ร่าง ๓ ฝ่าย
ที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงเกษตรฯ กฎหมายกรมประมง กฎหมายอสป.
ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖
ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ....
พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพ
ปลา พ.ศ. ๒๔๙๖”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้

ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ....
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดระเบียบ
กิจการแพปลา พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ.
๒๔๙๖
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“องค์การ” หมายความว่า องค์การสะพานปลา

“กิจการแพปลา” หมายความว่าการกระทาอันเป็นปกติธุระอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(ก) การให้กู้ยืมเงิน หรือให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้ยืมเรือ เครื่องมือทาการ
ประมง หรือสิ่งอุปกรณ์การประมงเพื่อให้กู้ยืม หรือ
ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้ยืม ประกอบกิจการประมงหรือทาการค้าสินค้า
สัตว์น้าโดยมีข้อตกลงกันโดยตรงหรือโดยปริยายว่า ผู้กู้ยืม หรือผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้ยืม
จะต้องนาสินค้าสัตว์น้ามาให้ผู้ให้กู้ยืม หรือผู้ให้เช่า
ผู้ให้เช่าซื้อ ผู้ให้ยืม เป็นตัวแทนทาการขายสินค้าสัตว์น้านั้น
(ข) การรับเป็นตัวแทนทาการขายสินค้าสัตว์น้าของบุคคลอื่น
(ค) การขายสินค้าสัตว์น้าโดยวิธีขายทอดตลาด
(ง) กิจการค้าสินค้าสัตว์น้า โดยวิธีอื่นใด ตามที่จะได้มี
พระราชกฤษฎีการะบุว่าเป็นกิจการแพปลา
“สินค้าสัตว์น้า” หมายความว่า สัตว์น้าตามความหมาย
แห่งกฎหมายว่าด้วยการประมง ไม่ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ และรวม
ตลอดถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้าทุกชนิด ซึ่งเป็นวัตถุสินค้า

“กิจการแพปลา” หมายความว่า การกระทาอันเป็นปกติธุระอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก) การให้กู้ยืมเงิน หรือให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้ยืมเรือ เครื่องมือทาการ
ประมง หรือสิ่งอุปกรณ์การประมงเพื่อให้ผู้กู้ยืม หรือผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้ยืม
ประกอบกิจการประมงหรือทาการค้าสินค้าสัตว์น้า โดยมีข้อตกลงกันโดยตรง
หรือโดยปริยายว่า ผู้กู้ยืม หรือผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้ยืม จะต้องนาสินค้าสัตว์น้ามา
ให้ผู้ให้กู้ยืม หรือผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าซื้อ ผู้ให้ยืม เป็นตัวแทนทาการขายสินค้า
สัตว์น้านั้น
(ข) การรับเป็นตัวแทนทาการขายสินค้าสัตว์น้าของบุคคลอื่น
(ค) การขายสินค้าสัตว์น้าโดยวิธีขายทอดตลาด
(ง) กิจการค้าสินค้าสัตว์น้า โดยวิธีอื่นใด ตามที่จะได้มีกฎกระทรวง
ระบุว่าเป็นกิจการแพปลา
“สินค้าสัตว์น้า” หมายความว่า สัตว์น้าตามความหมายแห่งกฎหมายว่า
ด้วยการประมง ไม่ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ และรวมตลอดถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์
น้าทุกชนิด ซึ่งเป็นวัตถุสินค้า

เหตุผลในการแก้ไข

เพิ่มคานิยามขององค์การสะพานปลาที่ใช้
ในพระราชบัญญัตินี้
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“สะพานปลา” หมายความว่า สถานที่หรือบริเวณซึ่งได้มีประกาศให้เป็นที่
ประกอบกิจการแพปลาตามพระราชบัญญัตินี้

ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ....
“สะพานปลา” หมายความว่า สถานที่หรือบริเวณที่ให้บริการและ
อานวยความสะดวกในการขนถ่ายสัตว์น้าและกิจกรรมอื่นๆ ที่ประกอบกิจการ
แพปลาตามพระราชบัญญัตินี้

เหตุผลในการแก้ไข
แก้ไขนิยามของคาว่า “สะพานปลา” ให้
ชัดเจนและสอดคล้องกลับแนวทางการ
ดาเนินงานในปัจจุบัน

“ค่าบริการ” หมายความว่า เงินค่าจัดสถานที่และอานวย
ความสะดวกในการซื้อขายสินค้าสัตว์น้าที่สะพานปลา

“ค่าบริการ” หมายความว่า รายได้ที่จัดเก็บจากการให้บริการสิ่งอานวย แก้ไขนิยามของคาว่า “ค่าบริการ” ให้
ความสะดวกอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมถึงค่าตอบแทนอื่นๆ ตามที่องค์การ
ชัดเจนและสอดคล้องกลับแนวทางการ
สะพานปลากาหนด
ดาเนินงานในปัจจุบนั

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการองค์การสะพานปลา
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการองค์การสะพานปลา
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานองค์การสะพานปลา
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้มีอานาจหน้าที่
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการประมง
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

“คณะกรรมการ”หมายความว่า คณะกรรมการองค์การสะพานปลา
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการองค์การสะพานปลา
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานองค์การสะพานปลา
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้มีอานาจ
หน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการประมง
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตาม แก้ไขชื่อตาแหน่งของรัฐมนตรีให้ตรงกับชื่อ
และให้มีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวง กาหนดอัตรา
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออก
ตาแหน่งปัจจุบัน
ค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ และกาหนดกิจการอื่น ๆ
กฎกระทรวง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราตามบัญชีท้าย
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัตินี้ และกาหนดกิจการอื่นๆ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
กฎกระทรวงหรือประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
องค์การสะพานปลา

หมวด ๑
องค์การสะพานปลา
มาตรา ๖ ให้จัดตั้งองค์การขึ้นเรียกว่า “องค์การสะพานปลา” เรียก
โดยย่อว่า “อสป.” และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Fish Marketing
Organization” เรียกโดยย่อว่า “FMO”และให้มีตราเครือ่ งหมายของ

หมวด ๑
องค์การสะพานปลา
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ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ....
“องค์การ”
รูปลักษณะของตราเครื่องหมายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง

