บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบการร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ...
หลักการ
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบกิจการแพปลา
เหตุผล
นับแต่องค์การสะพานปลาได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2496 เพื่อจัดระเบียบการประกอบกิจการ
ค้าสัตว์น้าในเขตกรุงเทพมหานคร ได้มีการขยายการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยการก่อสร้างท่าเทียบเรือประมงตาม
ชายฝั่งทะเลทั้งในภาคใต้และภาคตะวันออก รวมถึงการจัดให้มีตลาดกลางค้าสัตว์น้าหรือสะพานปลา ในพื้นที่ที่เป็น
ศูนย์กลางจ้าหน่ายสินค้าสัตว์น้าที่ส้าคัญ จนถึงปัจจุบัน องค์การสะพานปลาเปิดให้บริการสะพานปลารวม 4 แห่ง และ
ท่าเทียบเรือประมงอีก 14 แห่ง ตลอดแนวชายฝั่งทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน นอกจากนี้ยังได้มีการขยาย
บทบาทการด้าเนินงานในด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการประมงอีกหลายประการ ทั้งในด้านการให้สินเชื่อเพื่อ
จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ก ารประมง และให้ ความช่วยเหลือแก่สถาบันประมง ชุมชนประมง เพื่ อส่งเสริมฐานะและ
สวัสดิการของชาวประมง เป็นต้น งานอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งองค์การสะพานปลาให้ความส้าคัญ ได้แก่ การด้าเนินงานตาม
นโยบายของรัฐ เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพประมง ไม่ว่าจะเป็นโครงการช่วยเหลือลดราคาน้้ามันให้ชาวประมง
(น้้ามันม่วง) โครงการจ้าหน่ายสินค้าสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าแปรรูปให้กับกระทรวงยุติธรรม (กรมราชทัณฑ์) การ
จัดให้มีจุดตรวจสอบคุณภาพสินค้าสัตว์น้าเบื้องต้น เพื่อป้องกันการใช้สารปนเปื้อนต่าง ๆ ในสินค้า สัตว์น้า รวมถึงการ
ปรับ ปรุง สุขอนามัยสะพานปลาและท่ าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาให้ไ ด้มาตรฐานสากล เพื่ อควบคุ ม
คุณภาพสินค้าสัตว์น้า ช่วยให้คนไทยได้บริโภคสินค้าสัตว์น้าที่สด สะอาด และการส่งออกสินค้าสัตว์น้าไปจ้าหน่ายใน
ตลาดโลก เป็นที่ยอมรับของประเทศผู้น้าเข้า ไม่ประสบปัญ หาการกีดกันทางการค้า แต่เนื่องด้วยพระราชบัญญัติจัด
ระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ซึ่งเป็นกฎหมายจัดตั้งองค์การสะพานปลาและจัดระเบียบกิจการแพปลา ได้ใช้บังคับ
เป็ นเวลานานกว่ า 65 ปี ทั้ งนี้ ในปั จจุ บั นระบบเศรษฐกิ จ วิธีการด้าเนินธุ รกิจ และกฎหมายอื่ นๆที่ เกี่ ยวข้ องได้มี การ
ปรับเปลี่ยนไปมาก ท้าให้การด้าเนินงานขององค์การสะพานปลามีความติดขัดในเรื่องข้อกฎหมายอยู่หลายประการ กรณี
ดังกล่าวมีความจ้าเป็นที่จะต้องแก้ไขในเรื่องของอ้านาจหน้าที่ขององค์การสะพานปลา คณะกรรมการขององค์การ
สะพานปลา และบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานขององค์การสะพานปลาทั้งปวงเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การด้าเนินงานขององค์การสะพานปลาและเพื่อน้าความเจริญมาสู่สะพานปลาและอุตสาหกรรมประมงทั้งหมด สมควร
ปรับปรุงเสียในคราวเดียว จึงจ้าเป็นที่จะต้องตราพระราชบัญญัตินี้

1.สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา
พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 เป็นกฎหมายจัดตั้งองค์การสะพานปลา ได้ใช้
บังคับมาเป็นเวลานานมากกว่า 65 ปี โดยยังไม่มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ
และสังคม จากเดิมมุ่งหวังเพื่อจัดระเบียบการค้าสัตว์น้าหรือตลาดสัตว์น้าภายในประเทศ เพื่อไม่ให้เกิดการเอารัดเอา
เปรียบ และสร้างระบบการค้าสัตว์น้าให้มีมาตรฐาน ในขณะที่ธุรกิจค้าสัตว์น้าปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงทั้ง
ในภาคการผลิต อุตสาหกรรม และการค้ า จากการพึ่ง พาผลผลิตจากการท้ าประมงทะเลเป็ นหลักเปลี่ยนเป็นการ
เพาะเลี้ยงทั้งสัตว์น้าทะเลและน้้าจืด จากการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ
ปัจจุบันประเทศไทยมียอดส่งออกสินค้าสัตว์น้าในแต่ละปีมากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท กฎระเบียบ
ต่างๆ ที่ ประเทศคู่ค้าก้าหนดขึ้น จึงเป็ นสิ่งที่ป ระเทศไทยต้องปฏิบั ติ และมีก ารก้ากับดู แลให้ภ าคเอกชนปฏิบัติ ตาม
บทบัญ ญั ติที่ก้ า หนดไว้เดิม จึงไม่ สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ ในปัจจุ บัน ได้ นอกจากนี้ การปรับ บทบาทของ
องค์การสะพานปลาเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว ก็ไม่สามารถกระท้าได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากเนื้อหาของ
