
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
ต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ. .... 

 

ตามที่กรมประมงได้ประชาสัมพันธ์และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ. .... จากคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 นั้น 

 

กรมประมง ขอสรุปขั้นตอนและผลการรับฟังความคิดเห็น ดังนี้ 
๑. วิธีการและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น 
กรมประมงเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุน

การประมงแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยมีวิธีการและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น ดังนี้ 
๑.๑ การรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประมง 
กรมประมงเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไป

ผ่านทางเว ็บไซต์ของกรมประมง (www.fisheries.go.th) ตั ้งแต่ว ันที ่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงว ันที่   
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นระยะเวลา ๒๔ วัน โดยสามารถแสดงความคิดเห็นและดาวน์โหลดเอกสาร  
ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ. .... และ เอกสารสรุปหลักการและสาระสำคัญ 
ของร่างพระราชบัญญัติฯ ได้ที่ https://www.fisheries.go.th/index.php/dof/activity_item/3404 หรือ QR Code 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

QR Code 
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๑.๒ การรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด 
เนื่องจากพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบประกาศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดจังหวัดที่ให้มีคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘  
ลงวันที ่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้มีคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด 
ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้แทนองค์กรชุมชน
ประมงท้องถิ่น และผู้มีความรู้หรือประสบการณ์การดำเนินงานในด้านประมงหรือด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผู้แทนจากกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านการประมงและผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ 
โดยมีความใกล้ชิดและรับทราบความต้องการ ความเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ประกอบอาชีพด้านการประมง
และผู้เกี่ยวข้องภายในจังหวัด การนี้ กรมประมงได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์จังหวัด เพ่ือพิจารณามอบหมาย
ให้สำนักงานประมงจังหวัดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดดำเนินการรับฟังความคิดเห็น
ต่อร่างพระราชบัญญัติ ด้วยวิธีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น หรือแจ้งเป็นหนังสือและให้ตอบกลับ  
หรือวิธีการอื่นใดตามความเหมาะสม และรายงานผลการับฟังความคิดเห็นให้กรมประมงทราบ ภายในวันที่ 
31 พฤษภาคม 2563 

 

๒. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น 
๒.๑ ผู้ประกอบอาชีพด้านการประมงและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เช่น ชาวประมง เกษตรกร 

ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ประกอบการ นักวิชาการ สหกรณ ์และสมาคมหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องกับการประมง เป็นต้น 
ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและประชาชนทั่วไป 

๒.๒ คณะกรรมการประมงประจำจ ังหว ัด  ซ ึ ่ งประกอบด้วย ผ ู ้ว ่าราชการจ ังหวัด  
ผู ้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ผู ้แทนกรมเจ้าท่า อัยการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด 
นายอำเภอในเขตท้องที่ที ่มีการประมง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด  
และผู้ทรวงคุณวุฒิ ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้แทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในด้านการประมงทะเลชายฝั่ง 
ด้านการประมงนอกชายฝั่ง ด้านการประมงน้ำจืด ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ  
และผู้มีความรู้หรือประสบการณ์การดำเนินงานในด้านประมงหรือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



๓. ผลการรับฟังความคิดเห็นและคำชี้แจงรายประเด็น 
จากที่กรมประมงเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ. ....  เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีผู้ดาวน์โหลดและแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ. .... ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประมง (www.fisheries.go.th) จำนวน ๑๔๘ ราย 
และจากการรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด สามารถสรุปประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้อง และคำชี้แจงเหตุผลราย
ประเด็น รวม ๒๓ ประเด็น ๑๗ มาตรา ดังนี้ 

 

มาตรา ๓ 
ประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๑. บทนิยามของคำว่า “การประมง”  ๑.๑ คำว ่ า  “การประมง”  ควรกำหนด
คว ามหมาย ให ้ ส อดคล ้ อ ง ก ั บพร ะ ร า ช
กำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ไม่ปรับปรุง 
๑.๑ คำว่า “การประมง” สอดคล้องกับพระราชกำหนดการประมง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 

๑.๒ คำว่า “การประมง” ควรให้หมายความ
รวมถึงการปลูกพืชในน้ำด้วย 

ไม่ปรับปรุง ๑.๒ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามนิยามคำว่า “การประมง” รวมถึงการ
เพาะเลี้ยงพืชน้ำ โดยจะต้องประกาศกำหนดพันธุ์ ไม้น้ำให้เป็นสัตว์น้ำ
ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต่อไป 

