
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
ต่อร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 

 

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

 

กรมประมง ขอสรุปขั้นตอนและผลการรับฟังความคิดเห็น ดังนี้ 
๑. วิธีการและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น 
กรมประมงเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติสภา 

การประมงแห่งประเทศไทย 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 ร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... และเอกสารสรุปหลักการและสาระสำคัญ 
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 
จากที่กรมประมงเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ถึงว ันที ่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีผ ู ้ดาวน์โหลดและแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ. ....  ผ ่านทางเว ็บไซต์ของกรมประมง 
(www.fisheries.go.th) จำนวน ๙๗ ราย และจากการรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด สามารถสรุปประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้อง และคำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น รวม ๑๘ ประเด็น ๑๕ มาตรา ดังนี้ 

 

มาตรา ๓ 
ประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๑. บทนิยามของคำว่า “กิจการด้าน
การประมง”  

๑.๑ กิจการด้านการประมง ควรรวมถึง กิจการแพ
ปลา กิจการห้องเย็น ผู้ประกอบการรวบรวมสัตว์
น ้ ำ  ก ิ จการด ้ านทร ัพยากรธรรมชาต ิ และ
สิ ่งแวดล้อมและด้านแรงงานประมง กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการทำการประมงพื้นบ้านหรือประมง
ท้องถิ่น การดูแลรักษาและการอนุรักษ์สัตว์น้ำ การ
แปรรูป และการจำหน่ายสัตว์น้ำ 

ไม่ปรับปรุง ๑.๑ คำน ิยามตามมาตรา 3 ครอบคล ุมน ิยามตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว 

๒. กำหนดบทนิยามเพ่ิมเติม ๒.๑ เสนอกำหนดนิยามคำว่า “สัตว์น้ำ” เช่นเดียวกับ
พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ไม่ปรับปรุง ๒.๑ ยังไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดนิยามคำว่า “สัตว์น้ำ” 
ไว้เป็นการเฉพาะ 

๒.๒ เสนอกำหนดนิยามคำว่า “เลขาธิการสภา” ไม่ปรับปรุง ๒.๒ ยังไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดนิยามคำว่า “เลขาธิการ
สภา” ไว้เป็นการเฉพาะ 

 

มาตรา ๖ 
ประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๓. วัตถุประสงค์ของสภาการประมง ๓.๑ เสนอเพ่ิมวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็น
ในการร่างระเบียบหรือประกาศของกรมประมง 

ไม่ปรับปรุง ๓.๑ มาตรา ๖ (๓) กำหนดให้สภาฯ มีวัตถุประสงค์ในการเสนอ
ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐในเรื่องที ่เกี ่ยวกับกฎ 
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวกับกิจการด้านการประมงไว้แล้ว 
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มาตรา ๖ 
ประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๓.๒  เสนอเ พ่ิ มว ั ตถ ุ ประสงค์ ในการร ั กษา
สิ ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้สมาชิกคำนึงถึงการใช้
ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุง ๓.๒ ปรับปรุงวัตถุประสงค์ตามข้อเสนอ ให้ครอบคลุมการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๓.๓ เสนอเพ่ิมวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการ
และการส่งเคราะห์แก่ผู ้ประกอบอาชีพประมงที่
เป็นสมาชิก 

ไม่ปรับปรุง ๓.๓ มาตรา ๖ (๑๑) กำหนดให้สภาฯ สามารถดำเนินกิจการ
อ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อภาคการประมงได้ 

๓.๔ เสนอเพ่ิมวัตถุประสงค์ในการกำกับ ควบคุม 
การดำเนินการของสมาชิกเกี่ยวกับมาตรฐานด้าน
การประมง 

ไม่ปรับปรุง ๓.๔ มาตรา ๖ (๕) กำหนดให้สภาฯ มีวัตถุประสงค์ในการ
เสนอแนวทางส่งเสริม สนับสนุนกิจการด้านการประมง  
ให้ได้รับการรับรองคุณภาพ มาตรฐานด้านสุขอนามัยและมี
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคไว้แล้ว 

๓.๕ เสนอเพ่ิมวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและ
เผยแพร่การให้บริการด้านการประมงแก่ประชาชน 