พระราชบัญญัติฯ ไม่เอื้อต่อการด้าเนินงานขององค์การสะพานปลา ส่งผลให้ขาดความคล่ องตัวในการบริหารจัดการ
และการปรับ บทบาทขององค์กรได้ อย่างมีป ระสิท ธิภาพ ประกอบกับในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีก ารประกาศใช้ก ฎ
ระเบียบ กฎหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในสังคม ทั้งในส่วน
ของประเทศไทยเอง และมาตรการ ข้อก้าหนดที่เป็นของประเทศคู่ค้าหรือเป็นมาตรฐานสากล
นอกจากนี้ ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการประมงและการตลาดสัตว์น้า ส่งผลให้เนื้อหาใน
พระราชบัญ ญั ติ จัด ระเบีย บกิจ การแพปลา พ.ศ. 2496 ล้ าสมั ย ไม่ ทั น เหตุก ารณ์ และไม่ส ามารถตอบสนองอั น
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของชาวประมง ผู้ประกอบธุรกิจค้าสัตว์น้าได้เท่าที่ควรจึงเห็นสมควรปรับปรุง
พระราชบัญ ญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ทั้งในส่วนของการก้าหนดบทบาท และอ้านาจหน้าที่ ของ
องค์ ก ารสะพานปลา และการก้ า กั บ ดู แ ลตลาดกลางสั ต ว์ น้ า มาตรฐานด้ านสุ ข อนามั ยของสะพานปลา ท่ าเที ย บ
เรือประมง ซึ่ งปัจจุ บัน มีก ารก่อสร้างหรือจัด ตั้ง อย่ างไร้การควบคุ ม ก่ อให้เกิ ดผลเสียต่ อระบบการตลาดสัตว์ น้าใน
ภาพรวม และยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่าย และการค้าสัตว์น้าใน
ส่วนที่ยัง ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบหรือจัดระเบียบอยู่ ในหลายภาคส่วน พร้อมจัดระเบียบการค้าสินค้าสัตว์น้าให้
เป็นไปตามมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญ ญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 , พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ รวมถึงชาวประมง เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า และผู้ประกอบธุรกิจค้าสัตว์น้าอย่างยั่งยืน
๒. ความจาเป็นที่ต้องตรากฎหมายขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา
เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม จาก
เดิมมุ่งหวังเพื่อจัดระเบียบการค้าสัตว์น้าหรือตลาดสัตว์น้าภายในประเทศ เพื่อไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ และสร้าง
ระบบการค้าสัตว์น้าให้มีมาตรฐาน รวมทั้งให้สอดคล้องกับพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558

๓. หลักการอันเป็นสาระสาคัญของกฎหมายที่จะตราขึ้น
1. เพิ่มนิยามขององค์การสะพานปลาที่ใช้ในพระราชบัญญัตินี้
2. แก้ ไขนิ ย ามของค้ า ว่า สะพานปลา และ ค่ า บริ ก าร ให้ มี ค วามชั ด เจนและสอดคล้ อ งกั บ แนวทางการ
ด้าเนินงานในปัจจุบัน
3. เพิ่มเติมการเรียกเก็บค่าบริการ ให้ครอบคลุมถึงพื้นที่ให้บริการอื่นๆ ขององค์การสะพานปลาที่มีการซื้อขาย
สัตว์น้า แต่ยังไม่พร้อมที่จะประกาศเป็นสะพานปลา เพื่อให้สามารถเก็บค่าบริการได้และอยู่ในบังคับของกฎหมาย
เดียวกัน ซึ่งเดิมองค์การสะพานปลามีอ้านาจเรียกเก็บเงินค่าบริการจากผู้ประกอบกิจการแพปลาได้ไม่เกินร้อยละสาม
ของราคาสินค้าสัตว์น้าที่ซื้อขายกัน คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรแก้ไขอ้านาจการเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ประกอบกิจการแพปลาเป็น ไม่เกินร้อยละห้า ซึ่งเทียบเคียงได้จากการเรียกเก็บอัตราค่าบริการของภาคเอกชน
4. การแบ่งเงินค่าบริการ เดิมก้าหนดให้แบ่งเงินค่าบริการที่องค์การสะพานปลาเรียกเก็บไว้ร้อยละยี่สิบห้าของ
ค่าบริการที่เก็บได้ทั้งหมดเพื่อใช้จ่ายในการส่งเสริมการประมง แก้ไขใหม่เป็นให้แบ่งเงินจากก้าไรสุทธิขององค์การ
สะพานปลาในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เพื่อใช้จ่ายในการส่งเสริมการประมง ซึ่งจะเป็นเท่าใดนั้นให้อยู่ในอ้านาจ
ของคณะกรรมการที่จะวางข้อบังคับเพื่อใช้ในการปฏิบัติต่อไป
5. เพิ่ มวัตถุประสงค์ในการจัด ตั้งองค์ก ารสะพานปลา เพื่ อให้ส อดคล้องกับการด้าเนิน งานในปั จจุบันและ
ส่ง เสริมให้เกิดความเจริญ ของภาคอุตสาหกรรมประมงในภาพรวม รวมทั้ง การเพิ่ มอ้านาจกระท้ากิจการต่างๆ ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
๔. ประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็น หรือ ร่างพระราชบัญญัติ
1.เห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม ตามร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ...
ในครั้งนี้
2.ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ...