๒. เพิ่มบทนิยาม ๒.๑ เสนอให้เพิ่มบทนิยามของคำว่า “ธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการประมง” ให้ชัดเจน 

ไม่ปรับปรุง ๒.๑ คำว่า “ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการประมง” เป็นคำกว้าง ซึ่งต้องการ
ให้ครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมงทุกประเภท คำนิยาม
ดังกล่าวครอบคลุมแล้ว 
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มาตรา ๕ 
ประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๓. วัตถุประสงค์ของกองทุน ๓.๑ เสนอเพ่ิมวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
   - เพ่ือช่วยเหลือชาวประมงในกรณีหน่วยงาน
ของร ั ฐออกประกาศหร ือคำส ั ่ งท ี ่ ทำ ให้
ผู้ประกอบการประมงได้รับผลกระทบ 
   - เพื่อประชาสัมพันธ์การทำการประมงให้
เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก 
   - เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ
การประมง 
   - เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำที่เกี่ยวข้องกับการทำ
การประมง 
   - เพื ่อส่งเสริมกิจการด้านการประมงตาม
ความต้องการของประชาชน 
   - เพื่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจ ต่อการทำ
การประมงพื้นบ้าน ความยั่งยืนของทรัพยากร
สัตว์น้ำ 
   - เพื ่อเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากการประกอบอาชีพประมง 

ไม่ปรับปรุง ๓.๑ วัตถุประสงค์ของกองทุนครอบคลุมข้อเสนอส่วนใหญ่แล้ว  
 
หมายเหตุ เหตุผลที่คงวัตถุประสงค์เรื่องการเยียวยาผู้ประกอบอาชีพ
ด้านการประมงไว้ เนื ่องจากการดำเนินงานของกองทุนเป็นไปใน
ลักษณะสนับสนุนหรือส่งเสริมภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 
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๓.๒ ควรกำหนดวัตถุประสงค์ของการเป็น
สถาบ ันการเง ิน ให ้ช ัด เจน เพ ื ่ อส ่ ง เสริม 
สนับสนุน พัฒนา ฟ้ืนฟู และเยียวยาผู้ประกอบ
อาชีพด้านการประมง 

ไม่ปรับปรุง ๓.๒ วัตถุประสงค์ “เพื ่อเป็นสถาบันการเง ินด้านการประมง”  
เป็นวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน ที่กำหนดให้กองทุนสามารถ
พ ัฒนาเป ็นสถาบ ันการเง ินได ้ ในอนาคต ซ ึ ่ ง ต ้องเป ็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนอยู่แล้ว 

 
มาตรา ๖ 

ประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 
๔. เงินและทรัพย์สินของกองทุน ๔.๑ เงินประเดิมท่ีรัฐบาลจัดสรรให้กองทุนควร

มีจำนวนเพียงพอและเหมาะสม 
ไม่ปรับปรุง ๔.๑ กองทุนประกอบด้วยเงินประเดิมที ่รัฐบาลจัดสรรให้จำนวน 

ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการดำเนินงานแล้ว 

๔.๒ กองทุนไม่ควรประกอบด้วยเง ินและ
ทรัพย์สินจากเงินกู้ท่ีรัฐบาลกู้เพ่ือสมทบกองทุน 

ไม่ปรับปรุง ๔.๒ มาตรา ๖ เป็นการกำหนดแหล่งที่มาของเงินและทรัพย์สินของ
กองทุน จึงควรกำหนดให้ครอบคลุมและเพียงพอต่อการดำเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
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มาตรา ๖ 
ประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๔.๓ ควรกำหนดสัดส่วนของเงินค่าอากรและ
ค่าธรรมเนียมที่รัฐได้จัดเก็บตามกฎหมายว่า
ด้วยการประมง, เงินค่าภาคหลวงหรือเงินค่า
สัมปทาน หรือเงินค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่รัฐเรียก
เก็บจากการใช้ประโยชน์ทางทะเล, ค่าปรับตาม
กฎหมายว่าด้วยการประมง และรายได้จากการ
จัดการของกลางในคดีตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประมง โดยแบ่งส่งเป็นรายได้แผ่นดินเพ่ือ
นำไปใช้ในภารกิจอ่ืนด้วย 

ไม่ปรับปรุง ๔.๓ ไม่ปรับปรุงเนื่องจากเพื ่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
กองทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนสามารถกำหนดสัดส่วน
ของเงินดังกล่าวได ้