ไม่ปรับปรุง ๓.๕ มาตรา ๖ (๙) กำหนดให้สภาฯ มีว ัตถุประสงค์ในการ
ส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างสมาชิกด้วยกันไว้แล้ว 

๓.๖ สภาการประมงเป็นตัวแทนของสมาชิกสภา
เท่านั้น ไม่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบอาชีพด้าน
การประมงอย่างแท้จริง เสนอปรับข้อความใน (๑) 

ไม่ปรับปรุง ๓.๖ สภาฯ ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมาจากผู้แทนผู้ประกอบ
อาชีพด้านการประมงและผู ้เกี ่ยวข้องกับกิจการด้านการ
ประมงทุกภาคส่วน เพื ่อสะท้อนปัญหา ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ต่าง ๆ ของผู้ประกอบอาชีพด้านการประมง 
สภาฯ จึงทำหน้าที ่เป็นตัวแทนผู้ประกอบอาชีพด้านการ
ประมงอย่างแท้จริง 

๓.๗ สภาฯ ควรเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น โดยไม่
แสวงหาผลประโยชน์ 

ไม่ปรับปรุง ๓.๗ การจัดตั ้งสภาฯ ไม่ได้ม ีว ัตถุประสงค์เพื ่อแสวงหา
ผลประโยชน์จากการดำเนินงาน 
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มาตรา ๗ 
ประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๔. ข้อห้ามของสภาการประมง ๔.๑ เสนอกำหนดให้การดำเนินการเรื่องประการใด ๆ  
โดยปฏิบัติผิดกฎหมาย เป็นข้อห้ามของสภาฯ 

ปรับปรุง ๔.๑ ปร ับปร ุงตามข ้อเสนอ โดยแก ้ไขมาตรา 7 (4) 
กำหนดให้การดำเนินการด้วยประการใด ๆ อันฝ่าฝืนต่อ
กฎหมาย หรือต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี  
ของประชาชน เป็นข้อห้ามของสภาฯ 

๔.๒ เสนอแก้ไข (๘) โดยกำหนดให้สภาฯ ห้าม
ดำเนินการเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองของ
พรรคการเมืองหรือกลุ ่มการเมืองหรือบุคคลที่
เก ี ่ยวข ้อง โดยไม่เก ี ่ยวข ้องก ับว ัตถ ุประสงค์
ดำเนินการของสภาการประมง 

ไม่ปรับปรุง ๔.๒ มาตรา 7 (8) ได้ระบุช ัดเจนไว้แล้วว ่า ห้ามสภา
ดำเนินการเกี่ยวข้องกับกิจกรรทางการเมือง 

๔.๓ คำว่า”เป็นภัยต่อเศรษฐกิจความมั่นคงของ
ประเทศ” มีความหมายกว้าง และเป็นการให้
อำนาจตีความแก่ผู้ใช้อำนาจมากเกินไป ซึ่งอาจจะ
ส ่งผลเป ็นการจำก ัดอำนาจของสภาฯ ไม ่ให้
สามารถขับเคลื่อนหรือผลักดันข้อเรียกร้องของ
กลุ่มการประมงทั้ง ๆ ที่อาจเป็นการกระทำภายใต้
กรอบกฎหมาย  เสนอใช ้คำว ่ า  “ฝ ่ าฝ ืนต่อ
กฎหมาย” แทน 

ปรับปรุง ๔.๓ ปร ับปร ุงตามข ้อเสนอ โดยแก ้ไขมาตรา 7 (4) 
กำหนดให้การดำเนินการด้วยประการใด ๆ อันฝ่าฝืนต่อ
กฎหมาย หรือต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี  
ของประชาชน เป็นข้อห้ามของสภาฯ 

 



- 6 - 
 

มาตรา ๘ 
ประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๕. สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ๕.๑ สภาฯ ไม่ควรมีสำนักงานใหญ่ต ั ้งอย ู ่ ใน
กรุงเทพมหานคร ควรพิจารณาพื้นที่อื่นตามความ
เหมาสม เนื่องจากปัญหาความแออัด 

ปรับปรุง ๕.๑ แก้ไขเพ่ิมเติม โดยกำหนดให้สภา ฯ มีสำนักงานใหญ่  
ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล 

