาจสั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปท้าการ
ตรวจสอบสมดุบัญชีหรือเอกสารตา่ง ๆ ในที่ท้าการของผู้ประกอบกจิการแพปลาได้
ในระหว่างเวลาราชการ ให้ผู้ประกอบกิจการแพปลาอ้านวยความสะดวกแก่พนักงาน

          มำตรำ ๓๔ ให้อธิบดีมีอ้านาจออกประกาศเพื่อก้าหนดแบบพิมพ์ 
หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ให้ผูป้ระกอบกิจการแพปลา หรือผู้ขาย
ทอดตลาดสินค้าสัตว์น ้า กรอกรายการ ข้อความ จ้านวน ปริมาณ ชนิด ราคา
สินค้า และอื่น ๆ ได ้

         ผู้ประกอบกิจการแพปลาหรือผู้ขายทอดตลาดสินคา้สตัว์น ้า ต้องกรอก
ค้าตอบลงในแบบพิมพ์ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ นั นตามความเป็นจริง 
พร้อมทั งลงช่ือก้ากับ และจัดการยืน่ตามก้าหนดเวลาและวิธีการ ณ สถานท่ี
ดังท่ีก้าหนดไว้นั น 

         เพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบรายการในแบบพิมพ์ที่กรอกยืน่ดังกล่าว 
เมื่ออธิบดีเห็นสมควร มีอ้านาจสั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่เขา้ไปท้า

แก้ไขให้สอดคล้องกับพระราชก้าหนดการ
ประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรการของรัฐ
เจ้าของท่าเพื่อป้องกัน ยับยั งและขจัดการ
ท้าการประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงานและไร้การควบคมุ (PSMA) 
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เจ้าหน้าท่ีในการนี  แต่ในการตรวจสอบนี ต้องไมเ่ป็นการขัดขวางต่อกจิการงานของผู้
ประกอบกิจการแพปลา 

การตรวจสอบสมุดบญัชีหรือเอกสารต่าง ๆ หรือระบบทางอิเล็กทรอนิคส ์ในที่
ท้าการของผู้ประกอบกิจการแพปลาหรือผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตวน์ ้า ได้ใน
ระหว่างเวลาราชการ ให้ผู้ประกอบกิจการแพปลาหรือผู้ขายทอดตลาดสินค้า
สัตว์น ้า อ้านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการนี แต่ในการตรวจสอบ
นี ต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อกิจการงานของ 
ผู้ประกอบกิจการแพปลาหรือผู้ขายทอดตลาดสินคา้สัตว์น า้ 

       มำตรำ ๓๓ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการแพปลาไม่ยอมขายทอดตลาดสินค้าสตัว์
น ้ารัฐมนตร ีหรือผู้ทีไ่ดร้ับมอบหมายจากรัฐมนตร ีมีอ้านาจสั่งให้องค์การสะพานปลา
ด้าเนินการขายทอดตลาดสินค้าสตัว์น ้าท่ีสะพานปลาเสียเองก็ได้ 

          มำตรำ  ๓๕  ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการแพปลาหรือผู้ขาย
ทอดตลาดสินค้าสัตว์น ้า ในพื นท่ีขององค์การ ไม่ยอมขายทอดตลาดสินค้าสตัว์
น ้า อธิบดีมีอ้านาจสั่งให้องค์การดา้เนินการขายทอดตลาดสินคา้สัตวน์ ้าท่ี
สะพานปลาเสยีเองก็ได้  

แก้ไขเพิ่มเติมให้ครอบคลุมถึง ผู้ขาย
ทอดตลาดสินค้าสัตว์น ้าด้วย 

        มำตรำ ๓๔ รัฐมนตรมีีอ้านาจที่จะสั่งยกเว้น หรือลดค่าธรรมเนียม หรือ
ค่าบริการตามพระราชบญัญัตินี  ให้แก่สหกรณ์การประมงไดต้ามที่เห็นสมควร 

          มำตรำ ๓๖  ในกรณีที่สหกรณ์การประมงเป็นผู้ประกอบกจิการแพ
ปลา หรือเป็นผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น ้า รัฐมนตรีมีอ้านาจที่จะสัง่ยกเว้น 
หรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ ตามพระราชบัญญัตินี ให้แกส่หกรณ์การ
ประมงได้ตามที่เห็นสมควร 

 

คงหลักการเดิมเพยีงแต่ปรับปรุงข้อความ
ให้ชัดเจนยิ่งขึ น 

         มำตรำ ๓๕  ห้ามมิใหผู้้ประกอบกิจการแพปลาที่สะพานปลารับซื อสินค้าสัตว์
น ้าเสียเอง เว้นแต่จะได้รับความยนิยอมจากเจ้าของสินคา้สตัว์น ้านั น ในกรณีเช่นนี  
ห้ามมิให้เรียกเก็บคา่นายหน้าจากเจ้าของสินค้าสตัว์น ้านั น 

           มำตรำ ๓๗  ห้ามมิให้ผูป้ระกอบกิจการแพปลาหรือผู้ขายทอดตลาด
สินค้าสตัว์น ้า ท่ีสะพานปลารบัซื อสินค้าสตัว์น ้าเสียเอง เว้นแต่จะไดร้ับความ
ยินยอมจากเจา้ของสินค้าสตัว์น ้านั น ในกรณีเช่นนี  ห้ามมิใหเ้รียกเก็บค่า
นายหน้าจากเจา้ของสินค้าสตัว์น ้านั น 

แก้ไขเพิ่มเติมให้ครอบคลุมถึง ผู้ขาย
ทอดตลาดสินค้าสัตว์น ้าด้วย 
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         มำตรำ ๓๖  ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการแพปลา หรือผู้ขายทอดตลาดสินค้า
สัตว์น ้ากระท้าการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี  หรือไม่ปฏิบัตติามข้อก้าหนดที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี  หรือไม่ช้าระค่าบริการตามที่องค์การสะพานปลาเรียกเก็บ หรือไม่
ยอมขายทอดตลาด ให้อธิบดีมีอ้านาจสั่งให้หยุดกระท้ากิจการโดยมกี้าหนดเวลา หรือ
สั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้       

      

        ในการที่อธิบดีจะสั่งดังกล่าวในวรรคก่อน ให้ส่งค้าตักเตือนเปน็หนังสือให้ผู้
ประกอบกิจการแพปลาหรือผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น ้าปฏิบัติการให้ถูกต้องภายใน
เวลาอันสมควรที่ก้าหนดให้เสยีก่อน 

          มำตรำ ๓๘  ในกรณีที่ผูป้ระกอบกิจการแพปลาหรือผู้ขายทอดตลาด
สินค้าสตัว์น ้ากระท้าการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี   หรือไม่ปฏิบตัิตามข้อก้าหนด
ที่ออกตามพระราชบัญญตัินี   หรือไม่ช้าระค่าบริการตามที่องค์การเรยีกเก็บ  
ให้อธิบดีมีอ้านาจสั่งให้หยดุกระท้ากิจการในเวลาที่องค์การก้าหนด หรือสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตได้   

     