๔.๔ ควรกำหนดเงินค่าภาคหลวงหรือเงินค่า
สัมปทาน หรือเงินค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่รัฐเรียก
เก็บจากการใช้ประโยชน์ในน้ำจืด และเงินอ่ืน
ใดที่รัฐเรียกเก็บที ่เกี ่ยวข้องกับการประกอบ
อาชีพประมง เช่น ค่าปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ 
ด้วย 

ไม่ปรับปรุง ๔.๔ เงินและทรัพย์สินของกองทุนที่กำหนดไว้มีจำนวนเพียงพอและ
เหมาะสมแล้ว 
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มาตรา ๗ 
ประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๕. การกู้ยืมเงินกรณีกองทุนมีจำนวน
เ ง ิ น ไม ่ พอ เพ ื ่ อด ำ เน ิ น ง านต า ม
วัตถุประสงค์ 

๕.๑ กองทุนไม่ควรมีอำนาจกู้ยืมเงิน โดยหาก
จะกำหนดให้มีอำนาจดังกล่าวควรกำหนด
จำนวนที่สามารถกู้ยืมไว้ด้วย 

ไม่ปรับปรุง ๕.๑ การกู้ยืมเงินของกองทุนเป็นการกู้ในกรณีที่กองทุนมีจำนวนเงิน
ไม ่ เพ ี ยงพอเพ ื ่ อดำ เน ิ นงานตามว ัตถ ุประสงค ์ ของกองทุน  
โดยต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนการประมงแห่งชาติตามความเหมาะสม และโดยอนุมัติของ
คณะรัฐมนตรีอยู่แล้ว 

๖. การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเข้า
สมทบกองทุน กรณีกองทุนมีจำนวน
เง ินไม ่พอสำหร ับดำเน ินงานของ
สำนักงานและค่าภาระต่าง ๆ 

๖.๑ รัฐไม่ควรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเข้า
สมทบกองทุน 

ไม่ปรับปรุง ๖.๑ .การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเข้าสมทบกองทุนเป็นการจัดสรร
เฉพาะกรณีที่กองทุนมีเงินไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานของสำนักงาน
และค่าภาระต่าง ๆ เท่านั้น เพ่ือให้กองทุนสามารถดำเนินงานต่อไปได้ 

 

มาตรา ๘ 
ประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๗. การจัดสรรรายรับของกองทุน ๗.๑ ควรจัดสรรรายรับของกองทุนส่งเป็น
รายได้แผ่นดิน เพ่ือนำไปใช้ในภารกิจอ่ืนด้วย 

ไม่ปรับปรุง ๗.๑ รายรับของกองทุนจะสบทบเข้ากองทุน เพื่อเพื่อบริหารจัดการ
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ไม่ต้องส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน โดยจะ
นำข้อเสนอดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขสัดส่วนเงิน
และทรัพย์สินของกองทุนตามความเหมาะสมต่อไป 
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มาตรา ๙ 
ประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๘. อำนาจกระทำกิจกรรมของกองทุน ๘.๑  กองท ุน ไม ่ คว รม ี อ ำนาจ ลงท ุ นหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน 

ไม่ปรับปรุง ๘.๑ การลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน เป็นการ
กำหนดอำนาจกระทำกิจกรรมภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ของกองทุน 
เพื่อให้กองทุนมีรายได้ ดอกผล และสามารถพัฒนาและเติมโตได้ใน
อนาคต 

๘.๒ การดำเนินการก่อตั้งสิทธิ์หรือการกระทำ
นิติกรรมใดนอกราชอาณาจักร ควรเป็นไปตาม
กฎหมายต่างประเทศ และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการฯ ด้วย 

ไม่ปรับปรุง ๘.๒ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว 

๘.๓ ควรกำหนดจำนวนคณะกรรมการที ่ให้
ความเห็นชอบในการดำเนินการ ในมาตรา ๙ 
วรรคสอง 

ไม่ปรับปรุง ๘.๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นไปตามมติคณะกรรมการ
บริหารกองทุนการประมงแห่งชาติ 

๘.๔ ควรเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพประมง
สามารถฝากเงินเข้ากองทุนได้ด้วย เพื่อสร้าง
ความม ั ่นคงและเสถ ียรภาพแม ้ ไม ่ม ี การ
สนับสนุนจากภาครัฐ 