 

มาตรา ๙ 
ประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๖. รายได้ของสภาการประมง ๖.๑ สภาฯ ควรได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐด้วย ปรับปรุง 6.1 แก้ไขเพิ ่มเติม โดยกำหนดให้สภาฯ มีรายได้จากเงิน
อุดหนุนที ่ได้รับจากรัฐบาล หรือเงินที ่ได้รับในการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ เพื่อให้สภาฯ มีเงินเพียงพอ
ในการดำเนินงาน 

๖.๒ รายได้ของสภาฯ ควรมาจากการเก็บเงินจาก
การจำหน่ายสินค้าประมงด้วย 

ไม่ปรับปรุง ๖.๒ มาตรา ๙ (๕) กำหนดให้สภาฯ สามารถหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของสภาฯ เช่น การจำหน่ายสินค้าประมง ได้อยู่แล้ว 

 

มาตรา ๑๐ 
ประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๗. ข้อห้ามเกี่ยวกับการแอบอ้างใช้ชื่อ
สภาการประมงแห่งประเทศไทย 

๗.๑ ชื่อสภาการประมงควรสงวนไว้เฉพาะสภาฯ ใช้
เท่านั้น ไม่ควร ยกเว้นให้บุคคลอื่นสามารถใช้ได้โดย
ได้รับอนุญาตจากสภาฯ 

ไม่ปรับปรุง ๗.๑ เพ ื ่อประโยชน ์ ในการดำเน ินงานต ่อไปของสภา  
ควรกำหนดให้สภาฯ สามารถพิจารณาอนุญาตให้บุคคลหนึ่ง
บุคคลใดใช้ชื ่อสภากรประมงแห่งประเทศไทยเพื ่อดำเนิน
กิจการได้ตามความเหมาะสม 

๗.๒ ควรกำหนดห้ามมิให้บุคคลใดใช้สัญลักษณ์ที่
แสดงถึงสภาการประมงด้วย 

ไมป่รับปรุง 7.2 การใช้ตราสัญลักษณ์ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาอยู่แล้ว 

 



- 7 - 
 

มาตรา ๑๔ 
ประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๘. การคัดเล ือกผู ้ทรงคุณวุฒิเป็น
สมาชิกกิตติมศักดิ์ 

๘.๑ เสนอเพ่ิมสมาชิกกิตติมศักดิ์ซึ่งมาจากท้องถิ่น ไม่ปรับปรุง 8.1 คณะกรรมการฯ สามารถพิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการประมง หรือผู้ซึ่งทำประโยชน์ให้สภาฯ หรือภาคการ
ประมงในท้องถิ่นตามมาตรา 14 (1) หรือ (3) ได้ 

๘.๒ เสนอเพ ิ ่มสมาช ิกก ิตต ิมศ ักดิ์ ซ ึ ่ งมาจาก
ผ ู ้ทรงค ุณว ุฒ ิด ้านทร ัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อม 

ไม่ปรับปรุง ๘.๒ คณะกรรมการฯ สามารถพิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
ด ้านทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดล้อม จากบ ุคคล
ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันการศึกษา หรือผู้ซึ่งทำประโยชน์ให้
สภาฯ หรือภาคการประมงตามมาตรา 14 (2) หรือ (3) ได้ 

๘.๓ เสนอเพ ิ ่มสมาช ิกก ิตต ิมศ ักดิ์ ซ ึ ่ งมาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงานประมง 

ไม่ปรับปรุง ๘.๓ คณะกรรมการฯ สามารถพิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านแรงงาน จากบุคคลผู ้ทรงคุณวุฒิจากภาคการประมง 
หรือสถาบันการศึกษา หรือผู้ซึ่งทำประโยชน์ให้สภาฯ หรือ
ภาคการประมงตามมาตรา 14 (1) หรือ (2) หรือ (3) ได้ 

๘.๔ เสนอเพ ิ ่มสมาช ิกก ิตต ิมศ ักดิ์ ซ ึ ่ งมาจาก
ผู ้ทรงคุณวุฒิซ ึ ่งมาจากตัวแทนจากกลุ่มช ุมชน
ประมงท้องถิ่นชุมชนประมงพ้ืนบ้าน 