        ในการที่อธิบดีจะสั่งดังกล่าวในวรรคก่อน  ให้ส่งค้าตักเตือนเป็นหนังสือ
ให้ผู้ประกอบกิจการแพปลาหรือผูข้ายทอดตลาดสินคา้สตัว์น ้าปฏิบตัิการให้
ถูกต้องภายในเวลาที่องค์การก้าหนดให้เสียก่อน 

 

คงหลักการเดิม 

           มำตรำ ๓๗ ในกรณีที่พนกังานเจ้าหน้าที่ไมย่อมออกใบอนุญาตให้ก็ด ีหรือ
ในกรณีที่อธิบดีสั่งให้หยดุกระท้ากจิการแพปลา หรือหยุดขายทอดตลาดสินค้าสตัว์น ้า 
หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตกด็ ี 

ผู้ขออนุญาตหรือผู้ถูกสั่งเช่นว่านั น มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได ้โดยยื่นค้าอุทธรณต์่อ
อธิบดีภายในสิบห้าวัน นับแต่วันทีท่ราบค้าสั่ง ให้อธิบดีส่งค้าอุทธรณน์ั นไปยัง
รัฐมนตรีภายในเจ็ดวันนับแต่วันไดร้ับค้าอุทธรณ ์

            ค้าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นท่ีสุด 

       มำตรำ  ๓๙ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไมย่อมออกใบอนุญาตให้ก็ด ี
หรือในกรณีที่อธิบดสีั่งให้หยุดกระท้ากิจการแพปลา หรือหยุดขายทอดตลาด
สินค้าสตัว์น ้า หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก็ด ี 

ผู้ขออนุญาตหรือผู้ถูกสั่งเช่นว่านั น มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได ้โดยยื่นค้า
อุทธรณ์ต่ออธิบดภีายในสิบหา้วัน นับแต่วันที่ทราบค้าสั่ง ให้อธิบดีสง่ค้า
อุทธรณ์นั นไปยังรัฐมนตรีภายในเจด็วันนับแต่วันได้รับค้าอุทธรณ ์

       ค้าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เปน็ท่ีสุด 

 

คงหลักการเดิม 
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หมวด ๓ 

บทก ำหนดโทษ 

หมวด ๔ 

บทก ำหนดโทษ 

(หารือกฤษฎีกา เพื่อเปรยีบเทียบมาตรฐานการก้าหนดโทษในปัจจบุัน) 

 

หมวด ๔ 

บทก ำหนดโทษ 

(หารือกฤษฎีกา เพื่อเปรยีบเทียบมาตรฐาน
การก้าหนดโทษในปัจจุบัน) 

 

        มำตรำ ๓๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๙ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไมต่่้ากว่าห้า
พันบาทแต่ไม่เกินกว่าหนึ่งหมื่นบาท หรือจ้าคุกไมเ่กินหกเดือน หรือทั งปรับทั งจ้า 

        มำตรำ ๔๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ วรรค ๑ มีความผิดต้องระวางโทษ
ปรับไมต่่้ากว่าหนึ่งหมื่นบาทแต่ไม่เกินกว่าสองหมื่นบาท หรือจ้าคุกไม่เกินหก
เดือน หรือทั งจ้าทั งปรับ  

(หารือกฤษฎีกา เพื่อเปรยีบเทียบมาตรฐาน
การก้าหนดโทษในปัจจุบัน) 

 

        มำตรำ ๓๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๕ หรือฝ่าฝืนข้อก้าหนดของอธิบดี
ออกตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) (๓) และ (๕) หรือขัดขวางการขายทอดตลาด
สินค้าสตัว์น ้าโดยองค์การสะพานปลา ตามความในมาตรา ๓๓ มีความผิดต้องระวาง
โทษปรับไมเ่กินห้าพันบาท หรือจ้าคุกไม่เกินสามเดือน หรือทั งปรับทั งจ้า 

  มำตรำ ๔๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ วรรค ๒ มาตรา ๓๗  หรือฝ่าฝนื
ข้อก้าหนดของผู้อ้านวยการออกตามความในมาตรา ๓๓ (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ
ขัดขวางการขายทอดตลาดสินค้าสตัว์น ้าโดยองค์การ ตามความในมาตรา ๓๕  
มีความผดิต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือจ้าคุกไม่เกนิสามเดือน 
หรือทั งจ้าทั งปรับ  

(หารือกฤษฎีกา เพื่อเปรยีบเทียบมาตรฐาน
การก้าหนดโทษในปัจจุบัน) 

 

        มำตรำ ๔๐ ผู้ใดไม่กรอกแบบพิมพ์ยื่น หรือแกล้งกรอกแบบพิมพ์ที่อธิบดี
ก้าหนดไม่ครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัตติามข้อก้าหนดของอธิบดีว่าด้วยการกรอกแบบ
พิมพ์นั น หรือกรอกแบบพิมพ์เช่นว่านั นโดยรู้อยู่ว่าเป็นเท็จ หรือไมย่อมให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีท้าการตรวจสอบสมุดบญัชีหรือเอกสารตามค้าสั่งของอธิบดี หรือไม่อ้านวย
ความสะดวกในการตรวจสอบเช่นว่านั นตามความในมาตรา ๓๒ มีความผิดต้องระวาง

         มำตรำ ๔๒ ผู้ใดไม่กรอกแบบพิมพ์ยื่น หรือแกล้งกรอกแบบพิมพ์ที่
อธิบดีก้าหนดไม่ครบถ้วน หรือไมป่ฏิบัติตามข้อก้าหนดของอธิบดีว่าด้วยการ
กรอกแบบพิมพ์นั น หรือกรอกแบบพิมพ์เช่นว่านั น 
โดยรู้อยู่ว่าเป็นเท็จ หรือไมย่อมใหพ้นักงานเจ้าหน้าที่ท้าการตรวจสอบสมุด
บัญชีหรือเอกสารตามค้าสั่งของอธิบดี หรือไม่อ้านวยความสะดวกในการ

(หารือกฤษฎีกา เพื่อเปรยีบเทียบมาตรฐาน
การก้าหนดโทษในปัจจุบัน) 
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พระรำชบัญญัติจัดระเบียบกจิกำรแพปลำ พ.ศ. ๒๔๙๖ ร่ำงพระรำชบัญญัติจัดระเบียบกจิกำรแพปลำ พ.ศ. .... เหตุผลในกำรแก้ไข 

โทษปรับไมเ่กินหนึ่งพันบาท ตรวจสอบเช่นว่านั น มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท  

         มำตรำ ๔๑  ผู้ใดฝา่ฝืนข้อก้าหนดของอธิบดีออกตามความในมาตรา ๓๑ (๔) 
มีความผดิต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท 

 

 

         มำตรำ ๔๓ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อก้าหนดของอธิบดีออกตามความในมาตรา 
๓๓ (๓) มีความผิดต้องระวางโทษปรับไมเ่กินสองร้อยบาท” 

 

 

 

(หารือกฤษฎีกา เพื่อเปรยีบเทียบมาตรฐาน
การก้าหนดโทษในปัจจุบัน) 

 

หมวด ๔ 

บทเฉพำะกำล 

 

หมวด ๕ 

บทเฉพำะกำล 

 

หมวด ๕ 

บทเฉพำะกำล 

 