เหตุผลในการแก้ไข

มาตรา ๗ ให้องค์การเป็นนิติบุคคล มีสานักงานใหญ่อยู่ใน
กรุงเทพมหานคร และจะตั้งสานักงานสาขาหรือตัวแทนขึ้น ณ ที่อื่นใดภายใน
หรือภายนอกราชอาณาจักรก็ได้ แต่การตั้งสานักงานสาขาภายนอก
ราชอาณาจักรต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี
มาตรา ๕ ให้จัดตั้งองค์การขึ้นองค์การหนึ่งเรียกว่า “องค์การสะพานปลา”
มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดดาเนินการและนามาซึ่งความเจริญของสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์
น้า และอุตสาหกรรมการประมง
(๒) จัดดาเนินการหรือควบคุม และอานวยบริการซึ่งกิจการแพปลา การ
ขนส่ง และกิจการอื่น ๆ อันเกี่ยวกับกิจการแพปลา
(๓) จัดส่งเสริมฐานะสวัสดิการ หรืออาชีพของชาวประมง และบูรณะหมู่บ้าน
การประมง
(๔) จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง
เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว ให้องค์การสะพานปลามี
อานาจรวมถึง
(๑) สร้าง ซื้อ จัดหา จาหน่าย เช่า ให้เช่า ถือกรรมสิทธิ์ หรือครอบครองซึง่
ทรัพย์สินต่าง ๆ
(๒) กู้ยืมเงินหรือยืมสิ่งของ ให้กู้ยืมเงินหรือให้ยืมสิ่งของ

มาตรา ๘ ให้องค์การมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) จัดดาเนินการและนามาซึ่งความเจริญของสะพานปลา ตลาดสินค้า
สัตว์น้า และอุตสาหกรรมการประมง
(2) จัดดาเนินการหรือควบคุม และอานวยบริการซึ่งกิจการแพปลา การ
ขนส่งและกิจการอื่นๆ อันเกี่ยวกับกิจการแพปลา
(3) จัดส่งเสริมฐานะสวัสดิการ หรืออาชีพของชาวประมง และบูรณะ
หมู่บ้านการประมง
(๔) จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง
(๕) สนับสนุนการควบคุมคุณภาพสินค้าสัตว์น้า
(๖) เพื่อส่งเสริมให้มีการร่วมทุนในการทาประมง การตลาดเกี่ยวกับ
การค้าสินค้าสัตว์น้า ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(๗) จัดหรือสนับสนุน เพื่อการเพิ่มศักยภาพหรือปรับปรุงท่าเทียบเรือขน
ถ่ายสินค้าสัตว์น้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(๘) สนับสนุน ตรวจสอบ แนะนา เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง การค้าสินค้า
สัตว์น้า ทางด้านการตลาด และสุขอนามัยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(๙) เป็นศูนย์กลางตลาดการค้าสินค้าสัตว์น้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
(๑๐) สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทาประมง ทั้งประมง
ชายฝั่งและน้าลึกโดยผิดกฎหมาย
(๑๑) สนับสนุนการกาหนดมาตรฐานสินค้าสัตว์น้าเพื่อให้ได้คุณภาพและ
มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด
(๑๒) เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการศึกษา วิจัย ถ่ายทอดผลการวิจัย
ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์การ
เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินงานและ
ส่งเสริมให้เกิดความเจริญของอุตสาหกรรม
ประมงในภาพรวม
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สัตว์น้า การตลาดสินค้าสัตว์น้า และการค้าสัตว์น้า
(๑๓) สนับสนุน ส่งเสริม ร่วมลงทุน ด้านการท่องเที่ยว หรือกิจการที่
เกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ ตามมาตรา ๘ (๑)

เหตุผลในการแก้ไข

มาตรา ๙ ให้องค์การมีอานาจกระทากิจการต่าง ๆ ภายใน
เพิ่มเติมอานาจให้สอดคล้องกับ
ขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๘ และอานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
(๑) จัดหา ให้การสนับสนุนทุน ร่วมลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
ทาประมง การตลาดที่เกี่ยวกับการค้าสัตว์น้า และการทาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การประมง หรือการตลาดสัตว์น้า
(๒) กาหนดมาตรฐานการดาเนินธุรกิจเป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัย
ของสินค้าสัตว์น้า สะพานปลา และท่าเทียบเรือประมง
(๓) ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินธุรกิจค้าสัตว์น้ากิจการทาประมงร่วม
ท่าเทียบเรือประมง การขนส่ง กิจการแพปลา ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้า ห้อง
เย็น โรงน้าแข็ง โรงงานแปรรูป มีอานาจจัดซื้อ จัดจ้าง จัดตั้งสถานที่เพื่อ
การวิจัย รวบรวมความรู้ ทั้งภาครัฐและเอกชน
(๔) ดาเนินการวิจัย รวบรวมความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์น้า เทคโนโลยี
การขนถ่ายสัตว์น้าและการตลาดสัตว์น้า
(๕) มีอานาจ ลงทุน สร้าง ซื้อ จัดหา จาหน่าย ยืม ให้ยืม เช่า ให้
เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ว่าจ้าง รับจ้าง จานอง รับจานอง จานา รับจานา
แลกเปลี่ยน โอน รับโอน ให้กู้ยืมเงินหรือให้ยืมสิ่งของ กู้ยืมเงินหรือยืม
สิ่งของ ฝาก รับฝาก เพื่อประโยชน์แก่กิจการขององค์การ ถือกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครอง มีทรัพยสิทธิ ในทรัพย์สินใดๆ หรือรับเงินและทรัพย์สินที่
มีผู้อุทิศให้
(๖) จัดตั้งบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด ร่วมทุนหรือร่วม
ลงทุนกับภาครัฐหรือเอกชน เพื่อประโยชน์แก่กิจการขององค์การ รวมทั้งการ
เข้าเป็นหุ้นส่วนจาพวกจากัดความรับผิดของห้างหุ้นส่วนจากัด หรือถือหุ้นใน
บริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด หรือ นิติบุคคลใดๆ โดยรัฐมนตรีอนุมัติ
(๗) จัดเก็บรายได้จากค่าบริการ ค่าตอบแทน และรายได้อื่นๆ ตามที่
องค์การกาหนด
(๘) กระทาการอื่นใดที่จาเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์การ
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มาตรา ๖ ให้องค์การสะพานปลาเป็นนิติบุคคล
มาตรา ๗ ให้องค์การสะพานปลาตั้งสานักงานใหญ่ในจังหวัดพระนคร

ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ....

