
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติ 
จัดระเบียบกิจการแพปลา 

พ.ศ. ๒๔๙๖ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖ 
เป็นปีที่ ๘ ในรชักาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายจัดระเบียบกิจการแพปลา 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา 

พ.ศ. ๒๔๙๖” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“กิจการแพปลา” หมายความว่า การกระทําอันเป็นปกติธุระอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ดังต่อไปนี้ 
(ก) การให้กู้ยืมเงิน หรือให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้ยืมเรือ เครื่องมือทําการประมง หรือสิ่ง

อุปกรณ์การประมง เพื่อให้ผู้กู้ยืม หรือผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้ยืม ประกอบกิจการประมงหรือทําการค้าสินค้า
สัตว์น้ํา โดยมีข้อตกลงกันโดยตรงหรือโดยปริยายว่า ผู้กู้ยืม หรือผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้ยืม จะต้องนําสินค้า
สัตว์น้ํามาให้ผู้ให้กู้ยืม หรือผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าซื้อ ผู้ให้ยืม เป็นตัวแทนทําการขายสินค้าสัตว์น้ํานั้น 

(ข) การรับเป็นตัวแทนทําการขายสินค้าสัตว์น้ําของบุคคลอ่ืน 
(ค) การขายสินค้าสัตว์น้ําโดยวิธีขายทอดตลาด 
(ง) กิจการค้าสินค้าสัตว์น้ํา โดยวิธีอ่ืนใดตามที่จะได้มีพระราชกฤษฎีการะบุว่าเป็น

กิจการแพปลา 
“สินค้าสัตว์น้ํา” หมายความว่า สัตว์น้ําตามความหมายแห่งกฎหมายว่าด้วยการ

ประมง ไม่ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ และรวมตลอดถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ําทุกชนิด ซึ่งเป็นวัตถุสินค้า 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๐/ตอนที่ ๖/หน้า ๑๒๐/๒๐ มกราคม ๒๔๙๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

“สะพานปลา” หมายความว่า สถานที่หรือบริเวณซึ่งได้มีประกาศให้เป็นที่ประกอบ
กิจการแพปลาตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ค่าบริการ” หมายความว่า เงินค่าจัดสถานที่และอํานวยความสะดวกในการซื้อขาย
สินค้าสัตว์น้ําที่สะพานปลา 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการองค์การสะพานปลา 
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการองค์การสะพานปลา 
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานองค์การสะพานปลา 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการประมง 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ

ให้มีอํานาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตรา
ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
นี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 
องค์การสะพานปลา 
   

 
มาตรา ๕  ให้จัดต้ังองค์การขึ้นองค์การหนึ่งเรียกว่า “องค์การสะพานปลา” มี

วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดดําเนินการและนํามาซึ่งความเจริญของสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ํา และ

อุตสาหกรรมการประมง 
(๒) จัดดําเนินการหรือควบคุม และอํานวยบริการซึ่งกิจการแพปลา การขนส่ง และ

กิจการอื่น ๆ อันเกี่ยวกับกิจการแพปลา 
(๓) จัดส่งเสริมฐานะสวัสดิการ หรืออาชีพของชาวประมง และบูรณะหมู่บ้านการ

ประมง 
(๔) จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง 
เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว ให้องค์การสะพานปลามีอํานาจรวมถึง 
(๑) สร้าง ซื้อ จัดหา จําหน่าย เช่า ให้เช่า ถือกรรมสิทธ์ิ หรือครอบครองซึ่งทรัพย์สิน

ต่าง ๆ 
(๒) กู้ยืมเงินหรือยืมสิ่งของ ให้กู้ยืมเงินหรือให้ยืมสิ่งของ 
 
มาตรา ๖  ให้องค์การสะพานปลาเป็นนิติบุคคล 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๗  ให้องค์การสะพานปลาตั้งสํานักงานใหญ่ในจังหวัดพระนคร 
 
มาตรา ๘  องค์การสะพานปลาเห็นสมควรจัดต้ังสะพานปลาขึ้นสําหรับท้องที่ใด เมื่อ

ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีแล้ว ก็ให้ประกาศตั้งขึ้นได้ 
การประกาศ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ให้สะพานปลาอยู่ในความดูแลและดําเนินการขององค์การสะพานปลา 
 
มาตรา ๙  ให้โอนกิจการ ทรัพย์สิน และหนี้สิน รวมทั้งบรรดาข้อสัญญาและภาระ

ผูกพันทั้งสิ้น อันเกิดขึ้นจากการดําเนินการจัดต้ังแพปลาของกรมการประมงโดยงบประมาณแผ่นดิน 
ให้แก่องค์การสะพานปลา 

 
มาตรา ๑๐  ให้จ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายวิสามัญลงทุนประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๔๙๖ ของกรมการประมงที่เกี่ยวกับการดําเนินการจัดต้ังแพปลา ให้แก่องค์การสะพานปลา 
 