         มำตรำ ๔๒ ผู้ประกอบกิจการแพปลาและผู้ขายทอดตลาดสนิค้าสัตว์น ้าท่ี
กระท้าการอยู่แล้วก่อนวันใช้บังคับพระราชบัญญัตินี  ให้ยื่นค้าขอรับใบอนุญาตตาม
ความในพระราชบญัญัตินี ภายในหกสิบวัน นับตั งแต่วันใช้บังคับพระราชบัญญตัินี เป็น
ต้นไป 

        มำตรำ ๔4 ผู้ประกอบกิจการแพปลาและผู้ขายทอดตลาดสนิค้าสัตว์
น ้าท่ีกระท้าการอยู่แล้วก่อนวันใช้บังคับพระราชบัญญัตินี  ให้ยื่นค้าขอรับ
ใบอนุญาตตามความในพระราชบญัญัตินี ภายในหกสิบวัน นับตั งแตว่ันใช้บังคับ
พระราชบัญญัตินี เป็นต้นไป           

        มำตรำ ๔5   ผู้ประกอบกจิการแพปลาและผู้ขายทอดตลาดสินค้าสตัว์
น ้าท่ีได้รับใบอนุญาตก่อนวันใช้บังคับพระราชบญัญัตินี  ให้ยื่นค้าขอรบั
ใบอนุญาตตามความในพระราชบญัญัตินี ภายในหกสิบวัน นับตั งแตว่ันใช้บังคับ
พระราชบัญญัตินี เป็นต้นไป 
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บัญชีอัตรำค่ำธรรมเนียม 
 

เลขที่ รำยกำร ค่ำธรรมเนียม  เลขที่ รำยกำร ค่ำธรรมเนียม 

๑ ใบอนุญาตประกอบกิจการแพปลาประเภทสินค้า 

สัตว์น ้าสด (สัตว์น ้า น ้าเค็มและน ้าจืด)             ปี
ละ 

 

๕,๐๐๐ บาท 

๑   

๒ ใบอนุญาตประกอบกิจการแพปลาประเภทสินค้า 

สัตว์น ้าดองเค็ม หรือแห้ง หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์น ้า 

(สัตว์น ้า น ้าเค็ม และน ้าจืด)                          ปี
ละ 

 

 

๓,๐๐๐ บาท 

๒   

๓ ใบอนุญาตประกอบกิจการแพปลาประเภทสินค้า 

สัตว์น ้าสด  (เฉพาะสัตว์น ้า น ้าจืด)                  ปี
ละ  

 

๕๐๐  บาท 

๓   

๔ ใบอนุญาตประกอบกิจการแพปลาประเภทสินค้า  ๔   
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สัตว์น ้าดองเค็ม หรือแห้ง หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์น ้า 

(เฉพาะสัตว์น ้า น ้าจืด)                                ปี
ละ 

 

๓๐๐  บาท 

๕ ใบอนุญาตส้าหรับผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น ้า  ปี
ละ 

๒๐๐  บาท ๕   

๖ ใบแทนใบอนุญาต                                 ฉบับ
ละ 

๒๐   บาท ๖   
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4. ร่ำงพระรำชบัญญัติจัดระเบียบกิจกำรแพปลำ พ.ศ. ... 
 

บันทึกหลักกำรและเหตุผล 

ประกอบร่ำงพระรำชบัญญัติจัดระเบียบกิจกำรแพปลำ พ.ศ. .... 

 

หลักกำร 

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบกิจการแพปลา 

เหตุผล 

นับแต่องค์การสะพานปลาได้รับการจัดตั งเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2496 เพ่ือจัดระเบียบการ
ประกอบกิจการค้าสัตว์น ้าในเขตกรุงเทพมหานคร ได้มีการขยายการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยการ
ก่อสร้างท่าเทียบเรือประมงตามชายฝั่งทะเลทั งในภาคใต้และภาคตะวันออก รวมถึงการจัดให้มีตลาด
กลางค้าสัตว์น ้าหรือสะพานปลา ในพื นที่ที่เป็นศูนย์กลางจ้าหน่ายสินค้าสัตว์น ้าที่ส้าคัญ จนถึงปัจจุบัน 
องค์การสะพานปลาเปิดให้บริการสะพานปลารวม 4 แห่ง และท่าเทียบเรือประมงอีก 14 แห่ง ตลอด
แนวชายฝั่งทะเลทั งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน นอกจากนี ยังได้มีการขยายบทบ าทการ
ด้าเนินงานในด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการประมงอีกหลายประการ ทั งในด้านการให้สินเชื่อ
เพ่ือจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์การประมง และให้ความช่วยเหลือแก่สถาบันประมง ชุมชนประมง เพ่ือ
ส่งเสริมฐานะและสวัสดิการของชาวประมง เป็นต้นงานอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งองค์การสะพานปลาให้
ความส้าคัญ ได้แก่ การด้าเนินงานตามนโยบายของรัฐ เพ่ือสนับสนุนการประกอบอาชีพประมง ไม่ว่า
จะเป็นโครงการ.ช่วยเหลือลดราคาน ้ามันให้ชาวประมง (น ้ามันม่วง) โครงการจ้าหน่ายสินค้าสัตว์น ้า
และผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าแปรรูปให้กับกระทรวงยุติธรรม (กรมราชทัณฑ์) การจัดให้มีจุดตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าสัตว์น ้าเบื องต้น เพ่ือป้องกันการใช้สารปนเปื้อนต่าง ๆ ในสินค้า สัตว์น ้า รวมถึงการ
ปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาให้ได้มาตรฐานสากล 
เพ่ือควบคุมคุณภาพสินค้าสัตว์น ้า ช่วยให้คนไทยได้บริโภคสินค้าสัตว์น ้าที่สด สะอาด และการส่งออก
สินค้าสัตว์น ้าไปจ้าหน่ายในตลาดโลก เป็นที่ยอมรับของประเทศผู้น้าเข้า ไม่ประสบปัญหาการกีดกัน
ทางการค้า แต่เนื่องด้วยพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ซึ่งเป็นกฎหมายจัดตั ง
องค์การสะพานปลาและจัดระเบียบกิจการแพปลา ได้ใช้บังคับเป็นเวลานานกว่า 65 ปี ซึ่งในปัจจุบัน
ระบบเศรษฐกิจ วิธีการด้าเนินธุรกิจและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้มีการปรับเปลี่ยนไปมาก ท้าให้การ
ด้าเนินงานขององค์การสะพานปลามีความติดขัดในเรื่องข้อกฎหมายอยู่หลายประการ จึงสมควร
ปรับปรุงพระราชบัญญัตินี เสีย 
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ร่ำงพระรำชบัญญัติจัดระเบียบกิจกำรแพปลำ พ.ศ. .... 

 

         มำตรำ ๑  พระราชบัญญัตินี เรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา 
พ.ศ. ....” 