มาตรา ๘ องค์การสะพานปลาเห็นสมควรจัดตั้งสะพานปลาขึ้นสาหรับท้องที่ใด
มาตรา ๑๐ องค์การสะพานปลาเห็นสมควรจัดตั้งสะพานปลาขึ้นสาหรับ
เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีแล้ว ก็ให้ประกาศตั้งขึ้นได้
ท้องที่ใด เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีแล้ว ก็ให้ประกาศตัง้ ขึ้นได้
การประกาศ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การประกาศ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้สะพานปลาอยู่ในความดูแลและดาเนินการขององค์การสะพานปลา
ให้สะพานปลาอยู่ในความดูแลและดาเนินการขององค์การสะพานปลา
มาตรา ๙ ให้โอนกิจการ ทรัพย์สิน และหนี้สิน รวมทั้งบรรดาข้อสัญญาและ
มาตรา ๑๑ ให้องค์การสะพานปลาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัด
ภาระผูกพันทั้งสิ้น อันเกิดขึ้นจากการดาเนินการจัดตั้งแพปลาของกรมการประมงโดย ระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2596 เป็นองค์การตามพระราชบัญญัตินี้ พร้อม
งบประมาณแผ่นดินให้แก่องค์การสะพานปลา
ทั้งให้มสี ิทธิและหน้าที่ในกิจการ ทรัพย์สิน และหนี้สิน รวมทั้งบรรดาข้อสัญญา
และภาระผูกพันทั้งสิ้นตามที่มีอยู่เดิมด้วย
มาตรา ๑๐ ให้จ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายวิสามัญลงทุนประจาปี
มาตรา ๑๒ องค์การอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้
งบประมาณพ.ศ. ๒๔๙๖ ของกรมการประมงที่เกี่ยวกับการดาเนินการจัดตั้งแพปลา
(๑) งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นคราว ๆ
ให้แก่องค์การสะพานปลา
เพื่อดาเนินกิจการหรือขยายกิจการตามความเหมาะสม
(๒) เงินหรือทรัพย์สินบริจาคจากภาคเอกชนหรือองค์กรของรัฐ รวมทั้ง
จากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
(๓) ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดาเนินการหรือการ
ลงทุน
(๔) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินขององค์การ
มาตรา ๑๓ รายได้ที่องค์การได้รับในปีหนึ่งๆ เมื่อได้หักค่าใช้จ่าย
สาหรับดาเนินงาน ค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น ค่าบารุงรักษา ค่าเสื่อม
ราคา และเงินสมทบกองทุนสาหรับจ่ายสงเคราะห์ผู้ปฏิบตั ิงานในองค์การ เงิน
สารองธรรมดา ซึ่งตั้งไว้เผื่อขาดเงินสารองขยายงานและเงินลงทุนตามที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เหลือเท่าใด ให้นาส่งเป็นรายได้ของรัฐ
แต่ถ้ารายได้มีจานวนไม่พอสาหรับรายจ่ายดังกล่าว นอกจากเงินสารอง
ที่ได้ระบุไว้ในวรรคก่อน และองค์การไม่สามารถหาเงินจากทางอื่น รัฐพึง
จ่ายเงินให้แก่องค์การเท่าจานวนที่จาเป็น
มาตรา ๑๑ ให้มีคณะกรรมการองค์การสะพานปลาขึ้นคณะหนึ่ง
ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าสี่คน แต่ไม่
เกินหกคน

เหตุผลในการแก้ไข
กลายเป็นมาตรา ๗
กลายเป็นมาตรา ๗
คงหลักการเดิมไว้

เพื่อความต่อเนื่องของการดาเนินงาน

เพิ่มเติม รายได้ขององค์การ ให้สอดคล้อง
กับการดาเนินงานในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้
เกิดความชัดเจนของรายได้ที่องค์การมีสิทธิ
ได้รับ

คงหลักการเดิมไว้ (มาตรา22เดิม)

ปรับให้อยู่ในหมวดที่ ๒ คณะกรรมการ
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ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการองค์การสะพาน
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เหตุผลในการแก้ไข

ปลา
มาตรา ๑๒ ประธานกรรมการและกรรมการต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย

ตัดออกเพราะปัจจุบัน ได้มี
พระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐาน
สาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2518 มาตรา 5(1) กาหนดบังคับไว้
ว่ากรรมการรัฐวิสาหกิจต้องเป็นผู้มีสัญชาติ
ไทยเท่านั้น จึงไม่มีความจาเป็นเป็นต้อง
บัญญัติซ้าไว้อีก

มาตรา ๑๓ ผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ ต้องห้ามมิให้เป็นประธานกรรมการ หรือ
กรรมการ คือ
(๑) เป็นพนักงาน หรือ
(๒) มีส่วนได้เสียในสัญญากับองค์การสะพานปลาหรือในกิจการที่กระทาให้แก่
องค์การสะพานปลา ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยทางอ้อม

ปรับให้อยู่ในหมวดที่ ๒ คณะกรรมการ
มาตรา 18

มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแล
โดยทั่วไปซึ่งกิจการขององค์การสะพานปลา อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) วางข้อบังคับเกี่ยวกับการต่าง ๆ ตามความในมาตรา ๕
(๒) วางข้อบังคับการประชุมและการดาเนินกิจการของคณะกรรมการ
(๓) วางข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง และการถอดถอนพนักงาน
(๔) วางข้อบังคับว่าด้วยระเบียบปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลา และ
ข้อบังคับว่าด้วยระเบียบวินัยและการลงโทษพนักงาน
(๕) กาหนดอัตราเงินเดือนของพนักงาน
มาตรา ๑๕ ให้ประธานกรรมการและกรรมการอยู่ในตาแหน่งมีกาหนดสองปี
แต่อาจรับแต่งตั้งใหม่ได้
มาตรา ๑๖ ประธานกรรมการ และกรรมการ ย่อมพ้นจากตาแหน่งก่อนถึง
วาระเมื่อ
(๑) ตาย

ปรับให้อยู่ในหมวดที่ ๒ คณะกรรมการ
มาตรา 19

ปรับให้อยู่ในหมวดที่ ๒ คณะกรรมการ
มาตรา 20
ปรับให้อยู่ในหมวดที่ ๒ คณะกรรมการ
มาตรา 21
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(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก
(๔) เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓
ในกรณีที่มีการพ้นจากตาแหน่งก่อนถึงวาระ ให้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการ
หรือกรรมการเข้าแทนได้ แล้วแต่กรณี ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเข้าแทนนี้ย่อมอยู่ในตาแหน่ง
ได้เพียงเท่ากาหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน
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มาตรา ๑๗ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งจานวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุมได้
เมื่อประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการเลือกตั้งกันขึ้นเองเป็น
ประธานชั่วคราว
มาตรา ๑๘ การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาในคณะกรรมการ ให้ถือเอาเสียงข้าง
มากเป็นประมาณ ถ้ามีเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นได้อีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๙ ให้องค์การสะพานปลามีอานาจเรียกเก็บเงินค่าบริการจากผู้
ประกอบกิจการแพปลาได้ไม่เกินร้อยละสามของราคาสินค้าสัตว์น้าที่ซื้อขายกันที่
สะพานปลาหรือราคาที่พนักงานประเมินราคาตลาดในวันนั้น