ไม่ปรับปรุง ๘.๔ คณะกรรมการฯ สามารถเชิญสมาชิกกิตติมศักดิ ์จาก
ผู ้ทรงคุณวุฒิจากภาคการประมง ซึ ่งครอบคลุมประมง
พ้ืนบ้านได้อยู่แล้ว 

๘.๕ ควรกำหนดสมาชิกกิตติมศักดิ์ ซ ึ ่งมาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันการศึกษา ใน (๒) เป็นด้าน
ต่าง ๆ ให้ชัดเจน เช่น ด้านกฎหมาย ด้านประมง 

ไม่ปรับปรุง ๘.๕ ควรกำหนดให้คณะกรรมการฯ สามารถพิจารณาเลือก
สมาชิกกิตติมศักดิ์จากผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันการศึกษาได้
ตามความเหมาะสม ไม่จำกัดเพียงเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง 
โดยครอบคลุมด้านกฎหมายและด้านการประมงแล้ว 
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มาตรา ๑๕ 
ประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๙. การเลือกคณะกรรมการสภาการ
ประมงแห่งประเทศไทย 

๙.๑ คณะกรรมการสภาซึ่งคัดเลือกมาจากผู ้แทน
สมาชิกสามัญซึ่งเป็นนิติบุคคลและประกอบกิจการ
ด้านการประมง โดยอาจเป็นบริษัทหรือห้างร้าน
ต่าง ๆ อาจถูกมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับ
กลุ่มนายทุน เสี่ยงต่อการมีส่วนได้เสียและเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อน ควรเพิ่มสัดส่วนคณะกรรมการ
ที่มาจากภาคส่วนอื่น ๆ เพ่ิมเติม 

ไม่ปรับปรุง ๙.๑ สมาชิกสามัญท่ีจะได้รับเลือกเป็นกรรมการประกอบด้วย
บุคคลหลายประเภท ทั้งท่ีเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ไทย สมาคมท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และองค์กรที่กฎหมาย
รับรอง ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจากภาคการประมงที่มีความ
หลากหลาย โดยการเลือกคณะกรรมการฯ ต้องเป็นไปตาม
จำนวนและสัดส่วนตามข้อบังคับของสภาฯ 

๙.๒ องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่ควรมี
จำนวนมากจนเกินความจำเป็น และควรพิจารณา
สมาชิกวิสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์เป็นที่ปรึกษา
ในสัดส่วนที่เหมาะสม 

ไม่ปรับปรุง ๙.๒ องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ เป็นไปตาม มาตรา 
21 (8) และบทเฉพาะกาล มาตรา 43 (2) 

๙.๓ ควรกำหนดให้คณะกรรมการสามารถเลือก
จากสมาชิกวิสามัญที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ประกอบ
ก ิจการประมง ได ้  เน ื ่ องจากสมาช ิ กสามัญ
ประกอบด้วยผู้แทนนิติบุคคลหรือสมาคมที่เกี่ยวกับ
การประมงเท่าน ั ้น เพื ่อให้สามารถเสนอแนว
ทางแก ้ ไ ขสน ั บสน ุ นก ิ จก ร รมประมง ได ้ มี
ประสิทธิภาพ 

ไม่ปรับปรุง ๙.๓ คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยสมาชิกสามัญที่ได้รับ
เลือกตั้ง ซึ่งเป็นผู้แทนนิติบุคคล หรือสมาคม หรือองค์กร  
ที่เป็นตัวแทนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ประกอบอาชีพดา้น
การประมงอยู่แล้ว 

 
  



- 9 - 
 

มาตรา ๑๖ 
ประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๑๐. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของกรรมการ 

๑๐.๑ ควรกำหนดให้กรรมการต้องไม่เคยเป็น
ผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำ
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 