          มำตรำ ๒  พระราชบัญญัตินี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

          มำตรำ ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลาพ.ศ. ๒๔๙๖ 

          มำตรำ ๔  ในพระราชบัญญัตินี  

             “องค์การ” หมายความว่า องค์การสะพานปลา 

              “กิจการแพปลา” หมายความว่า การกระท้าอันเป็นปกติธุระอย่างใด
อย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี  

                 (ก)  การให้กู้ยืมเงิน หรือให้เช่า ให้เช่าซื อ ให้ยืมเรือ เครื่องมือท้าการ
ประมง หรืออุปกรณ์การประมงเพ่ือให้ผู้กู้ยืม หรือผู้เช่า ผู้เช่าซื อ ผู้ยืม ประกอบกิจการประมงหรือท้า
การค้าสินค้าสัตว์น ้า โดยมีข้อตกลงกันโดยตรงหรือโดยปริยายว่า ผู้กู้ยืม หรือผู้เช่า ผู้ เช่าซื อ ผู้ยืม 
จะต้องน้าสินค้าสัตว์น ้ามาให้ผู้ให้กู้ยืม หรือผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าซื อ  ผู้ให้ยืม เป็นตัวแทนท้าการขายสินค้า
สัตว์น ้านั น 

                 (ข)  การรับเป็นตัวแทนท้าการขายสินค้าสัตว์น ้าของบุคคลอื่น         

                 (ค)  การขายสินค้าสัตว์น ้าโดยวิธีขายทอดตลาด 

                 (ง)  กิจการค้าสินค้าสัตว์น ้า โดยวิธีอ่ืนใดตามที่จะได้มีกฎกระทรวงระบุ
ว่าเป็นกิจการแพปลา 

              “สินค้าสัตว์น ้า” หมายความว่า สัตว์น ้าตามความหมายแห่งกฎหมายว่า
ด้วยการประมง ไม่ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ และรวมตลอดถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์น ้าทุกชนิด ซึ่งเป็นวัตถุ
สินค้า 

               “สะพานปลา” หมายความว่า สถานที่หรือบริเวณท่ีให้บริการและอ้านวย
ความสะดวกในการขนถ่ายสัตว์น ้าและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ประกอบกิจการแพปลาตามพระราชบัญญัตินี  

              “ค่าบริการ” หมายความว่า รายได้ที่จัดเก็บจากการให้บริการสิ่งอ้านวย
ความสะดวกอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมถึงค่าตอบแทนอ่ืนๆ ตามท่ีองค์การสะพานปลาก้าหนด         
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              “คณะกรรมการ”หมายความว่า คณะกรรมการองค์การสะพานปลา 

              “ผู้อ้านวยการ” หมายความว่า ผู้อ้านวยการองค์การสะพานปลา 

              “พนักงาน” หมายความว่า พนักงานองค์การสะพานปลา 

              “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั งให้มีอ้านาจ
หน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี  

              “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการประมง 

              “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี    

         มำตรำ ๕   ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี  และให้มีอ้านาจแต่งตั งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวง  ก้าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี  และก้าหนดกิจการอ่ืนๆ เพ่ือปฏิบัติการให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี          

          กฎกระทรวงหรือประกาศนั น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 

หมวด ๑ 

องค์กำรสะพำนปลำ 

 

          มำตรำ ๖ ให้จัดตั งองค์การขึ นเรียกว่า “องค์การสะพานปลา” เรียกโดยย่อว่า 
“อสป.” และให้ ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Fish Marketing Organization” เรียกโดยย่อว่า 
“FMO”และให้มีตราเครื่องหมายของ “องค์การ” 

         รูปลักษณะของตราเครื่องหมายตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็นไปตามที่ ก้าหนดใน
กฎกระทรวง 

         มำตรำ ๗  ให้องค์การเป็นนิติบุคคล มีส้านักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และจะ
ตั งส้านักงานสาขาหรือตัวแทนขึ น ณ ที่ อ่ืนใดภายในหรือภายนอกราชอาณาจักรก็ได้ แต่การตั ง
ส้านักงานสาขาภายนอกราชอาณาจักรต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี 

        มำตรำ ๘  ให้องค์การมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี   

    (๑)  จัดด้าเนินการและน้ามาซึ่งความเจริญของสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น ้า และ
อุตสาหกรรมการประมง 
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(๒)  จัดด้าเนินการหรือควบคุม และอ้านวยบริการซึ่งกิจการแพปลา การขนส่งและ
กิจการอ่ืนๆ อันเกี่ยวกับกิจการแพปลา 

   (๓)  จัดส่งเสริมฐานะสวัสดิการ หรืออาชีพของชาวประมง และบูรณะหมู่บ้านการ
ประมง 

   (๔)  จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง 

        (๕)  สนับสนุนการควบคุมคุณภาพสินค้าสัตว์น ้า 

   (๖)  เพ่ือส่งเสริมให้มีการร่วมทุนในการท้าประมง การตลาดเกี่ยวกับการค้าสินค้า
สัตว์น ้า ทั งภายในและภายนอกประเทศ 

   (๗)  จัดหรือสนับสนุน เพ่ือการเพิ่มศักยภาพหรือปรับปรุงท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้า
สัตว์น ้าทั งภายในและภายนอกประเทศ 

   (๘)  สนับสนุน ตรวจสอบ  แนะน้า เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง การค้าสินค้าสัตว์น ้า 
ทางด้านการตลาด และสุขอนามัยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

(๙)  เป็นศูนย์กลางตลาดการค้าสินค้าสัตว์น ้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 

   (๑๐)  สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการท้าประมง ทั งประมงชายฝั่งและน ้า
ลึกโดยผิดกฎหมาย 

   (๑๑)  สนับสนุนการก้าหนดมาตรฐานสินค้าสัตว์น ้าเพ่ือให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
ตามท่ีกฎหมายก้าหนด 

   (๑๒)  เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการศึกษา วิจัย ถ่ายทอดผลการวิจัยความรู้ข้อมูล
เกี่ยวกับสัตว์น ้า การตลาดสินค้าสัตว์น ้า และการค้าสัตว์น ้า 

   (๑๓)  สนับสนุน ส่งเสริม ร่วมลงทุน ด้านการท่องเที่ยว หรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับ
วัตถุประสงค์ ตามมาตรา ๘ (๑)  

          มำตรำ ๙    ให้องค์การมีอ้านาจกระท้ากิจการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์
ตามมาตรา ๘  และอ้านาจเช่นว่านี ให้รวมถึง  

      (๑)  จัดหา ให้การสนับสนุนทุน ร่วมลงทุนทั งภาครัฐและเอกชนในการท้าประมง 
การตลาดที่เก่ียวกับการค้าสัตว์น ้า และการท้าธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการประมง หรือการตลาดสัตว์น ้า        

            (๒)  ก้าหนดมาตรฐานการด้าเนินธุรกิจเป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัยของสินค้า
สัตว์น ้า สะพานปลา และท่าเทียบเรือประมง 
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            (๓)  ส่งเสริม สนับสนุนการด้าเนินธุรกิจค้าสัตว์น ้ากิจการท้าประมงร่วม   ท่าเทียบ
เรือประมง  การขนส่ง  กิจการแพปลา  ตลาดกลางสินค้าสัตว์น ้า ห้องเย็น  โรงน ้าแข็ง  โรงงานแปร
รูป  มีอ้านาจจัดซื อ จัดจ้าง จัดตั งสถานที่เพ่ือการวิจัย รวบรวมความรู้ ทั งภาครัฐและเอกชน  