เหตุผลในการแก้ไข

ปรับให้อยู่ในหมวดที่ ๒ คณะกรรมการ
มาตรา 23
ปรับให้อยู่ในหมวดที่ ๒ คณะกรรมการ
มาตรา24
มาตรา ๑๔ ให้องค์การมีอานาจเรียกเก็บเงินค่าบริการจากผู้ประกอบ
กิจการแพปลาได้ไม่เกินร้อยละห้าของราคาสินค้าสัตว์น้าที่ซื้อขายกันที่สะพาน
ปลาหรือราคาที่พนักงานประเมินราคาตลาดในวันนั้น
สาหรับการเรียกเก็บค่าบริการการตามวรรคแรกที่มไิ ด้ซื้อขายกันที่
สะพานปลา แต่อยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการขององค์การ ก็ให้องค์การมีอานาจ
เรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวได้ในอัตราไม่เกินกว่าที่กาหนดไว้ในวรรคแรก

มาตรา ๒๐ ให้แบ่งเงินค่าบริการที่องค์การสะพานปลาเรียกเก็บตามความใน
มาตรา ๑๕ ให้แบ่งเงิน จากกาไรสุทธิขององค์กร ในอัตราที่ไม่น้อยกว่า
มาตรา ๑๙ ไว้ร้อยละยี่สิบห้าของค่าบริการที่เก็บได้ทั้งหมด เพื่อใช้จ่ายในการส่งเสริม ร้อยละสิบ เพื่อใช้จ่ายในการส่งเสริมการประมงตามความในมาตรา ๘ (๓)
การประมงตามความในมาตรา ๕ (๓) และ (๔)
การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินกาไรสุทธิที่แบ่งไว้ในวรรคก่อน ให้
การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินค่าบริการที่แบ่งไว้ในวรรคก่อน ให้เป็นไป
เป็นไปตามระเบียบและวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด

เดิมองค์การมีอานาจเรียกเก็บเงินค่าบริการ
จากผู้ประกอบกิจการแพปลาได้ไม่เกินร้อย
ละสามของราคาสินค้าสัตว์น้าที่ซื้อขายกัน
โดยแก้ไขเป็นร้อยละห้า ซึ่งเทียบเคียงได้
จากการเรียกเก็บค่าบริการของภาค
เอกสาร
เพิ่มวรรคสอง เพื่อให้ครอบคลุมถึงพื้นที่
ให้บริการอื่นๆขององค์การที่มีการซื้อขาย
สัตว์น้า แต่ยังไม่พร้อมด้วยประการใดๆจึง
ยังมิได้ประกาศให้เป็นสะพานปลา ให้
สามารถเก็บค่าบริการได้และอยู่ในบังคับ
ตามกฎหมายเช่นเดียวกัน
เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินงานและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การใน
ด้านการส่งเสริมประมง จึงควรให้แบ่งกาไร
สุทธิในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ เพื่อใช้

8
พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖
ตามระเบียบและวิธีการที่คณะกรรมการกาหนดด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๒๑ ให้องค์การสะพานปลาจัดทางบประมาณประจาปี แยกเป็นงบ
ลงทุนและงบทาการ สาหรับงบลงทุนให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและให้
ความเห็นชอบ ส่วนงบทาการให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ให้องค์การสะพานปลาเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารตามระเบียบของ
คณะกรรมการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ....

มาตรา ๑๖ ให้องค์การจัดทางบประมาณประจาปี แยกเป็นงบลงทุน
และงบทาการ สาหรับงบลงทุนให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและให้
ความเห็นชอบ ส่วนงบทาการให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ให้องค์การเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารตามระเบียบของ
กระทรวงการคลัง
หมวด ๒
คณะกรรมการและผู้อานวยการ
มาตรา ๑๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการ
องค์การสะพานปลา” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์สูง
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวน ๔ คน
ให้ผู้อานวยการเป็นเลขานุการ
ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการองค์การ
มาตรา ๑๘ ประธานกรรมการและกรรมการ นอกจากต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้ว ยังต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบ การบริหารพรรคการเมือง
ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

เหตุผลในการแก้ไข
จ่ายในการส่งเสริมการประมง ซึ่งจะเป็น
เท่าใดนั้นให้อยูใ่ นอานาจของ
คณะกรรมการที่จะวางข้อบังคับเพื่อใช้ใน
การปฏิบัติต่อไป

แก้ไขตามกฎหมายปัจจุบันซึ่งได้มีกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับไว้เป็นการเฉพาะ
หมวด ๒
คณะกรรมการและผู้อานวยการ
ปรับจากมาตรา 11 เดิมเพื่อให้ได้
กรรมการที่หลากหลายและจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งองค์การสะพานเป็น
รัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จงึ สมควรทีจ่ ะ
มีคณะกรรมการที่มาจากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ อีกทั้งรัฐวิสาหกิจในปัจจุบัน
ได้มีข้อกาหนดให้ต้องมีผู้แทนจาก
กระทรวงการคลังเข้าไปร่วมเป็น
คณะกรรมการด้วย
ควรปรับปรุงคุณสมบัติของคณะกรรมให้
สอดคล้องกับหลักการปัจจุบันมากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักธรรมาภิบาลและ
หลักการขัดกันของผลประโยชน์
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ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ....
(๒) เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีสัญญา
จ้างกับองค์การ
(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทากับ องค์การ หรือที่จะกระทา
กับ องค์การ หรือในกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและมีลักษณะเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของ องค์การ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากเกษตรกรชาวประมง สถาบันเกษตรกร
ชาวประมง และผู้ประกอบกิจการแพปลา และประธานกรรมการหรือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ
หรือกรรมการในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่องค์การเป็นผู้ถือหุ้น
หรือจัดตั้งขึ้น
มาตรา ๑๙ คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและ
ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการขององค์การ และอานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้
รวมถึง
(๑) กาหนดนโยบายการบริหารงาน การจัดหาทุน และให้ความ
เห็นชอบแผนการดาเนินงานเกี่ยวกับนโยบายขององค์การ
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการลงทุน แผนการเงิน และ
งบประมาณประจาปีของ องค์การ
(๓) วางข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามขอบแห่งวัตถุประสงค์
(๔) วางข้อบังคับเกี่ยวกับการดาเนินงานและการบริหารงาน
(๕) วางข้อบังคับเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ
(๖) วางข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดเก็บและกาหนดอัตราของรายได้
ค่าบริการ ค่าบริการอื่นๆ ตามมาตรา ๙ (๗)
มาตรา ๒๐ ประธานกรรมการและกรรมการมีวาระการดารง
ตาแหน่งคราวละสามปี
เมื่อวาระของประธานกรรมการหรือกรรมการเหลืออยู่น้อยกว่าหนึ่ง
ร้อยยี่สิบวันแต่ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน ให้ดาเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งประธาน
กรรมการหรือกรรมการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันเริ่มดาเนินการ
หากครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง แต่ยังมิได้มีการแต่งตั้งประธาน
กรรมการหรือกรรมการขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึง่ พ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่าประธาน