ไม่ปรับปรุง ๑๐.๑ ลักษณะต้องห้ามของกรรมการเหมาะสมแล้ว 

๑๐.๒ ควรกำหนดคุณสมบัติว ุฒิการศึกษาของ
กรรมการ 

ไม่ปรับปรุง ๑๐.๒ คุณสมบัติของกรรมการเหมาะสมแล้ว 

๑๐.๓ ควรกำหนดคุณสมบัติให้กรรมการต้องเป็นผู้
ที่บรรลุนิติภาวะ 

ไม่ปรับปรุง ๑๐.๓ คุณสมบัติของกรรมการเหมาะสมแล้ว 

๑๐.๔ ควรกำหนดให้กรรมการต้องไม่เป็นบุคคลผู้
ถือหุ้นในนิติบุคคลที่ประกอบกิจการประมงเกินกว่า
ร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เพ่ือป้องกันการ
เลือกผลประโยชน์แก่นายทุน 

ไม่ปรับปรุง ๑๐.๔ เนื่องจากสมาชิกสามัญที่จะได้รับเลือกเป็นกรรมการ 
ประกอบด้วยนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย จึงมีสถานะ
เป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอยู่แล้ว 

 

มาตรา ๑๗ 
ประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๑๑. วาระการดำรงตำแหน่งของ
กรรมการ 

๑๑.๑ ควรกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง และการ
ดำรงตำแหน่งติดต่อกันให้เหมาะสม เพื่อหมุนเวียน
ให้มีกรรมการท่านอื่นที่มีความรู้ความสามารถขึ้น
ทดแทนกรรมการเดิม 

ไม่ปรับปรุง ๑๑.๑ วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการเหมาะสมแล้ว 
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มาตรา ๒๒ 
ประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๑๒. องค์ประชุมคณะกรรมการ ๑๒.๑ ควรกำหนดกรรมการที่มาประชุมมากว่ากึ่ง
หนึ ่งจ ึงเป็นองค์ประชุม เช ่น การประชุมสภา
คณะกรรมการควรมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่า ๒ ใน ๓ หรือไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ หรือไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗๐ ของกรรมการทั้งหมด 

ไม่ปรับปรุง ๑๒.๑ จำนวนคณะกรรมการที ่เป ็นองค์ประชุมมีความ
เหมาะสมแล้ว 

 

มาตรา ๒๔ 
ประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๑๓. การประชุมสามัญ ๑๓.๑ ควรมีการประชุมสามัญมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี ไม่ปรับปรุง ๑๓.๑ การประชุมสามัญปีละหนึ่งครั้ง เพียงพอแล้ว ทั้งนี้ 
สามารถประชุมเพ่ิมเติมได้โดยการประชุมวิสามัญ 

๑๓.๒ ควรให้สามารถประชุมใหญ่เพิ่มเติมได้ตาม
เหตุการณ์บ้านเมือง 

ไม่ปรับปรุง ๑๓.๒ สภาฯ สามารถประชุมใหญ่คราวอื่น ๆ ได้ โดยการ
ประชุมวิสามัญ 

 

มาตรา ๒๗ 
ประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๑๔. การจัดการประชุมใหญ่สภา ๑๔.๑ ไม่ควรกำหนดให้สมาชิกสามัญสามารถมอบ
ฉันทะให้บุคคลอื ่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
แทน 

ไม่ปรับปรุง ๑๔.๑ ควรกำหนดให้สมาชิกสามัญสามารถมอบฉันทะ 
ให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได ้

๑๔.๒ ควรกำหนดจำนวนกรมการที ่ เป ็นองค์
ประชุมมากกว่ากึ่งหนึ่งตามความเหมาะสม เช่น ไม่
น้อยกว่า ๒ ใน ๓ หรือไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ หรือไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของจำนวนสมาชิกสามัญ
ทั้งหมดท้ังหมด 

ไม่ปรับปรุง ๑๔.๒ จำนวนกรรมการที่เป็นองค์ประชุมเหมาะสมแล้ว 
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มาตรา ๒๘ 
ประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๑๕. สิทธิในการประชุมใหญ่สภา ๑๕.๑ ควรกำหนดให้ สมาชิกวิสามัญและสมาชิก
กิตติมศักดิ์มีส่วนร่วมออกเสียงในการประชุม 

ไม่ปรับปรุง ๑๕.๑ สิทธิออกเสียงในการประชุมใหญ่สภาฯ เป็นสิทธิของ
สมาชิกสามัญเท่านั้น 