ไม่ปรับปรุง ๘.๔ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๖ 
อยู่แล้ว โดยอนาคตกองทุนสามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินด้านการ
ประมง เพ่ือรับฝากเงิน ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้ 

 

มาตรา ๑๐ 
ประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๙. การใช้จ่ายเงินของกองทุน ๙.๑ ควรกำหนดอัตราการใช้จ่ายเงินกองทุน 
เช่น การจ่ายเงินกองทุนตามมาตรา 5 และ 9 
ในแต่ละปีไม่ควรเกินร้อยละ 30 หรือ 40 ของ
เงินประเดิมกองทุน 

ไม่ปรับปรุง ๙.๑ การใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นตามการบริหารกิจการของคณะ
กรรมการบริหารกองทุนการประมงแห่งชาติ 
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มาตรา ๑๑ 
ประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๑๐. การบริหารกิจการของกองทุนใน
รูปแบบคณะกรรมการ 

๑๐.๑ ควรกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร
กองทุนระดับจังหวัด - ระดับอำเภอ ด้วย 

ไม่ปรับปรุง ๑๐.๑ คณะกรรมการบริหารกองทุนสามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทำงานเพ่ือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ตาม
มาตรา 16 (5) 

๑๑. องค์ประกอบของกรรมการโดย
ตำแหน่งในคณะกรรมการบร ิหาร
กองทุนการประมงแห่งชาติ 

๑๑.๑ เสนอเพ ิ ่ม ประธานสภาเกษตรกร
แห่งชาติ เป็น กรรมการโดยตำแหน่ง 

ปรับปรุง ๑๑.๑ เพ่ิมประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง 
เนื่องจากจะทำให้กองทุนการประมงแห่งชาติ มีกรรมการที่ครอบคลุม
ทุกภาคส่วนมากขึ้น 

๑๑.๒ เสนอเพิ ่ม เลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเง ิน  เป็น 
กรรมการโดยตำแหน่ง 

ไม่ปรับปรุง ๑๑.๒ จำนวนกรรมการและตำแหน่งกรรมการมีความเหมาะสมแล้ว 

๑๑.๓ เสนอเพ่ิม ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็น 
กรรมการโดยตำแหน่ง 

ไม่ปรับปรุง ๑๑.๓ จำนวนกรรมการและตำแหน่งกรรมการมีความเหมาะสมแล้ว 

๑๑.๔ เสนอเพิ่ม ผู้แทนของมหาวิทยาลัยที่เปิด
สอนด ้านการประมง เป ็น  กรรมการโดย
ตำแหน่ง 

ไม่ปรับปรุง ๑๑.๔. รัฐมนตรีสามารถแต่งตั ้งผู ้มีความรู ้และประสบการณ์จาก
มหาวิทยาลัยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ 
 

๑๑.๕ เสนอเพิ ่ม นายกสมาคมประมงน้ำจืด 
เป็น กรรมการโดยตำแหน่ง 

ไม่ปรับปรุง ๑๑.๕ จำนวนกรรมการและตำแหน่งกรรมการมีความเหมาะสมแล้ว 

๑๑.๖ เสนอเพิ่ม นายกสมาคมอาหารแช่เยือก
แข็ง เป็น กรรมการโดยตำแหน่ง 

ไม่ปรับปรุง ๑๑.๖ จำนวนกรรมการและตำแหน่งกรรมการมีความเหมาะสมแล้ว 
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มาตรา ๑๑ 
ประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๑๑.๗ เสนอเพิ ่ม เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา เป็น กรรมการโดยตำแหน่ง 

ไม่ปรับปรุง ๑๑.๗ จำนวนกรรมการและตำแหน่งกรรมการมีความเหมาะสมแล้ว 

๑๑.๘ เสนอเพิ่ม อธิบดีกรมชลประทาน เป็น 
กรรมการโดยตำแหน่ง 

ไม่ปรับปรุง ๑๑.๘ คณะกรรมการบริหารกองทุนการประมงแห่งชาติ ประกอบด้วย
มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกรรมการอยู่แล้ว 

๑๑.๙ เสนอเพิ ่ม อธ ิบด ีกรมปศุส ัตว์  เป็น 
กรรมการโดยตำแหน่ง 

ไม่ปรับปรุง ๑๑.๙ คณะกรรมการบริหารกองทุนการประมงแห่งชาติ ประกอบด้วย
มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกรรมการอยู่แล้ว 