เหตุผลในการแก้ไข

ปรับปรุงอานาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ขององค์การ
ที่เปลี่ยนไป

-

มาตรา 15 เดิม กาหนดวาระคราว
ละ 2 ปี

-

แก้ไขโดยเพิ่มวาระเป็นวาระคราวละ
3 ปี เพื่อให้การบริหารงานเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
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ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ....
กรรมการหรือกรรมการซึ่งได้รบั แต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจ
ได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

เหตุผลในการแก้ไข

มาตรา ๒๑ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ประธาน
กรรมการและกรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให้ออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตาม
มาตรา ๑๘
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจาก
ตาแหน่งก่อนวาระให้รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งแทน เว้นแต่วาระ
เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนก็ได้
และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการซึง่ ได้แต่งตั้งไว้แล้ว
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ
ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทัง้ หมดที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
ประธานกรรมการหรือกรรมการตามวรรคหนึ่ง และในกรณีที่ประธาน
กรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้กรรมการที่เหลือเลือกกรรมการคน
หนึ่งทาหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว
มาตรา ๒๓ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งจานวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุมได้
เมื่อประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการเลือกตั้งกันขึ้น
เองเป็นประธานชั่วคราว
มาตรา ๒๔ การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาในคณะกรรมการ ให้ถือเอา
เสียงข้างมากเป็นประมาณ ถ้ามีเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๕ ประธานกรรมการ และกรรมการย่อมได้รับประโยชน์

คงหลักการเดิมตามมาตรา 16 วรรคแรก
(เดิม) ไว้

-

แก้ไขมากจากมาตรา 16 วรรคสอง
(เดิม)

-

เพื่อแก้ปัญหาช่องว่างในระหว่างที่
ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้น
จากตาแหน่ง

คงหลักการตามมาตรา 17 (เดิม)

คงหลักการตามมาตรา 18 (เดิม)
คงหลักการตามมาตรา 27 (เดิม)
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มาตรา ๒๒ รายได้ที่องค์การสะพานปลาได้รับในปีหนึ่ง ๆ เมื่อได้หัก
ค่าใช้จ่ายสาหรับดาเนินงาน ค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น ค่าบารุงรักษา ค่าเสื่อม
ราคา และเงินสมทบกองทุนสาหรับจ่ายสงเคราะห์ผู้ปฏิบตั ิงานในองค์การสะพานปลา
เงินสารองธรรมดาซึ่งตั้งไว้เผื่อขาดเงินสารองขยายงานและเงินลงทุนตามที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เหลือเท่าใด ให้นาส่งเป็นรายได้ของรัฐ

ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ....
ตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๒๖ ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้อานวยการ และ
พนักงาน อาจได้รับเงินรางวัลตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งและถอดถอน
ผู้อานวยการด้วยความเห็นชอบจากรัฐมนตรี

เหตุผลในการแก้ไข
คงหลักการตามมาตรา 28 (เดิม)
คงหลักการตามมาตรา 25 (เดิม)

มาตรา ๒๘ ผู้อานวยการมีหน้าที่บริหารกิจการขององค์การให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกาหนด
และมีอานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง
ผู้อานวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของ
องค์การ

กาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้อานวยการ

มาตรา ๒๙ ในกรณีที่ผู้อานวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใด
เหตุหนึ่งหรือตาแหน่งผู้อานวยการว่างลงและยังมิได้มีการแต่งตั้งผู้อานวยการ
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหรือพนักงานคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนให้
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการมีอานาจและหน้าที่อย่างเดียวกับผู้อานวยการ
มาตรา ๓๐ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้คณะกรรมการ
เป็นผู้แทนขององค์การ และเพื่อการนี้คณะกรรมการจะมอบอานาจให้
ผู้อานวยการกระทากิจการแทนก็ได้ โดยผู้อานวยการจะมอบอานาจต่อไปให้
พนักงานอื่นขององค์การก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามข้อบังคับตามที่
คณะกรรมการกาหนด
นิติกรรมที่ผู้อานวยการกระทาโดยฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
นโยบายที่คณะกรรมการกาหนดย่อมไม่ผูกพันองค์การ เว้นแต่คณะกรรมการ
จะให้สัตยาบัน

กาหนดการแต่งตั้งรักษาการแทน
ผู้อานวยการในกรณีที่ผู้อานวยการไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือตาแหน่ง
ผู้อานายการว่างลง
กาหนดให้ผู้อานวยการสามารถมอบอานาจ
ช่วงได้

กลายเป็นมาตรา ๑๓
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แต่ถ้ารายได้มีจานวนไม่พอสาหรับรายจ่ายดังกล่าว นอกจากเงินสารองที่ได้
ระบุไว้ในวรรคก่อน และองค์การสะพานปลาไม่สามารถหาเงินจากทางอื่น รัฐพึง
จ่ายเงินให้แก่องค์การสะพานปลาเท่าจานวนที่จาเป็น
มาตรา ๒๓ ทุกปี ให้คณะกรรมการตั้งผู้สอบบัญชีคนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อ
สอบและรับรองบัญชีเป็นปี ๆ ไป แล้วนาเสนอรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อไปยัง
คณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยรายงานกิจการประจาปี ซึ่งให้กล่าวถึงผลงานในปีที่ล่วงแล้ว
และให้มีคาชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะ
จัดทาในภายหน้าห้ามมิให้ตั้งประธานกรรมการ กรรมการ หรือพนักงานเป็นผู้สอบ
บัญชีเมื่อรัฐมนตรีร้องขอ ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจบัญชีของ
องค์การสะพานปลา

ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ....