            (๔)  ด้าเนินการเพ่ือการวิจัย รวบรวมความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์น ้า และการตลาด
สัตว์น ้า ด้าเนินการเพ่ือการวิจัย รวบรวมความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์น ้า ทั งภาครัฐและเอกชน 

            (๕)  มีอ้านาจ  ลงทุน  สร้าง  ซื อ  จัดหา  จ้าหน่าย ยืม ให้ยืม เช่า  ให้เช่า เช่าซื อ 
ให้เช่าซื อ  ว่าจ้าง  รับจ้าง  จ้านอง  รับจ้านอง  จ้าน้า  รับจ้าน้า  แลกเปลี่ยน  โอน  รับโอน  ให้กู้ยืม
เงินหรือให้ยืมสิ่งของ  กู้ยืมเงินหรือยืมสิ่งของ  ฝาก รับฝาก   เพ่ือประโยชน์แก่กิจการขององค์การ ถือ
กรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง มีทรัพยสิทธิ ในทรัพย์สินใดๆ  หรือรับเงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้    

   (๖)  จัดตั งบริษัทจ้ากัด  หรือบริษัทมหาชนจ้ากัด  ร่วมทุนหรือร่วมลงทุนกับภาครัฐ
หรือเอกชน เพ่ือประโยชน์แก่กิจการขององค์การ รวมทั งการเข้าเป็นหุ้นส่วนจ้าพวกจ้ากัดความรับผิด
ของห้างหุ้นส่วนจ้ากัด  หรือถือหุ้นในบริษัทจ้ากัด  บริษัทมหาชนจ้ากัด  หรือ นิติบุคคลใดๆ  โดย
รัฐมนตรีอนุมัติ 

       (๗)  จัดเก็บรายได้จากค่าบริการ ค่าตอบแทน และรายได้อ่ืนๆ ตามที่องค์การ
ก้าหนด     

            (๘)  กระท้าการอื่นใดท่ีจ้าเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

           มำตรำ ๑๐  องค์การสะพานปลาเห็นสมควรจัดตั งสะพานปลาขึ นส้าหรับท้องที่ใด 
เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีแล้ว ก็ให้ประกาศตั งขึ นได้ 

          การประกาศ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

          ให้สะพานปลาอยู่ในความดูแลและด้าเนินการขององค์การสะพานปลา 

         มำตรำ ๑๑  ให้โอนกิจการ ทรัพย์สิน และหนี สิน รวมทั งบรรดาข้อสัญญาและภาระ
ผูกพันทั งสิ น อันเกิดขึ นจากการด้าเนินการจัดตั งแพปลาของกรมการประมงโดยงบประมาณแผ่นดิน
ให้แก่องค์การสะพานปลา 

           มำตรำ ๑๒  องค์การอาจมีรายได้ดังต่อไปนี  

           (๑)  งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นคราว ๆ เพ่ือด้าเนิน
กิจการหรือขยายกิจการตามความเหมาะสม 

           (๒)  เงินหรือทรัพย์สินบริจาคจากภาคเอกชนหรือองค์กรของรัฐ รวมทั งจาก
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
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           (๓)  ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการด้าเนินการหรือการลงทุน 

           (๔)  ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินขององค์การ 

           มำตรำ ๑๓  รายได้ที่องค์การได้รับในปีหนึ่งๆ เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายส้าหรับด้าเนินงาน 
ค่าภาระต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น  ค่าบ้ารุงรักษา ค่าเสื่อมราคา และเงินสมทบกองทุนส้าหรับจ่าย
สงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานในองค์การ เงินส้ารองธรรมดา ซึ่งตั งไว้เผื่อขาดเงินส้ารองขยายงานและเงิน
ลงทุนตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เหลือเท่าใด ให้น้าส่งเป็นรายได้ของรัฐ 

          แต่ถ้ารายได้มีจ้านวนไม่พอส้าหรับรายจ่ายดังกล่าว นอกจากเงินส้ารองที่ได้ระบุไว้ใน
วรรคก่อน และองค์การไม่สามารถหาเงินจากทางอ่ืน รัฐพึงจ่ายเงินให้แก่องค์การเท่าจ้านวนที่จ้าเป็น 

  มำตรำ ๑๔  ให้องค์การมีอ้านาจเรียกเก็บเงินค่าบริการจากผู้ประกอบกิจการแพ
ปลาได้ไม่เกินร้อยละห้าของราคาสินค้าสัตว์น ้าที่ซื อขายกันที่สะพานปลาหรือราคาที่พนักงานประเมิน
ราคาตลาดในวันนั น 

           ส้าหรับการเรียกเก็บค่าบริการการตามวรรคแรกที่มิได้ซื อขายกันที่สะพานปลา แต่
อยู่ในเขตพื นที่ให้บริการขององค์การ ก็ให้องค์การมีอ้านาจเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวได้ในอัตราไม่
เกินกว่าที่ก้าหนดไว้ในวรรคแรก  

           มำตรำ ๑๕  ให้แบ่งเงินจากก้าไรสุทธิขององค์การในอัตราที่ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ 
เพ่ือใช้จ่ายในการส่งเสริมการประมงตามความในมาตรา ๘ (๓)  

           การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินก้าไรสุทธิที่แบ่งไว้ในวรรคก่อน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบและวิธีการที่คณะกรรมการก้าหนด 

           มำตรำ ๑๖ ให้องค์การจัดท้างบประมาณประจ้าปี แยกเป็นงบลงทุนและงบท้าการ 
ส้าหรับงบลงทุนให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ส่วนงบท้าการให้น้าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

           ให้องค์การเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารตามระเบียบของกระทรวงการคลัง 

 

หมวด ๒ 

คณะกรรมกำรและผู้อ ำนวยกำร 

 

           มำตรำ ๑๗  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการองค์การสะพาน
ปลา” ประกอบด้วย 
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           (๑)  ประธานกรรมการแต่งตั งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
สูง 

           (๒)  กรรมการโดยต้าแหน่ง ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

           (๓)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ้านวน ๔  คน   

   ให้ผู้อ้านวยการเป็นเลขานุการ 

   ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั งประธานกรรมการและกรรมการองค์การ 

          มำตรำ ๑๘  ประธานกรรมการและกรรมการ นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานส้าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
แล้ว ยังต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี  

   (๑)  เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งซึ่งรับผิดชอบ การบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง 

   (๒)  เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีสัญญาจ้างกับ
องค์การ 

           (๓)  เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระท้ากับ องค์การ หรือที่จะกระท้ากับองค์การ 
หรือในกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับกิจการขององค์การ ทั งนี  ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากเกษตรกรชาวประมง  สถาบัน
เกษตรกรชาวประมง และผู้ประกอบกิจการแพปลา และประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในบริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชน
จ้ากัดที่องค์การเป็นผู้ถือหุ้นหรือจัดตั งขึ น 

   มำตรำ ๑๙ คณะกรรมการมีอ้านาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่ง
กิจการขององค์การ และอ้านาจหน้าที่เช่นว่านี ให้รวมถึง 