๑๑.๑๐ เสนอเพิ ่ม ประธานชุมนุมสหกรณ์
ประมงแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการฯ 

ไม่ปรับปรุง ๑๑.๑๐ จำนวนกรรมการและตำแหน่งกรรมการมีความเหมาะสมแล้ว 

๑๑.๑๑ เสนอเพิ่ม ตัวแทนจากกลุ่มชุมชนหรือ
ประมงพื้นบ้านของแต่ละภาค เป็น กรรมการ
โดยตำแหน่ง เนื่องจากบริบทในการประกอบ
อาชีพประมงแตกต่างกัน 

ไม่ปรับปรุง ๑๑.๑๑ จำนวนกรรมการและตำแหน่งกรรมการมีความเหมาะสมแล้ว 
โดยคณะกรรมการประกอบด้วยนายกสมาคมสมาพันธ์ชาวประมง
พ้ืนบ้านแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการโดยตำแหน่งอยู่แล้ว 

๑๑.๑๒ กรรมการเสียงข้างมากไม่ควรมาจาก
หน่วยงานร ัฐ ซ ึ ่งส ่วนมากเป็นข้าราชการ
ระดับสูง ซึ่งเกรงว่าจะไม่มีเวลาประชุมหารือ 

ไม่ปรับปรุง ๑๑.๑๒ จำนวนกรรมการและตำแหน่งกรรมการมีความเหมาะสมแล้ว 

๑๑.๑๓ เสนอให ้ลดจำนวนกรรมการโดย
ตำแหน่ง เหลือเฉพาะที่เกี ่ยวข้องและจำเป็น 
เนื ่องจากคณะกรรมการมีมากเกินไปอาจจะ
บริหารไม่คล่องตัว 

ไม่ปรับปรุง ๑๑.๑3 จำนวนกรรมการและตำแหน่งกรรมการมีความเหมาะสมแล้ว 
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มาตรา ๑๑ 
ประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๑๑.๑๔ ควรกำหนดกรรมการโดยตำแหน่งให้มี
สัดส่วนระหว่างภาคธุรกิจและภาคประชาชนให้
มีความใกล้เคียงกัน เพ่ือให้การใช้สิทธิ์ออกเสียง
มีความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจและสังคม 

ไม่ปรับปรุง ๑๑.๑4 จำนวนกรรมการและตำแหน่งกรรมการมีความเหมาะสมแล้ว 

๑๒. องค ์ประกอบของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
กองทุนการประมงแห่งชาติ 

๑๒.๑ เสนอเพ ิ ่ มจำนวนคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ไม่ปรับปรุง 12.1 จำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีความเหมาะสมแล้ว 

๑๒.๒ เสนอเพิ่ม นักวิชาการด้านการประมง
จากสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาล ัยที่
เกี่ยวข้อง เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ไม่ปรับปรุง ๑๒.๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสามรถแต่งตั้งจากนักวิชาการด้านการ
ประมงได้อยู่แล้ว 

๑๒.๓ เสนอเพ่ิมผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ไม่ปรับปรุง ๑๒.๓ จำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีความเหมาะสมแล้ว 

๑๒.๔ เสนอเพิ่ม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู ้มี
ความรู้และประสบการณ์ดำเนินงานในด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสวยงาม 1 คน 

ไม่ปรับปรุง ๑๒.๔ กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิสามรถแต่งตั ้งจากผู ้มีความรู ้และ
ประสบการณ์ดำเนินงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดได้อยู่แล้ว 

๑๒.๕ เสนอเพิ่ม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ม. ๖ 
(๔) (ก) ผู้มีความรู้และประสบการณ์ดำเนินงาน
ในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์
น้ำ และด้านนวัตกรรมและปรัชญาประมง ให้
ครบ 13 ด้านซึ่งจากเดิมมีเพียง 10 ด้าน 

ไม่ปรับปรุง ๑๒.๕ จำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีความเหมาะสมแล้ว โดยจะนำ
ข้อเสนอดังกล่าวไปเป็นหมายเหตุประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ครอบคลุมการดำเนินงานตามข้อเสนอต่อไป 
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มาตรา ๑๑ 
ประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๑๒.๖ เสนอลดจำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เหลือ 11 คน เป็น 
    - ผู้มีความรู้และประสบการณ์ดำเนินงานใน
ด้านการประมงน้ำจืด ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำชายฝั่ง ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  
      ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ ด้านการประมง
พื ้นบ้าน ด้านการประมงพาณิชย์ ด้านการ
ประมงนอกน่านน้ำไทย ด้านการเงิน และด้าน
ธุรกิจ 
      ด้านละ 1 คน และ  
   - ผู้มีความรู้หรือประสบการณ์ดำเนินงานใน
อ ง ค ์ ก ร ส า ธ า ร ณ ะ ป ร ะ โ ย ช น ์ ด ้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 
คน 