เหตุผลในการแก้ไข

มาตรา ๓๑ ทุกปี ให้คณะกรรมการตั้งผู้สอบบัญชีคนหนึ่งหรือหลาย
คงหลักการเดิม
คนเพื่อสอบและรับรองบัญชีเป็นปี ๆ ไป แล้วนาเสนอรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อไป
ยังคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยรายงานกิจการประจาปี ซึ่งให้กล่าวถึงผลงานในปีที่
ล่วงแล้ว และให้มีคาชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และ
แผนงานที่จะจัดทาในภายหน้าห้ามมิให้ตั้งประธานกรรมการ กรรมการ หรือ
พนักงานเป็นผู้สอบบัญชี
เมื่อรัฐมนตรีร้องขอ ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจบัญชีของ
องค์การสะพานปลา
มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการเป็นผู้แทนองค์การสะพานปลาในส่วนที่เกี่ยวกับ
กลายเป็นมาตรา ๓๐
บุคคลภายนอก แต่คณะกรรมการจะมอบหมายให้ผู้อานวยการ หรือพนักงานอื่นใด
ขององค์การสะพานปลาเป็นผู้แทนก็ได้
มาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งและถอดถอนผู้อานวยการด้วย
กลายเป็นมาตรา ๒๗
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
มาตรา ๒๖ ให้ผู้อานวยการเป็นผู้บริหารกิจการขององค์การสะพานปลา
ตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับที่คณะกรรมการกาหนดหรือมอบหมาย
มาตรา ๒๗ ประธานกรรมการ และกรรมการย่อมได้รับประโยชน์ตอบแทน
ตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด

แก้ไขเป็นมาตรา ๒๘

มาตรา ๒๘ ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้อานวยการ และพนักงาน อาจ
ได้รับเงินรางวัลตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนด

กลายเป็นมาตรา ๒๖

กลายเป็นมาตรา ๒๕
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เหตุผลในการแก้ไข

หมวด ๒
กิจการแพปลา

หมวด ๓
กิจการแพปลา

หมวด ๓
กิจการแพปลา

มาตรา ๒๙ ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการแพปลา เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตและ
เสียค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๓๒ ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการแพปลา เว้นแต่ได้รับ
ใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้
ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาการเป็นผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้าที่สะพานปลา
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การขออนุญาตประกอบกิจการแพปลาและ
ผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้าโดยให้
กาหนดไว้ในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๐ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาการเป็นผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้าที่
สะพานปลาเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๑ ให้อธิบดี โดยอนุมัติรัฐมนตรี มีอานาจออกข้อกาหนดดังต่อไปนี้
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๑) ให้ผู้ประกอบกิจการแพปลาประกอบกิจการที่สะพานปลา และปฏิบัติตาม
ระเบียบและเงื่อนไขที่กาหนด
(๒) อัตราอย่างสูงสาหรับค่านายหน้า ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้
ประกอบกิจการแพปลาจะพึงเรียกจากเจ้าของสินค้าสัตว์น้าและผู้ซื้อสินค้าสัตว์น้า
(๓) วิธีการขายทอดตลาด และการกาหนดหน่วยของน้าหนักหรือปริมาณสินค้า
สัตว์น้า
(๔) การจอดเรือ การขนส่ง และการจราจรที่สะพานปลา
(๕) ให้ผู้ประกอบกิจการแพปลาทาบัญชีและเอกสารเป็นภาษาไทยตามแบบซึ่ง
กาหนดไว้

มาตรา ๓๒ ให้อธิบดี โดยอนุมัติรัฐมนตรี มีอานาจกาหนดแบบพิมพ์ให้ผู้
ประกอบกิจการแพปลากรอกรายการ ข้อความ จานวน ปริมาณ ชนิด ราคาสินค้า
และอื่น ๆ ได้
ผู้ประกอบกิจการแพปลาต้องกรอกคาตอบลงในแบบพิมพ์นั้นตามความเป็น

นาไปรวมในมาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลการประกอบกิจการแพ
ปลา และการเป็นผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้าให้อธิบดีมีอานาจออก
ข้อกาหนดดังต่อไปนี้ ให้ผู้ประกอบกิจการแพปลาและผู้ขายทอดตลาดสินค้า
สัตว์น้าถือปฏิบัติ
(๑) อัตราอย่างสูงสาหรับค่านายหน้า ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้
ประกอบ กิจการแพปลาและผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้า จะพึงเรียกจาก
เจ้าของสินค้าสัตว์น้าและผู้ซื้อสินค้าสัตว์น้า
(๒) วิธีการขายทอดตลาด และการกาหนดหน่วยของน้าหนักหรือ
ปริมาณสินค้าสัตว์น้า
(๓) การจอดเรือ การขนส่ง และการจราจรที่สะพานปลา
(๔) ให้ผู้ประกอบกิจการแพปลาทาบัญชีและเอกสารเป็นภาษาไทยตาม
แบบซึ่งกาหนดไว้

- แก้ไขเพิ่มเติมให้ชัดเจนถึงผู้ที่ต้องได้รับ
การควบคุม
- ตัดหลักการที่กาหนดให้ผู้ประกอบกิจการ
แพปลาประกอบกิจการที่สะพานปลา
เท่านั้นออก

มาตรา ๓๔ ให้อธิบดีมีอานาจออกประกาศเพื่อกาหนดแบบพิมพ์
หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ให้ผู้ประกอบกิจการแพปลา หรือผู้ขาย
ทอดตลาดสินค้าสัตว์น้า กรอกรายการ ข้อความ จานวน ปริมาณ ชนิด ราคา
สินค้า และอื่น ๆ ได้

แก้ไขให้สอดคล้องกับพระราชกาหนดการ
ประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรการของรัฐ
เจ้าของท่าเพื่อป้องกัน ยับยั้งและขจัดการ
ทาการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
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จริงพร้อมทัง้ ลงชื่อกากับ และจัดการยื่นตามกาหนดเวลาและวิธีการ ณ สถานที่ดังที่
กาหนดไว้ในแบบพิมพ์นั้น
เพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบรายการในแบบพิมพ์ที่กรอกยื่นดังกล่าว เมื่อ
อธิบดีเห็นสมควร มีอานาจสั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปทาการ
ตรวจสอบสมุดบัญชีหรือเอกสารต่าง ๆ ในที่ทาการของผู้ประกอบกิจการแพปลาได้
ในระหว่างเวลาราชการ ให้ผู้ประกอบกิจการแพปลาอานวยความสะดวกแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ในการนี้ แต่ในการตรวจสอบนี้ต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อกิจการงานของผู้
ประกอบกิจการแพปลา

ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ....
ผู้ประกอบกิจการแพปลาหรือผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้า ต้องกรอก
คาตอบลงในแบบพิมพ์ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ นั้นตามความเป็นจริง
พร้อมทั้งลงชื่อกากับ และจัดการยื่นตามกาหนดเวลาและวิธีการ ณ สถานที่
ดังที่กาหนดไว้นั้น
เพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบรายการในแบบพิมพ์ที่กรอกยื่นดังกล่าว
เมื่ออธิบดีเห็นสมควร มีอานาจสั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปทา
การตรวจสอบสมุดบัญชีหรือเอกสารต่าง ๆ หรือระบบทางอิเล็กทรอนิคส์ ในที่
ทาการของผู้ประกอบกิจการแพปลาหรือผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้า ได้ใน
ระหว่างเวลาราชการ ให้ผู้ประกอบกิจการแพปลาหรือผู้ขายทอดตลาดสินค้า
สัตว์น้า อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการนี้แต่ในการตรวจสอบ
นี้ต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อกิจการงานของ
ผู้ประกอบกิจการแพปลาหรือผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้า
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการแพปลาไม่ยอมขายทอดตลาดสินค้าสัตว์
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการแพปลาหรือผู้ขาย
น้ารัฐมนตรี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี มีอานาจสั่งให้องค์การสะพานปลา ทอดตลาดสินค้าสัตว์น้า ในพื้นที่ขององค์การ ไม่ยอมขายทอดตลาดสินค้าสัตว์
ดาเนินการขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้าที่สะพานปลาเสียเองก็ได้
น้า อธิบดีมีอานาจสั่งให้องค์การดาเนินการขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้าที่
สะพานปลาเสียเองก็ได้
มาตรา ๓๔ รัฐมนตรีมีอานาจที่จะสั่งยกเว้น หรือลดค่าธรรมเนียม หรือ
มาตรา ๓๖ ในกรณีที่สหกรณ์การประมงเป็นผูป้ ระกอบกิจการแพ
ค่าบริการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้แก่สหกรณ์การประมงได้ตามที่เห็นสมควร
ปลา หรือเป็นผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้า รัฐมนตรีมีอานาจที่จะสั่งยกเว้น
หรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ ตามพระราชบัญญัตินี้ให้แก่สหกรณ์การ
ประมงได้ตามที่เห็นสมควร

เหตุผลในการแก้ไข
รายงานและไร้การควบคุม (PSMA)

มาตรา ๓๕ ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการแพปลาที่สะพานปลารับซื้อสินค้าสัตว์
มาตรา ๓๗ ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการแพปลาหรือผู้ขายทอดตลาด
น้าเสียเอง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของสินค้าสัตว์น้านั้น ในกรณีเช่นนี้
สินค้าสัตว์น้า ที่สะพานปลารับซื้อสินค้าสัตว์น้าเสียเอง เว้นแต่จะได้รับความ
ห้ามมิให้เรียกเก็บค่านายหน้าจากเจ้าของสินค้าสัตว์น้านั้น
ยินยอมจากเจ้าของสินค้าสัตว์น้านั้น ในกรณีเช่นนี้ ห้ามมิให้เรียกเก็บค่า
นายหน้าจากเจ้าของสินค้าสัตว์น้านั้น

แก้ไขเพิ่มเติมให้ครอบคลุมถึง ผู้ขาย
ทอดตลาดสินค้าสัตว์น้าด้วย

แก้ไขเพิ่มเติมให้ครอบคลุมถึง ผู้ขาย
ทอดตลาดสินค้าสัตว์น้าด้วย
คงหลักการเดิมเพียงแต่ปรับปรุงข้อความ
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
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มาตรา ๓๖ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการแพปลา หรือผู้ขายทอดตลาดสินค้า
สัตว์น้ากระทาการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือไม่ชาระค่าบริการตามที่องค์การสะพานปลาเรียกเก็บ หรือไม่
ยอมขายทอดตลาด ให้อธิบดีมีอานาจสั่งให้หยุดกระทากิจการโดยมีกาหนดเวลา หรือ
สั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้

ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ....
เหตุผลในการแก้ไข
มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการแพปลาหรือผู้ขายทอดตลาด คงหลักการเดิม
สินค้าสัตว์น้ากระทาการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือไม่ชาระค่าบริการตามที่องค์การเรียกเก็บ
ให้อธิบดีมีอานาจสั่งให้หยุดกระทากิจการในเวลาที่องค์การกาหนด หรือสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตได้

ในการที่อธิบดีจะสั่งดังกล่าวในวรรคก่อน ให้ส่งคาตักเตือนเป็นหนังสือให้ผู้
ในการที่อธิบดีจะสั่งดังกล่าวในวรรคก่อน ให้ส่งคาตักเตือนเป็นหนังสือ
ประกอบกิจการแพปลาหรือผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้าปฏิบัติการให้ถูกต้องภายใน ให้ผู้ประกอบกิจการแพปลาหรือผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้าปฏิบัติการให้
เวลาอันสมควรที่กาหนดให้เสียก่อน
ถูกต้องภายในเวลาที่องค์การกาหนดให้เสียก่อน
มาตรา ๓๗ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ยอมออกใบอนุญาตให้ก็ดี หรือ
ในกรณีที่อธิบดีสั่งให้หยุดกระทากิจการแพปลา หรือหยุดขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้า
หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก็ดี
ผู้ขออนุญาตหรือผู้ถูกสั่งเช่นว่านั้น มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ โดยยื่นคาอุทธรณ์ต่อ
อธิบดีภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ทราบคาสั่ง ให้อธิบดีส่งคาอุทธรณ์นั้นไปยัง
รัฐมนตรีภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับคาอุทธรณ์
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

มาตรา ๓๙ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ยอมออกใบอนุญาตให้ก็ดี
หรือในกรณีที่อธิบดีสั่งให้หยุดกระทากิจการแพปลา หรือหยุดขายทอดตลาด
สินค้าสัตว์น้า หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก็ดี
ผู้ขออนุญาตหรือผู้ถูกสั่งเช่นว่านั้น มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ โดยยื่นคา
อุทธรณ์ต่ออธิบดีภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ทราบคาสั่ง ให้อธิบดีส่งคา
อุทธรณ์นั้นไปยังรัฐมนตรีภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับคาอุทธรณ์
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

หมวด ๓
บทกาหนดโทษ

หมวด ๔
บทกาหนดโทษ
(หารือกฤษฎีกา เพื่อเปรียบเทียบมาตรฐานการกาหนดโทษในปัจจุบัน)

