-1บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ....
หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยสภาการประมงแห่งประเทศไทย
เหตุผล
โดยที่การพัฒนาศักยภาพการประมงของประเทศไทย มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชาวประมงและผู้ป ระกอบอาชีพด้านการประมง ดังนั้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่ว มของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการบริหารจัดการด้านการประมง โดยคำนึงถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้สามารถทำการ
ประมงได้อย่างยั่งยืน สมควรที่ประเทศไทยจะมีการจัดตั้งสภาการประมงแห่งประเทศไทย ซึ่ งเป็นการรวมตัว
ของผู้ประกอบอาชีพ ด้านการประมงทุกภาคส่วนที่มีความพร้อมทั้งในด้านอัตรากำลัง ประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะ รวมทั้งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมีความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการด้านการประมงเป็นอย่างดี เพื่อให้เป็นองค์กรสำคัญในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตัวแทนทุกภาคส่วน
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา และร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประมงอย่างเป็นระบบ
อันจะนำไปสู่การพัฒนาการประมงของประเทศอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“การประมง” หมายความว่า การทำการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การดูแลรักษาสัตว์น้ำ
การแปรรูปสัตว์น้ำ และหมายความรวมถึงการกระทำใด ๆ ที่เป็นการสนับสนุนการทำการประมง
“กิจการด้านการประมง” หมายความว่า การทำการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การดูแล
รักษาสัตว์น ้ำ การแปรรูป สัตว์น ้ำ การอุตสาหกรรมประมง รวมถึง การกระทำใด ๆ ที่เป็นการสนับสนุน
การทำการประมง และการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง
“สภา” หมายความว่า สภาการประมงแห่งประเทศไทย
“ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อบังคับของสภาการประมงแห่งประเทศไทย
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสภาการประมงแห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาการประมงแห่งประเทศไทย
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสภาการประมงแห่งประเทศไทย
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานและลูกจ้างของสภาการประมงแห่งประเทศไทย
“พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ” หมายความว่ า ข้ า ราชการสั ง กั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

-2หมวด 1
การจัดตั้งสภา
มาตรา ๕ ให้จัดตั้งสภาการประมงแห่งประเทศไทย มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์
และหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 6 ให้สภามีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นตัวแทนของผู้ประกอบอาชีพด้านการประมง ในการเสนอความเห็น ประสานงาน และ
สนับสนุนการดำเนินงานด้านนโยบายระหว่างภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับกิจการด้านการประมง
(๒) ควบคุ ม ดู แ ลให้ ส มาชิ ก ปฏิ บ ั ต ิ ต ามข้ อ บั ง คั บ ของสภาและกฎหมายเกี ่ ย วกั บ กิ จ การ
ด้านการประมง
(๓) เสนอความเห็น และข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎระเบียบ กฎหมาย
ที่เกี่ยวกับกิจการด้านการประมง
(๔) เสนอแนวทางส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การอนุ ร ั ก ษ์ แ ละบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรสั ตว์น้ำ
ให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสมและสามารถทำการประมงได้อย่างยั่งยืน
(๕) เสนอแนวทางส่งเสริม สนับสนุนกิจการด้านการประมง ให้ได้รับการรับรองคุ ณภาพ
มาตรฐานด้านสุขอนามัยและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
(๖) เสนอแนวทางส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาทักษะ และขีดความสามารถ ในการประกอบกิจการ
ด้านการประมง ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
(๗) เสนอแนวทางศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกอบกิจการด้านการประมง
(๘) เสนอแนวทางส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง อบรม รวมทั้งเผยแพร่
วิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการประมงให้แก่สมาชิก
(๙) ส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างสมาชิกด้วยกัน
(1๐) รับปรึกษา ให้ข้อแนะนำแก่สมาชิก และช่วยอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการประกอบ
กิจการด้านการประมง
(1๑) ดำเนินกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อภาคการประมง
มาตรา ๗ ห้ามสภากระทำการ ดังต่อไปนี้
(1) ประกอบวิสาหกิจ เข้าดำเนินการประกอบวิสาหกิจของบุคคลใด เข้าถือหุ้นเป็นหุ้นส่วน
หรื อ ร่ ว มทุ น ในการประกอบวิ ส าหกิ จ ด้ า นการประมงกั บ บุ ค คลใด เว้ น แต่ เ ป็ น การประกอบวิ ส าหกิ จ
เพียงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสภาตามมาตรา 6 และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญ
(2) ลิดรอนสิทธิของผู้ประกอบอาชีพด้านการประมง
(3) ดำเนิ น การด้ ว ยประการใด ๆ อั น เป็ น การทำลายการแข่ง ขั นอั น พึ ง มีต ามปกติว ิสั ย
ของการประกอบกิจการด้านการประมง
(4) ดำเนิน การด้ว ยประการใด ๆ อันอาจเป็นภัย ต่ อเศรษฐกิจ ความมั่ น คงของประเทศ
หรือต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(5) ให้กู้ยืมเงินหรือให้เงินแก่สมาชิก หรือบุคคลอื่นใด เว้นแต่เป็นการให้กู้ยืมเพื่อเป็นการสงเคราะห์
พนักงาน หรือครอบครัวของพนักงานตามข้อบังคับ หรือเป็นการให้เพื่อการกุศลสาธารณะ หรือตามหน้าที่
ศีลธรรม หรือตามควรแก่อัธยาศัยในสังคม

-3(6) กีดกัน หรือขั ดขวางมิ ให้ผ ู้ ใดซึ่ งมีค ุณสมบัติ ที ่จ ะเป็นสมาชิก ได้ ตามพระราชบั ญ ญั ติ
และข้อบังคับเข้าเป็นสมาชิก โดยขัดต่อพระราชบัญญัติหรือข้อบังคับ
(7) แบ่งปันผลกำไรหรือรายได้ให้แก่สมาชิก
(8) ดำเนินการเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมือง
มาตรา 8 ให้สภามีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และมีสำนักงานสาขาในจังหวัดอื่นได้
ตามความจำเป็น
การจัดตั้งสำนักงานสาขาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มาตรา 9 สภาอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(1) ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม และค่าบำรุงที่เรียกเก็บจากสมาชิก
(2) ค่าตอบแทนและค่าบริการที่ได้รับจากการให้บริการแก่สมาชิกหรือบุคคลภายนอก
(3) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
(4) เงิน ผลประโยชน์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ได้จากการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมของสภา
(๕) ดอกผลและผลประโยชน์ของเงินหรือทรัพย์สินตาม (1) (2) (3) และ (4)
มาตรา 10 ห้ามบุคคลใดนอกจากสภาใช้ชื่อเป็นภาษาไทยว่า “สภาการประมงแห่งประเทศไทย”
หรือชื่อย่อว่า “สภาการประมง” หรืออักษรต่างประเทศที่มีความหมายหรืออ่านออกเสียงว่า “สภาการประมง
แห่งประเทศไทย” หรือใช้ชื่อในทำนองเดียวกันจนเป็นเหตุให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของสภา
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภา
หมวด 2
สมาชิก
มาตรา 11 สภามีสมาชิกสามประเภท คือ
(1) สมาชิกสามัญ
(2) สมาชิกวิสามัญ
(3) สมาชิกกิตติมศักดิ์
สมาชิกมีสิทธิและหน้าที่ตามที่กำหนดในข้อบังคับ
มาตรา 12 สมาชิกสามัญ ได้แก่
(1) นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และประกอบกิจการด้านการประมง
(2) สมาคมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือองค์กรที่กฎหมายรับรองและมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การส่งเสริมหรือสนับสนุน การประกอบกิจการด้านการประมง โดยกรรมการสมาคมหรือองค์กรที่กฎหมาย
รับรองทั้งหมดจำนวนเกินกึ่งหนึ่ง และสมาชิกของสมาคมหรือองค์กรที่กฎหมายรับรองทั้งหมดจำนวนเกิน
กึ่งหนึ่งมีสัญชาติไทย
องค์กรที่กฎหมายรับรองสามารถเลือกเป็นสมาชิกวิสามัญได้
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บุคคลธรรมดาหรือองค์กรที่กฎหมายรับรองที่ประกอบกิจการด้านการประมง ตามที่กำหนด
ในข้อบังคับ
มาตรา 14 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ซึ่งคณะกรรมการเชิญมาเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์จาก
(1) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคการประมง
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันการศึกษา
(3) ผู้ซึ่งทำประโยชน์ให้แก่สภา หรือภาคการประมง
หมวด 3
คณะกรรมการ