ไม่ปรับปรุง ๑๒.๖ จำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีความเหมาะสมแล้ว 

 

มาตรา ๑๒ 
ประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๑๓. ลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๓.๑ เสนอให้ผู้ที่เคยต้องเคยต้องคำพิพากษา
ถึงที่สุดในการลงโทษจำคุกที่มีลักษณะร้ายแรง 
หรือผู้ที ่เคยต้องโทษในคดียาเสพติดซึ่งเป็นผู้
จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่าย เป็นผู้มีลักษณะ
ต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ไม่ปรับปรุง ๑๓.๑ ลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหมาะสมแล้ว 
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มาตรา ๑๒ 
ประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๑๓.๒ เสนอให้ เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง เป็นผู้
มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ไม่ปรับปรุง ๑๓.๒ ลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหมาะสมแล้ว 

๑๓.๓ เสนอให้ผู้ที่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำ
พิพากษาถึงที ่ส ุดให้จำคุก เว ้นแต่เป็นโทษ
สำหรับความผิดที ่กระทำโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามของ
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ เนื ่องจากคุณสมบัติ
ต ้องห้ามตามร่างไม่ช ัดเจนถึงล ักษณะการ
กระทำความผ ิดตามกฎหมายอาญาและ
กฎหมายอื่น ๆ ที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว เช่น 
ความผิดฐานฆ่าคนตาย 

ไม่ปรับปรุง ๑๓.๓ ลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหมาะสมแล้ว 

๑๓.๔ เสนอให้ผู ้ที่ เคยเป็นผู ้กระทำผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการประมง เป็นผู ้มีลักษณะ
ต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ไม่ปรับปรุง ๑๓.๔ ลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหมาะสมแล้ว 

๑๓.๕ เสนอให้ผู้ที่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือ
ให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
หน่วยงานของเอกชน เพราะประพฤติชั่วอย่าง
ร้ายแรง เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ไม่ปรับปรุง ๑๓.๕ ลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหมาะสมแล้ว 
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มาตรา ๑๓ 
ประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๑๔. วาระการดำลงตำแหน่งของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๔.๑ ควรกำหนดวาระการดำลงตำแหน่งให้
เหมาะสม 

ไม่ปรับปรุง ๑๔.๑ วาระการดำลงตำแหน่งเหมาะสมแล้ว 

 

มาตรา ๑๖ 
ประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๑๕. การทบทวนความเหมาะสมของ
ระเบียบ 

๑๕.๑ ควรให้กรรมการเกินกึ่งหนึ่งสามารถยื่น
เรื่องขอทบทวนระเบียบนับแต่วันที่ระเบียบนั้น
มีผลใช้บังคับได้ 

ไม่ปรับปรุง ๑๕.๑ การทบทวนความเหมาะสมของระเบียบถูกกำหนดโดย
ระยะเวลาทบทวนความเหมาะสมอยู่แล้ว 
 

๑๕.๒ ควรกำหนดควรระยะเวลาทบทวนความ
เหมาะสมของระเบียบให้เหมาะสม และไม่นาน
จนเกินไป 

ไม่ปรับปรุง ๑๕.๒ ระยะเวลาทบทวนความเหมาะสมของระเบียบเหมาะสมแล้ว 

 

มาตรา ๑๗ 
ประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๑๖. จำนวนกรรมการท ี ่ เป ็นองค์
ประชุม ในการประชุมคณะกรรมการ 

๑๖.๑ ควรเพิ ่มจำนวนกรรมการที ่เป็นองค์
ประชุม เช่น ไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ หรือไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของ
จำนวนกรรมการทั้งหมด 

ไม่ปรับปรุง ๑๖.๑ จำนวนกรรมการที่เป็นองค์ประชุมเหมาะสมแล้ว 

๑๗. กรณีประธานและรองประธานไม่
มาประชุม 

๑๗.๑ กรณีประธานและรองประธานไม่มา
ประชุม ให้กรรมการที่ประชุมเกินกึ่งหนึ่งเลือก
กรรมการเพื่อทำหน้าที่ประธานแทนได้ 