๑๕.๒ สมาชิกวิสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ควร
มอบฉันทะให้บุคคลอื ่นเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงแทนได ้

ไม่ปรับปรุง ๑๕.๒ ควรกำหนดให้สมาชิกวิสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์
สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมได้ โดยสมาชิก
ดังกล่าวไม่สามารถออกเสียงในการประชุมได้อยู่แล้ว 

 
มาตรา ๔๒ 

ประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 
๑6. องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ชั่วคราว 

๑๖.๑ เสนอเพิ ่มสัดส่วนสมาคมการประมงแห่ง
ประเทศไทยและพื้นบ้าน มากกว่าด้านละ 3 คน 
เป็นคณะกรรมการชั่วคราว 

ไม่ปรับปรุง ๑6.๑ องค์ประกอบของคณะกรรมการชั่วคราว มีสัดส่วนประมง
พาณิชย์และประมงพื้นบ้าน เท่ากันประเภทละ 3 คน ซึ่งมาจาก
การพิจารณาเสนอร่วมกันระหว่างกรมประมงกับผู้ประกอบอาชีพ
ที ่เก ี ่ยวข้องกับการประมง โดยกำหนดจำนวน และสัดส่วน
กรรมการครอบคลุมกิจการด้านการประมงทุกภาคส่วนแล้ว 

๑๖.๒ เสนอเพิ่มผู้แทนสมาคมประมงน้ำจืดจำนวน 
2 คน เป็นกรรมการชั่วคราว 

ไม่ปรับปรุง ๑๖.๒ ครอบคลุมด้านประมงน้ำจืดแล้ว โดยมีสมาคมที่
เกี่ยวข้องด้านการประมงน้ำจืดระดับประเทศ ได้แก่ สมาคมผู้
เพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำไทย สมาคมผู ้เพาะเลี ้ยงปลาไทย ทั ้งนี้ 
สมาคมประมงน้ำจืดไม่มีผู้แทนองค์กรที่ชัดเจน 

๑๖.๓ เสนอเพ่ิมผู้แทนผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามและ
พรรณไม้น้ำ เป็นคณะกรรมการชั่วคราว 

ไม่ปรับปรุง ๑๖.๓ ไม่มีองค์กรที่เป็นผู้แทนระดับประเทศ 
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มาตรา ๔๒ 
ประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๑๖.๔ เสนอเพ่ิมผู้แทนด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม เป็น
คณะกรรมการชั่วคราว 

ไม่ปรับปรุง ๑๖.๔ องค์ประกอบของคณะกรรมการชั ่วคราว มาจากการ
พิจารณาเสนอร่วมกันระหว่างกรมประมงกับผู้ประกอบอาชีพ
ที่เกี ่ยวข้องกับการประมง โดยกำหนดจำนวนและสัดส่วน
กรรมการครอบคลุมกิจการด้านการประมงทุกภาคส่วนแล้ว 

 

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
ประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๑๗. ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ๑๗.๑ ควรจะมีสภาประมงระดับจังหวัดด้วย ไม่ปรับปรุง ๑๗.๑ สภาฯ สามารถตั้งสำนักงานสาขา ณ ที่อื่นใดได้ตาม
ความจำเป็น 

 
ข้อพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติม 

ประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 
๑8. ต ัดบทกำหนดโทษสำหรับ 
ผู้ขัดขวางหรือไม่ชี้แจง หรือไม่อำนวย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ ห ้ แ ก ่ พ น ั ก ง า น
เจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๔๑ (เดิม) 

 ตัดออก ๑๘.๑ ตัดบทบัญญัติกำหนดโทษกรณีขัดขวางหรือไม่ชี ้แจง
หร ือไม ่อำนวยความสะดวกให ้แก ่พน ักงานเจ ้าหน้าที่   
ตามแนวทางการร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรา 77  
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งกำหนดให้ “มิให้
กำหนดให้การไม่อำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าพนักงานหรือ
พนักงานเจา้หน้าที่ เป็นความผิดอาญา เนื่องจากไม่มีขอบเขต
ที่ชัดเจนในการใช้ ดุลยพินิจ อีกท้ังมีความผิดฐานขัดขวางเจ้า
พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญาอยู่แล้ว” 

 