   (๑) ก้าหนดนโยบายการบริหารงาน การจัดหาทุน และให้ความเห็นชอบแผนการ
ด้าเนินงานเกี่ยวกับนโยบายขององค์การ 

   (๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณประจ้าปี
ของ องค์การ 

   (๓) วางข้อบังคับเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามขอบแห่งวัตถุประสงค์ 
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   (๔) วางข้อบังคับเก่ียวกับการด้าเนินงานและการบริหารงาน 

   (๕) วางข้อบังคับเก่ียวกับการด้าเนินกิจการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 

   (๖) วางข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดเก็บและก้าหนดอัตราของรายได้ค่าบริการ 
ค่าบริการอื่นๆ ตามมาตรา ๙ (๗)  

   มำตรำ ๒๐  ประธานกรรมการและกรรมการมีวาระการด้ารงต้าแหน่งคราวละสาม
ปี  เมื่อวาระของประธานกรรมการหรือกรรมการเหลืออยู่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันแต่ไม่น้อยกว่าเก้า
สิบวัน ให้ด้าเนินการสรรหาหรือแต่งตั งประธานกรรมการหรือกรรมการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันเริ่มด้าเนินการ  

หากครบก้าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง แต่ยังมิได้มีการแต่งตั งประธานกรรมการหรือ
กรรมการขึ นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากต้าแหน่งตามวาระนั นอยู่ในต้าแหน่ง
เพ่ือด้าเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

              ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากต้าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั งอีกได้
แต่จะด้ารงต้าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได ้

   มำตรำ ๒๑ นอกจากการพ้นจากต้าแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและ
กรรมการพ้นจากต้าแหน่งเมื่อ 

   (๑) ตาย 

   (๒) ลาออก 

   (๓) รัฐมนตรีให้ออก 

            (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตาม มาตรา ๑๘ 

   มำตรำ ๒๒ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากต้าแหน่งก่อนวาระให้
รัฐมนตรีแต่งตั งผู้ด้ารงต้าแหน่งแทน เว้นแต่วาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั งประธาน
กรรมการหรือกรรมการแทนก็ได้ และให้ผู้ได้รับแต่งตั งแทนต้าแหน่งที่ว่างนั นอยู่ในต้าแหน่งเท่ากับ
วาระท่ีเหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งได้แต่งตั งไว้แล้ว 

   ในกรณี ที่ ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากต้าแหน่ งก่อนวาระ ให้
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั งหมดที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั งประธานกรรมการหรือ
กรรมการตามวรรคหนึ่ง และในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากต้าแหน่งก่อนวาระ ให้กรรมการที่
เหลือเลือกกรรมการคนหนึ่งท้าหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว 
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   มำตรำ ๒๓ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
จ้านวนกรรมการทั งหมด จึงเป็นองค์ประชุมได้เมื่อประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการ
เลือกตั งกันขึ นเองเป็นประธานชั่วคราว 

   มำตรำ ๒๔ การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาในคณะกรรมการ ให้ถือเอาเสียงข้างมาก
เป็นประมาณ ถ้ามีเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ นได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี ขาด 

   มำตรำ ๒๕ ประธานกรรมการ และกรรมการย่อมได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่
คณะรัฐมนตรีก้าหนด 

              มำตรำ ๒๖ ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้อ้านวยการ และพนักงาน อาจได้รับเงิน
รางวัลตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก้าหนด 

              มำตรำ ๒๗  ให้คณะกรรมการมีอ้านาจแต่งตั งและถอดถอน ผู้อ้านวยการด้วยความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรี 

              มำตรำ ๒๘ ผู้อ้านวยการมีหน้าที่บริหารกิจการขององค์การให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการก้าหนด และมีอ้านาจบังคับบัญชาพนักงานและ
ลูกจ้าง 

          ผู้อ้านวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการขององค์การ 

             มำตรำ ๒๙  ในกรณีที่ผู้อ้านวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งหรือ
ต้าแหน่งผู้อ้านวยการว่างลงและยังมิได้มีการแต่งตั งผู้อ้านวยการ ให้คณะกรรมการแต่งตั งกรรมการ
หรือพนักงานคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนให้ผู้รักษาการแทนผู้อ้านวยการมีอ้านาจและหน้าที่อย่าง
เดียวกับผู้อ้านวยการ 

             มำตรำ ๓๐  ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้คณะกรรมการเป็นผู้แทนของ
องค์การ และเพ่ือการนี คณะกรรมการจะมอบอ้านาจให้ ผู้อ้านวยการกระท้ากิจการแทนก็ได้   โดย
ผู้อ้านวยการจะมอบอ้านาจต่อไปให้พนักงานอื่นขององค์การก็ได้ ทั งนี  ต้องเป็นไปตามข้อบังคับตามที่
คณะกรรมการก้าหนด 

             นิติกรรมที่ผู้ อ้านวยการกระท้าโดยฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายที่
คณะกรรมการก้าหนดย่อมไม่ผูกพันองค์การ เว้นแต่คณะกรรมการจะให้สัตยาบัน            

           มำตรำ ๓๑  ทุกปี ให้คณะกรรมการตั งผู้สอบบัญชีคนหนึ่งหรือหลายคนเพ่ือสอบ
และรับรองบัญชีเป็นปี ๆ ไป แล้วน้าเสนอรัฐมนตรีเพ่ือเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยรายงาน
กิจการประจ้าปี  ซึ่งให้กล่าวถึงผลงานในปีที่ล่วงแล้ว และให้มีค้าชี แจงเกี่ยวกับนโยบายของ
คณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดท้าในภายหน้าห้ามมิให้ตั งประธานกรรมการ กรรมการ 
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หรือพนักงานเป็นผู้สอบบัญชี เมื่อรัฐมนตรีร้องขอ ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจบัญชี
ขององค์การสะพานปลา 

หมวด ๓ 

กิจกำรแพปลำ 

           มำตรำ  ๓๒  ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการแพปลา เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตและเสีย
ค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี  

           ห้ามมิให้ผู้ใดกระท้าการเป็นผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น ้าที่สะพานปลา เว้นแต่จะ
ได้รับใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี  

           หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามที่
ก้าหนดในกฎกระทรวง 

           มำตรำ ๓๓ เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลการประกอบกิจการแพปลา และการ
เป็นผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น ้าให้อธิบดีมีอ้านาจออกข้อก้าหนดดังต่อไปนี  ให้ผู้ประกอบกิจการแพ
ปลาและผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น ้าถือปฏิบัติ        

          (๑) อัตราอย่างสูงส้าหรับค่านายหน้า ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ 

ผู้ประกอบกิจการแพปลาและผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น ้า จะพึงเรียกจากเจ้าของสินค้าสัตว์น ้าและผู้
ซื อสินค้าสัตว์น ้า 