มาตรา ๑๑  ให้มีคณะกรรมการองค์การสะพานปลาขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย

ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าสี่คน แต่ไม่เกินหกคน 
ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการองค์การสะพานปลา 
 
มาตรา ๑๒  ประธานกรรมการและกรรมการต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย 
 
มาตรา ๑๓  ผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ ต้องห้ามมิให้เป็นประธานกรรมการ หรือ

กรรมการ คือ 
(๑) เป็นพนักงาน หรือ 
(๒) มีส่วนได้เสียในสัญญากับองค์การสะพานปลาหรือในกิจการที่กระทําให้แก่

องค์การสะพานปลา ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยทางอ้อม 
 
มาตรา ๑๔  ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไป

ซึ่งกิจการขององค์การสะพานปลา อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 
(๑) วางข้อบังคับเกี่ยวกับการต่าง ๆ ตามความในมาตรา ๕ 
(๒) วางข้อบังคับการประชุมและการดําเนินกิจการของคณะกรรมการ 
(๓) วางข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งต้ัง และการถอดถอนพนักงาน 
(๔) วางข้อบังคับว่าด้วยระเบียบปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลา และข้อบังคับว่า

ด้วยระเบียบวินัยและการลงโทษพนักงาน 
(๕) กําหนดอัตราเงินเดือนของพนักงาน 
 
มาตรา ๑๕  ให้ประธานกรรมการและกรรมการอยู่ในตําแหน่งมีกําหนดสองปี แต่

อาจรับแต่งต้ังใหม่ได้ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๖  ประธานกรรมการ และกรรมการ ย่อมพ้นจากตําแหน่งก่อนถึงวาระ 
เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก 
(๔) เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ 
ในกรณีที่มีการพ้นจากตําแหน่งก่อนถึงวาระ ให้มีการแต่งต้ังประธานกรรมการ หรือ

กรรมการเข้าแทนได้ แล้วแต่กรณี ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังเข้าแทนนี้ ย่อมอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่า
กําหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๑๗  การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่าก่ึง

จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุมได้ 
เมื่อประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการเลือกต้ังกันขึ้นเองเป็นประธาน

ช่ัวคราว 
 
มาตรา ๑๘  การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาในคณะกรรมการ ให้ถือเอาเสียงข้างมาก

เป็นประมาณ ถ้ามีเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๑๙  ให้องค์การสะพานปลามีอํานาจเรียกเก็บเงินค่าบริการจากผู้ประกอบ

กิจการแพปลาได้ไม่เกินร้อยละสามของราคาสินค้าสัตว์น้ําที่ซื้อขายกันที่สะพานปลาหรือราคาที่
พนักงานประเมินราคาตลาดในวันนั้น 

 
มาตรา ๒๐  ให้แบ่งเงินค่าบริการที่องค์การสะพานปลาเรียกเก็บตามความในมาตรา 

๑๙ ไว้ร้อยละยี่สิบห้าของค่าบริการที่เก็บได้ทั้งหมด เพื่อใช้จ่ายในการส่งเสริมการประมงตามความใน
มาตรา ๕ (๓) และ (๔) 

การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินค่าบริการที่แบ่งไว้ในวรรคก่อน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๒๑  ให้องค์การสะพานปลาจัดทํางบประมาณประจําปี แยกเป็นงบลงทุน

และงบทําการ สําหรับงบลงทุนให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ส่วนงบทํา
การให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

ให้องค์การสะพานปลาเปิดบัญชี เ งินฝากไว้ กับธนาคารตามระเบียบของ
คณะกรรมการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๒๒  รายได้ที่องค์การสะพานปลาได้รับในปีหนึ่ง ๆ เมื่อได้หักค่าใช้จ่าย

สําหรับดําเนินงาน ค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น ค่าบํารุงรักษา ค่าเสื่อมราคา และเงินสมทบ
กองทุนสําหรับจ่ายสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานในองค์การสะพานปลา เงินสํารองธรรมดาซึ่งต้ังไว้เผื่อขาด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เงินสํารองขยายงานและเงินลงทุนตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เหลือเท่าใด ให้
นําส่งเป็นรายได้ของรัฐ 

แต่ถ้ารายได้มีจํานวนไม่พอสําหรับรายจ่ายดังกล่าว นอกจากเงินสํารองที่ได้ระบุไว้ใน
วรรคก่อน และองค์การสะพานปลาไม่สามารถหาเงินจากทางอื่น รัฐพึงจ่ายเงินให้แก่องค์การสะพาน
ปลาเท่าจํานวนที่จําเป็น 

 
มาตรา ๒๓  ทุกปี ให้คณะกรรมการตั้งผู้สอบบัญชีคนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อสอบ