ไม่ปรับปรุง ๑๗.๑ การประชุมคณะกรรมการเป็นเรื ่องที่มีความสำคัญ ในกรณี
ประธานและรองประธานไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ จึง
ควรให้เลื่อนการประชุมออกไปก่อน 
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มาตรา ๑๙ 
ประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๑๘. การตั้งสำนักงานใหญ่ ๑๘.๑ ควรพิจารณาตั้งสำนักงานใหญ่ในจังหวัด
อ่ืนนอกพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากปัญหา
ความแออัด 

ปรับปรุง ๑๘.๑ แก ้ ไข เพ ิ ่ ม เต ิม โดยให ้สามารถต ั ้ งสำน ักงานใหญ ่ ใน
กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลได้ 

 
มาตรา ๒๒ 

ประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 
๑๙. คุณสมบัติของผู้อำนวยการ ๑๙.๑ ควรกำหนดอายุของผู ้อำนวยการตาม

ความเหมาะสม 
ไม่ปรับปรุง ๑๙.๑ อายุของผู้อำนวยการเหมาะสมแล้ว 

๑๙.๒ เสนอให้ผู ้อำนวยการต้องไม่เคยเป็น
ผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 

ไม่ปรับปรุง ๑๙.๒ จะนำข้อเสนอดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อไป 

๑๙.๓ เสนอให้ผู้อำนวยการควรมีวุฒิการศึกษา
ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ไม่ปรับปรุง ๑๙.๓ จะนำข้อเสนอดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อไป 

 

มาตรา ๒๓ 
ประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๒๐. วาระการดำรงตำแหน ่งของ
ผู้อำนวยการ 

๒๐.๑ ควรพิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งของ
ผู้อำนวยการตามความเหมาะสม 

ไม่ปรับปรุง ๒๐.๑ วาระการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการเหมาะสมแล้ว 
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มาตรา ๒๔ 
ประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๒๑. เหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่งของ
ผู้อำนวยการ 

๒๑.๑ ควรกำหนดให้กรณีทุจร ิตต่อหน้าที่  
บริหารงานหรือละเว ้นไม่ปฏิบัต ิหน้าที ่จน
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนเป็นเหตุการ
พ้นจากตำแหน่งด้วย 

ไม่ปรับปรุง ๒๑.๑ ทุจริตต่อหน้าที ่ บริหารงานหรือละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่จน
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน เป็นเงื ่อนไขที ่คณะกรรมการ
สามารถพิจารณาให้ออกจากตำแหน่งได้ เนื ่องจากไม่ผ ่านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน บกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อม
เสีย หรือหย่อนความสามารถ 

๒๑.๒ เสนอให้ผู ้อำนวยการพ้นจากตำแหน่ง 
เมื ่อต้องคำพิพากษาถึงที ่ส ุดให ้จำคุกหรือ
กระทำการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือ
จงใจเจตนาอันส่งผลก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
กองทุน 

ไม่ปรับปรุง ๒๑.๒ การพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อต้องคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้
จำคุกหรือกระทำการประมาทเลินเล่อ เป็นไปตามมาตรา.24 (4) ซึ่ง
ขาดคุณสมบัติต้องห้ามตามมาตรา.22 (6) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดย
คำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก... 

 

มาตรา ๓๓ 
ประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๒๒.  ระยะเวลาประเม ินผลการ
ดำเนินงาน 

๒๒.๑ ระยะเวลาประเมินผลการดำเนินงานทุก 
๓ ปี นานเกินไป ควรกำหนดระยะเวลาให้
น้อยลงตามความเหมาะสม 

ไม่ปรับปรุง ๒๒.๑ ระยะเวลาประเมินผลการดำเนินเหมาะสมแล้ว 
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ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
ประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๒๓. ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ๒๓.๑ เสนอให้กองทุนมีศูนย์ร ับเรื ่องความ
เด ือดร ้อนของชาวประมงทุกจ ังหว ัด และ
ระยะเวลาในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ควรไม่ล่าช้าเกินไป 

ไม่ปรับปรุง ๒๓.๑ กองทุนสามารถตั้งสำนักงานสาขา ณ ที ่อื ่นใดได้ตามความ
จำเป็น 

 