          (๒) วิธีการขายทอดตลาด และการก้าหนดหน่วยของน ้าหนักหรือปริมาณสินค้าสัตว์
น ้า 

          (๓) การจอดเรือ การขนส่ง และการจราจรที่สะพานปลา  

          (๔) ให้ผู้ประกอบกิจการแพปลาท้าบัญชีและเอกสารเป็นภาษาไทยตามแบบซึ่ง
ก้าหนดไว้   

            มำตรำ ๓๔ ให้อธิบดีมีอ้านาจออกประกาศเพ่ือก้าหนดแบบพิมพ์ หรือวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิคส์ให้ผู้ประกอบกิจการแพปลา หรือผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น ้า กรอกรายการ ข้อความ 
จ้านวน ปริมาณ ชนิด ราคาสินค้า และอ่ืน ๆ ได้ 

            ผู้ประกอบกิจการแพปลาหรือผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น ้า ต้องกรอกค้าตอบลงใน
แบบพิมพ์ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ นั นตามความเป็นจริง พร้อมทั งลงชื่อก้ากับ และจัดการยื่น
ตามก้าหนดเวลาและวิธีการ ณ สถานที่ดังที่ก้าหนดไว้นั น 
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            เพ่ือประโยชน์แก่การตรวจสอบรายการในแบบพิมพ์ที่กรอกยื่นดังกล่าว เมื่ออธิบดี
เห็นสมควร มีอ้านาจสั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปท้าการตรวจสอบสมุดบัญชีหรือเอกสาร
ต่าง ๆ หรือระบบทางอิเล็กทรอนิคส์ ในที่ท้าการของผู้ประกอบกิจการแพปลาหรือผู้ขายทอดตลาด
สินค้าสัตว์น ้า ได้ในระหว่างเวลาราชการ ให้ผู้ประกอบกิจการแพปลาหรือผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์
น ้า อ้านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการนี แต่ในการตรวจสอบนี ต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อ
กิจการงานของผู้ประกอบกิจการแพปลาหรือผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น ้า 

            มำตรำ  ๓๕  ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการแพปลาหรือผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น ้า 
ในพื นที่ขององค์การ ไม่ยอมขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น ้า  อธิบดีมีอ้านาจสั่งให้องค์การด้าเนินการขาย
ทอดตลาดสินค้าสัตว์น ้าที่สะพานปลาเสียเองก็ได้  

            มำตรำ ๓๖  ในกรณีที่สหกรณ์การประมงเป็นผู้ประกอบกิจการแพปลา หรือเป็น
ผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น ้า รัฐมนตรีมีอ้านาจที่จะสั่งยกเว้น หรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ 
ตามพระราชบัญญัตินี ให้แก่สหกรณ์การประมงได้ตามที่เห็นสมควร 

             มำตรำ ๓๗  ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการแพปลาหรือผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น ้า ที่
สะพานปลารับซื อสินค้าสัตว์น ้าเสียเอง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของสินค้าสัตว์น ้านั น ใน
กรณีเช่นนี  ห้ามมิให้เรียกเก็บค่านายหน้าจากเจ้าของสินค้าสัตว์น ้านั น 

            มำตรำ ๓๘  ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการแพปลาหรือผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น ้า
กระท้าการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี   หรือไม่ปฏิบัติตามข้อก้าหนดที่ออกตามพระราชบัญญัตินี   หรือไม่
ช้าระค่าบริการตามที่องค์การเรียกเก็บ  ให้อธิบดีมีอ้านาจสั่งให้หยุดกระท้ากิจการในเวลาที่องค์การ
ก้าหนด หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้   

              ในการที่อธิบดีจะสั่งดังกล่าวในวรรคก่อน  ให้ส่งค้าตักเตือนเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบ
กิจการแพปลาหรือผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น ้าปฏิบัติการให้ถูกต้องภายในเวลาที่องค์การก้าหนดให้
เสียก่อน 

          มำตรำ ๓๙  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ยอมออกใบอนุญาตให้ก็ดี หรือในกรณีที่
อธิบดีสั่งให้หยุดกระท้ากิจการแพปลา หรือหยุดขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น ้า หรือสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตก็ดี  ผู้ขออนุญาตหรือผู้ถูกสั่งเช่นว่านั น มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ โดยยื่นค้าอุทธรณ์ต่อ
อธิบดีภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ทราบค้าสั่ง ให้อธิบดีส่งค้าอุทธรณ์นั นไปยังรัฐมนตรีภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันได้รับค้าอุทธรณ์ 

          ค้าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
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หมวด ๔ 

บทก ำหนดโทษ 

 

           มำตรำ ๔๐  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ วรรค ๑ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่ต่้ากว่า
หนึ่งหมื่นบาทแต่ไม่เกินกว่าสองหมื่นบาท หรือจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั งจ้าทั งปรับ  

    มำตรำ ๔๑  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ วรรค ๒ มาตรา ๓๗  หรือฝ่าฝืนข้อก้าหนดของ
ผู้อ้านวยการออกตามความในมาตรา ๓๓ (๑) (๒) (๓) (๔) หรือขัดขวางการขายทอดตลาดสินค้าสัตว์
น ้าโดยองค์การ ตามความในมาตรา ๓๕  มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
จ้าคุกไม่เกินสามเดือน หรือทั งจ้าทั งปรับ  

           มำตรำ ๔๒  ผู้ใดไม่กรอกแบบพิมพ์ยื่น หรือแกล้งกรอกแบบพิมพ์ที่อธิบดีก้าหนดไม่
ครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อก้าหนดของอธิบดีว่าด้วยการกรอกแบบพิมพ์นั น หรือกรอกแบบพิมพ์
เช่นว่านั น โดยรู้อยู่ว่าเป็นเท็จ หรือไม่ยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท้าการตรวจสอบสมุดบัญชีหรือ
เอกสารตามค้าสั่งของอธิบดี หรือไม่อ้านวยความสะดวกในการตรวจสอบเช่นว่านั น มีความผิดต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท  

           มำตรำ ๔๓  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อก้าหนดของอธิบดีออกตามความในมาตรา ๓๓ (๓) มี
ความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท” 

 

หมวด ๕ 

บทเฉพำะกำล 

 

            มำตรำ ๔๔   ผู้ประกอบกิจการแพปลาและผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น ้าที่ได้รับ
ใบอนุญาตก่อนวันใช้บังคับพระราชบัญญัตินี  ให้ยื่นค้าขอรับใบอนุญาตตามความในพระราชบัญญัตินี 
ภายในหกสิบวัน นับตั งแต่วันใช้บังคับพระราชบัญญัตินี เป็นต้นไป 

            มำตรำ ๔๕   หากพื นที่ให้บริการใดขององค์การที่มีลักษณะเป็นสถานที่หรือบริเวณ
ที่ให้บริการและอ้านวยความสะดวกในการขนถ่ายสัตว์น ้าและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ประกอบกิจการแพปลา
แต่ยังมิได้ด้าเนินการประกาศให้เป็นสะพานปลาให้องค์การด้าเนินการประกาศพื นที่ให้บริการดังกล่าว
ให้เป็นสะพานปลาภายใน ๑๘๐ วัน นับตั งแต่พระราชบัญญัตินี มีผลใช้บังคับ หากไม่สามารถ
ด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก้าหนดให้รายงานเหตุผลความจ้าเป็นให้รัฐมนตรีทราบ
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5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