และรับรองบัญชีเป็นปี ๆ ไป แล้วนําเสนอรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยรายงาน
กิจการประจําปี ซึ่งให้กล่าวถึงผลงานในปีที่ล่วงแล้ว และให้มีคําช้ีแจงเกี่ยวกับนโยบายของ
คณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทําในภายหน้า 

ห้ามมิให้ต้ังประธานกรรมการ กรรมการ หรือพนักงานเป็นผู้สอบบัญชี 
เมื่อรัฐมนตรีร้องขอ ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจบัญชีขององค์การ

สะพานปลา 
 
มาตรา ๒๔  ให้คณะกรรมการเป็นผู้แทนองค์การสะพานปลาในส่วนที่เกี่ยวกับ

บุคคลภายนอก แต่คณะกรรมการจะมอบหมายให้ผู้อํานวยการ หรือพนักงานอื่นใดขององค์การ
สะพานปลาเป็นผู้แทนก็ได้ 

 
มาตรา ๒๕  ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งต้ังและถอดถอนผู้อํานวยการด้วยความ

เห็นชอบจากรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๒๖  ให้ผู้อํานวยการเป็นผู้บริหารกิจการขององค์การสะพานปลา ตาม

นโยบายและระเบียบข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนดหรือมอบหมาย 
 
มาตรา ๒๗  ประธานกรรมการ และกรรมการย่อมได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่

คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๒๘  ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้อํานวยการ และพนักงาน อาจได้รับเงิน

รางวัลตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 

หมวด ๒ 
กิจการแพปลา 

   
 

มาตรา ๒๙  ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการแพปลา เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตและเสีย
ค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๓๐  ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการเป็นผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้ําที่สะพานปลา 
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๑  ให้อธิบดี โดยอนุมัติรัฐมนตรี มีอํานาจออกข้อกําหนดดังต่อไปนี้ โดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๑) ให้ผู้ประกอบกิจการแพปลาประกอบกิจการที่สะพานปลา และปฏิบัติตาม

ระเบียบและเงื่อนไขที่กําหนด 
(๒) อัตราอย่างสูงสําหรับค่านายหน้า ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่ผู้ประกอบ

กิจการแพปลาจะพึงเรียกจากเจ้าของสินค้าสัตว์น้ําและผู้ซื้อสินค้าสัตว์น้ํา 
(๓) วิธีการขายทอดตลาด และการกําหนดหน่วยของน้ําหนักหรือปริมาณสินค้าสัตว์

น้ํา 
(๔) การจอดเรือ การขนส่ง และการจราจรที่สะพานปลา 
(๕) ให้ผู้ประกอบกิจการแพปลาทําบัญชีและเอกสารเป็นภาษาไทยตามแบบซึ่ง

กําหนดไว้ 
 
มาตรา ๓๒  ให้อธิบดี โดยอนุมัติรัฐมนตรี มีอํานาจกําหนดแบบพิมพ์ให้ผู้ประกอบ

กิจการแพปลากรอกรายการ ข้อความ จํานวน ปริมาณ ชนิด ราคาสินค้า และอื่น ๆ ได้ 
ผู้ประกอบกิจการแพปลาต้องกรอกคําตอบลงในแบบพิมพ์นั้นตามความเป็นจริง

พร้อมทั้งลงช่ือกํากับ และจัดการยื่นตามกําหนดเวลาและวิธีการ ณ สถานที่ดังที่กําหนดไว้ในแบบ
พิมพ์นั้น 

เพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบรายการในแบบพิมพ์ที่กรอกยื่นดังกล่าว เมื่ออธิบดี
เห็นสมควร มีอํานาจสั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปทําการตรวจสอบสมุดบัญชีหรือเอกสาร
ต่าง ๆ ในที่ทําการของผู้ประกอบกิจการแพปลาได้ในระหว่างเวลาราชการ ให้ผู้ประกอบกิจการแพ
ปลาอํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการนี้ แต่ในการตรวจสอบนี้ต้องไม่เป็นการขัดขวาง
ต่อกิจการงานของผู้ประกอบกิจการแพปลา 

 
มาตรา ๓๓  ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการแพปลาไม่ยอมขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้ํา 

รัฐมนตรี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี มีอํานาจสั่งให้องค์การสะพานปลาดําเนินการขาย
ทอดตลาดสินค้าสัตว์น้ําที่สะพานปลาเสียเองก็ได้ 

 
มาตรา ๓๔  รัฐมนตรีมีอํานาจที่จะสั่งยกเว้น หรือลดค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้แก่สหกรณ์การประมงได้ตามท่ีเห็นสมควร 
 
มาตรา ๓๕  ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการแพปลาที่สะพานปลารับซื้อสินค้าสัตว์น้ําเสีย