มาตรา ๓๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๙ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่ต่ากว่าห้า
พันบาทแต่ไม่เกินกว่าหนึ่งหมื่นบาท หรือจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งปรับทัง้ จา

มาตรา ๔๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ วรรค ๑ มีความผิดต้องระวางโทษ
ปรับไม่ต่ากว่าหนึ่งหมื่นบาทแต่ไม่เกินกว่าสองหมื่นบาท หรือจาคุกไม่เกินหก
เดือน หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๓๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๕ หรือฝ่าฝืนข้อกาหนดของอธิบดี
มาตรา ๔๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ วรรค ๒ มาตรา ๓๗ หรือฝ่าฝืน
ออกตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) (๓) และ (๕) หรือขัดขวางการขายทอดตลาด
ข้อกาหนดของผู้อานวยการออกตามความในมาตรา ๓๓ (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ
สินค้าสัตว์น้าโดยองค์การสะพานปลา ตามความในมาตรา ๓๓ มีความผิดต้องระวาง ขัดขวางการขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้าโดยองค์การ ตามความในมาตรา ๓๕
โทษปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือทัง้ ปรับทัง้ จา
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจาคุกไม่เกินสามเดือน
หรือทั้งจาทั้งปรับ

คงหลักการเดิม

หมวด ๔
บทกาหนดโทษ
(หารือกฤษฎีกา เพื่อเปรียบเทียบมาตรฐาน
การกาหนดโทษในปัจจุบัน)
(หารือกฤษฎีกา เพื่อเปรียบเทียบมาตรฐาน
การกาหนดโทษในปัจจุบัน)
(หารือกฤษฎีกา เพื่อเปรียบเทียบมาตรฐาน
การกาหนดโทษในปัจจุบัน)
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มาตรา ๔๐ ผู้ใดไม่กรอกแบบพิมพ์ยื่น หรือแกล้งกรอกแบบพิมพ์ที่อธิบดี
กาหนดไม่ครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดของอธิบดีว่าด้วยการกรอกแบบ
พิมพ์นั้น หรือกรอกแบบพิมพ์เช่นว่านั้นโดยรู้อยู่ว่าเป็นเท็จ หรือไม่ยอมให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ทาการตรวจสอบสมุดบัญชีหรือเอกสารตามคาสั่งของอธิบดี หรือไม่อานวย
ความสะดวกในการตรวจสอบเช่นว่านั้นตามความในมาตรา ๓๒ มีความผิดต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
มาตรา ๔๑ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อกาหนดของอธิบดีออกตามความในมาตรา ๓๑ (๔)
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท
หมวด ๔
บทเฉพาะกาล

ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ....
มาตรา ๔๒ ผู้ใดไม่กรอกแบบพิมพ์ยื่น หรือแกล้งกรอกแบบพิมพ์ที่
อธิบดีกาหนดไม่ครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดของอธิบดีว่าด้วยการ
กรอกแบบพิมพ์นั้น หรือกรอกแบบพิมพ์เช่นว่านั้น
โดยรู้อยู่ว่าเป็นเท็จ หรือไม่ยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทาการตรวจสอบสมุด
บัญชีหรือเอกสารตามคาสัง่ ของอธิบดี หรือไม่อานวยความสะดวกในการ
ตรวจสอบเช่นว่านั้น มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา ๔๓ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อกาหนดของอธิบดีออกตามความในมาตรา
๓๓ (๓) มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท”
หมวด ๕
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๔๒ ผู้ประกอบกิจการแพปลาและผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้าที่
มาตรา ๔4 ผู้ประกอบกิจการแพปลาและผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์
กระทาการอยู่แล้วก่อนวันใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตตาม
น้าที่กระทาการอยู่แล้วก่อนวันใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ ให้ยื่นคาขอรับ
ความในพระราชบัญญัตินี้ภายในหกสิบวัน นับตั้งแต่วันใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้เป็น ใบอนุญาตตามความในพระราชบัญญัตินี้ภายในหกสิบวัน นับตั้งแต่วันใช้บังคับ
ต้นไป
พระราชบัญญัตินี้เป็นต้นไป
มาตรา ๔5 หากพื้นที่ให้บริการใดขององค์การที่มีลักษณะเป็นสถานที่
หรือบริเวณที่ให้บริการและอานวยความสะดวกในการขนถ่ายสัตว์น้าและ
กิจกรรมอื่นๆ ที่ประกอบกิจการแพปลาแต่ยังมิได้ดาเนินการประกาศให้เป็น
สะพานปลา ให้องค์การดาเนินการประกาศพื้นที่ให้บริการดังกล่าวให้เป็น
สะพานปลาภายใน 180 วัน นับตั้งแต่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บงั คับ หากไม่
สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดให้รายงานเหตุผล
และความจาเป็นให้รัฐมนตรีทราบ

เหตุผลในการแก้ไข
(หารือกฤษฎีกา เพื่อเปรียบเทียบมาตรฐาน
การกาหนดโทษในปัจจุบัน)

(หารือกฤษฎีกา เพื่อเปรียบเทียบมาตรฐาน
การกาหนดโทษในปัจจุบัน)
หมวด ๕
บทเฉพาะกาล
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
เลขที่
รายการ
๑ ใบอนุญาตประกอบกิจการแพปลาประเภทสินค้า
สัตว์น้าสด (สัตว์น้า น้าเค็มและน้าจืด)
ปีละ
๒ ใบอนุญาตประกอบกิจการแพปลาประเภทสินค้า
สัตว์น้าดองเค็ม หรือแห้ง หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้า
(สัตว์น้า น้าเค็ม และน้าจืด)
ปีละ
๓ ใบอนุญาตประกอบกิจการแพปลาประเภทสินค้า
สัตว์น้าสด (เฉพาะสัตว์น้า น้าจืด)
ปีละ
๔ ใบอนุญาตประกอบกิจการแพปลาประเภทสินค้า
สัตว์น้าดองเค็ม หรือแห้ง หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้า
(เฉพาะสัตว์น้า น้าจืด)
ปีละ
๕ ใบอนุญาตส้าหรับผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้า ปีละ
๖ ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ

ค่าธรรมเนียม

เลขที่
๑

๕,๐๐๐ บาท
๒
๓,๐๐๐ บาท
๓
๕๐๐ บาท
๔
๓๐๐ บาท
๒๐๐ บาท
๒๐ บาท

๕
๖

รายการ

ค่าธรรมเนียม