1. บทสรุป 
หากจะกล่าวโดยรวมแล้ว องค์การสะพานปลาได้พัฒนาบทบาทของตนเองจากการเป็นเพียง

กลไกส่วนหนึ่งในธุรกิจค้าสัตว์น ้า ให้สามารถเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือ สนับสนุน และเป็นที่พ่ึงให้กับ
ชาวประมง ในฐานะองค์กรของรัฐที่มีความผูกพันใกล้ชิดกับชาวประมงมากที่สุดองค์กรหนึ่ง ส้าหรับ
ทิศทางในอนาคต องค์การสะพานปลามีเป้าหมายที่จะด้าเนินงานไปในเชิงธุรกิจให้มากขึ น ทั งนี 
นอกเหนือจากจะเป็นการสร้างรายได้เพ่ิมแล้ว องค์การสะพานปลายังมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนให้ธุรกิจประมงมีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงไม่ทอดทิ งภารกิจหลักที่ได้รับ
มอบหมายนับแต่วันก่อตั งองค์การสะพานปลาจนถึงปัจจุบัน เพ่ือให้อาชีพประมงเป็นอาชีพที่มีความ
มั่นคง ยั่งยืน สร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศชาติตลอดไป 

ส้าหรับข้อเสนอแนะส้าหรับการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลาสรุป
สาระส้าคัญได้ดังนี  

1. หมวด 1 องค์กำรสะพำนปลำ ได้ แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้ 

(1) เพ่ิมนิยามขององค์การสะพานปลาที่ใช้ในพระราชบัญญัตินี  

(2) แก้ไขนิยามของค้าว่า สะพานปลาและค่าบริการให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับแนว
ทางการด้าเนินงานในปัจจุบัน 

(3) เพ่ิมเติมการเรียกเก็บค่าบริการให้ครอบคลุมถึงพื นที่ให้บริการอ่ืนๆขององค์การสะพาน
ปลาที่มีการซื อขายสัตว์น ้าแต่ยังไม่พร้อมที่จะประกาศเป็นสะพานปลาเพ่ือให้สามารถเก็บค่าบริการได้
และอยู่ในบังคับของกฎหมายเดียวกันซึ่งเดิมองค์การสะพานปลามีอ้านาจเรียกเก็บเงินค่าบริการจากผู้
ประกอบกิจการแพปลาได้ไม่เกินร้อยละสามของราคาสินค้าสัตว์น ้าที่ซื อขายกัน จึงมีการแก้ไขให้มี
อ้านาจเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ประกอบกิจการแพปลาเป็นไม่เกินร้อยละห้าซึ่งเทียบเคียงได้จากการ
เรียกเก็บอัตราค่าบริการของภาคเอกชน 

(4) การแบ่งเงินเดิมก้าหนดให้แบ่งเงินค่าบริการที่องค์การสะพานปลาเรียกเก็บไว้ร้อยละ 25 
ของค่าบริการที่เก็บได้ทั งหมดเพ่ือใช้จ่ายในการส่งเสริมการประมงได้มีการเสนอแก้ไขใหม่ให้แบ่งเงิน
จากก้าไรสุทธิขององค์การสะพานปลาในอัตราที่ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าเพ่ือใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
ประมงทั งนี เพ่ือให้สอดคล้องกับการด้าเนินงานและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การสะพานปลา
ในด้านการส่งเสริมการประมงจึงเห็นควรให้แบ่งเงินจากก้าไรสุทธิในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เพ่ือ
ใช้จ่ายในการส่งเสริมการประมงซึ่งจะเป็นเท่าใดนั นให้อยู่ในอ้านาจของคณะกรรมการที่จะวาง
ข้อบังคับเพ่ือใช้ในการปฏิบัติต่อไป 
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(5) เพ่ิมวัตถุประสงค์ในการจัดตั งองค์การสะพานปลาเพ่ือให้สอดคล้องกับการด้าเนินงานใน
ปัจจุบันและส่งเสริมให้เกิดความเจริญของภาคอุตสาหกรรมประมงในภาพรวม รวมทั งการเพ่ิมอ้านาจ
การกระท้ากิจการต่างๆให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั ง 

2. หมวด 2 คณะกรรมกำรและผู้อ ำนวยกำร 

แก้ไขปรับปรุงอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการให้สอดคล้อง กับอ้านาจหน้าที่ขององค์การ 
เพ่ิมวาระการด้ารงต้าแหน่งของคณะกรรมการและการรักษาการกรณีการที่คณะกรรมการพ้นจาก
ต้าแหน่งก่อนวาระรวมถึงก้าหนดอ้านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อ้านวยการการแต่งตั งรักษาการ
แทนผู้อ้านวยการกรณีที่ผู้ อ้านวยการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือต้าแหน่งผู้อ้านวยการว่างลง
รวมถึงก้าหนดให้ผู้อ้านวยการสามารถมอบอ้านาจช่วงได้ 

3. หมวด 3 กิจกำรแพปลำ 

(1) ปรับปรุงแก้ไขของอ้านาจของอธิบดีในการออกระเบียบและเงื่อนไขที่จะก้าหนดให้ผู้
ประกอบกิจการแพปลาต้องประกอบกิจการที่สะพานปลาเท่านั นโดยการตัดอ้านาจของอธิบดีในข้อนี 
ออกเพ่ือให้มีการแข่งขันเสรีเกิดขึ น 

(2) ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับต่างๆในการกรอกแบบฟอร์ม รายการ ข้อความ จ้านวน ปริมาณ
ชนิด ราคาสินค้า ตามแบบท่ีอธิบดีก้าหนดเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชก้าหนดการประมงพ.ศ. 2558 

4. บทเฉพำะกำล 

หากพื นที่ให้บริการใดขององค์การที่มีลักษณะเป็นสถานที่หรือบริเวณที่ให้บริการและอ้านวย
ความสะดวกในการขนถ่ายสัตว์น ้าและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ประกอบกิจการแพปลาแต่ยังมิได้ด้าเนินการ
ประกาศให้เป็นสะพานปลาให้องค์การด้าเนินการประกาศพื นที่ให้บริการดังกล่าวให้เป็นสะพานปลา
ภายใน ๑๘๐ วัน นับตั งแต่พระราชบัญญัตินี มีผลใช้บังคับ หากไม่สามารถด้าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก้าหนดให้รายงานเหตุผลความจ้าเป็นให้รัฐมนตรีทราบ 

2. ข้อเสนอแนะ 
1. องค์การสะพานปลาควรจัดเตรียมหน่วยงานต่างๆภายในองค์กรให้พร้อมส้าหรับภารกิจ

ต่างๆตามอ้านาจหน้าที่ที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใหม่ 

2.หลังจากมีการประกาศใช้(ร่าง)พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ... แล้ว 
องค์การสะพานปลาควรเร่งด้าเนินการจัดท้ากฎหมายล้าดับรองให้เรียบร้อยโดยเร็วเพ่ือรองรับการ
ด้าเนินการตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่ 
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3. ควรมีการจัดฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของ
(ร่าง)พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ... เพ่ือเวลาปฏิบัติงานจะการปฏิบัติได้ถูกต้องตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
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