เอง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของสินค้าสัตว์น้ํานั้น ในกรณีเช่นนี้ ห้ามมิให้เรียกเก็บค่า
นายหน้าจากเจ้าของสินค้าสัตว์น้ํานั้น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๓๖  ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการแพปลา หรือผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้ํา
กระทําการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือไม่
ชําระค่าบริการตามที่องค์การสะพานปลาเรียกเก็บ หรือไม่ยอมขายทอดตลาด ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งให้
หยุดกระทํากิจการโดยมีกําหนดเวลา หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 

ในการที่อธิบดีจะสั่งดังกล่าวในวรรคก่อน ให้ส่งคําตักเตือนเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบ
กิจการแพปลาหรือผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้ําปฏิบัติการให้ถูกต้องภายในเวลาอันสมควรที่
กําหนดให้เสียก่อน 

 
มาตรา ๓๗  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ยอมออกใบอนุญาตให้ก็ดี หรือในกรณีที่

อธิบดีสั่งให้หยุดกระทํากิจการแพปลา หรือหยุดขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้ํา หรือสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตก็ดี ผู้ขออนุญาตหรือผู้ถูกสั่งเช่นว่านั้น มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ โดยย่ืนคําอุทธรณ์ต่อ
อธิบดีภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ทราบคําสั่ง ให้อธิบดีส่งคําอุทธรณ์นั้นไปยังรัฐมนตรีภายในเจ็ดวัน 
นับแต่วันได้รับคําอุทธรณ์ 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด  
 

หมวด ๓ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๓๘  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๙ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่ตํ่ากว่าห้าพัน
บาทแต่ไม่เกินกว่าหนึ่งหมื่นบาท หรือจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา 

 
มาตรา ๓๙  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๕ หรือฝ่าฝืนข้อกําหนดของอธิบดีออก

ตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) (๓) และ (๕) หรือขัดขวางการขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้ําโดย
องค์การสะพานปลา ตามความในมาตรา ๓๓ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือ
จําคุกไม่เกินสามเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา 

 
มาตรา ๔๐  ผู้ใดไม่กรอกแบบพิมพ์ย่ืน หรือแกล้งกรอกแบบพิมพ์ที่อธิบดีกําหนดไม่

ครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของอธิบดีว่าด้วยการกรอกแบบพิมพ์นั้น หรือกรอกแบบพิมพ์
เช่นว่านั้นโดยรู้อยู่ว่าเป็นเท็จ หรือไม่ยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบสมุดบัญชีหรือเอกสาร
ตามคําสั่งของอธิบดี หรือไม่อํานวยความสะดวกในการตรวจสอบเช่นว่านั้นตามความในมาตรา ๓๒ มี
ความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

 
มาตรา ๔๑  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อกําหนดของอธิบดีออกตามความในมาตรา ๓๑ (๔) มี

ความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท 
 

หมวด ๔ 
บทเฉพาะกาล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

   
 

มาตรา ๔๒  ผู้ประกอบกิจการแพปลาและผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้ําที่กระทํา
การอยู่แล้วก่อนวันใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามความในพระราชบัญญัตินี้
ภายในหกสิบวัน นับต้ังแต่วันใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้เป็นต้นไป 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป.  พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
 

เลขที ่ รายการ ค่าธรรมเนียม 
๑ ใบอนุญาตประกอบกิจการแพปลาประเภทสินค้า  
 สัตว์น้ําสด (สัตว์น้ํา น้ําเค็มและน้ําจืด) ปีละ ๕,๐๐๐ บาท 
๒ ใบอนุญาตประกอบกิจการแพปลาประเภทสินค้า  
 สัตว์น้ําดองเค็ม หรือแห้ง หรือผลิตภัณฑ์จาก  
 สัตว์น้ํา (สัตว์น้ํา น้ําเค็ม และน้ําจืด) ปีละ ๓,๐๐๐ บาท 
๓ ใบอนุญาตประกอบกิจการแพปลาประเภทสินค้า  
 สัตว์น้ําสด (เฉพาะสัตว์น้ํา น้ําจืด) ปีละ ๕๐๐ บาท 
๔ ใบอนุญาตประกอบกิจการแพปลาประเภทสินค้า  
 สัตว์น้ําดองเค็ม หรือแห้ง หรือผลิตภัณฑ์จาก 

สัตว์น้ํา (เฉพาะสัตว์น้ํา น้ําจืด)              ปีละ 
 

๓๐๐ บาท 
๕ ใบอนุญาตสําหรับผู้ขายทอดตลาดสินค้า  
 สัตว์น้ํา ปีละ ๒๐๐ บาท 
๖ ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๒๐ บาท 
   

 
 

ภีรภัทร/ตรวจ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ 

 
จุฑามาศ/ปรับปรุง 

๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ 
 

วิชพงษ์/ตรวจ 
๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