มาตรา 15 ให้มีคณะกรรมการสภาการประมงแห่งประเทศไทย คณะหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมใหญ่
สภาเลือกตั้งจากผู้แทนสมาชิกสามัญ โดยครอบคลุมการประกอบกิจการด้านการประมงทุกประเภท
ให้กรรมการตามวรรคหนึ่ง เลือกกรรมการเป็นประธานสภาคนหนึ่ง รองประธานสภาคนหนึ่ง
หรือหลายคน เลขาธิการสภาคนหนึ่ง และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับ
ให้เลขาธิการสภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
จำนวนและสั ด ส่ ว นของกรรมการตามประเภทการประกอบกิ จ การด้ า นการประมง
และวิธีการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง และวิธีการเลือกประธานสภา รองประธานสภา เลขาธิการสภา และตำแหน่งอื่น ๆ
ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับ
มาตรา 16 กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการประมง ธุรกิจประมงหรืออุตสาหกรรมประมง
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี
(3) เป็นผู้แทนสมาชิกสามัญที่เป็นสมาชิกของสภา
(4) ไม่เป็นพนักงาน
(5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่ง
หรือเงินเดือนประจำ หรือเป็นพนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่และให้หมายความรวมถึง
ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบ
ให้ใช้อำนาจทางปกครองของรัฐในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้น
ในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ เว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
(7) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(8) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(9) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด
ทีก่ ระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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ประธานสภาจะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
มาตรา 18 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระตามมาตรา 17 กรรมการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ที่ประชุมใหญ่สภามีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิก
สามัญที่มาประชุม
(4) พ้นจากการเป็นผู้แทนสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกสามัญนั้นพ้นจากสมาชิกภาพ
(5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 16
(6) รัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 36
มาตรา 19 เมื่อกรรมการตามมาตรา 15 พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการจัดให้มี
การประชุมใหญ่สภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสามัญ เป็นกรรมการแทนภายในหกสิบวัน เว้นแต่
วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน คณะกรรมการจะจัดให้มีการเลือกตั้งกรร มการ
แทนหรือไม่ก็ได้
ให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากับวาระ
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
มาตรา 20 ในกรณีที่กรรมการทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งนอกจากการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ
ตามมาตรา 36 ให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของสภาต่อไป
เท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สภา เพื่อให้มีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุดใหม่ตามมาตรา 15 ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง
ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง จนเหลือจำนวนน้อยกว่าที่จะเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 22
ให้คณะกรรมการที่เหลืออยู่ กระทำการต่อไปได้ แต่เฉพาะจัดให้มีการประชุมใหญ่สภาเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
ตามมาตรา 15
มาตรา 21 คณะกรรมการมี อำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการของสภาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของสภาตามมาตรา 6 รวมทั้งให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) เสนอความเห็น เสนอแนะนโยบาย และให้คำปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหน่วยงานรัฐอื่น ในเรื่องเกี่ยวกับกิจการด้านการประมง
(2) ประสานงานในนามของผู้ประกอบอาชีพด้านการประมง ด้านนโยบายและการดำเนินการกับ
รัฐ บาล หน่ว ยงานของภาครัฐ เกี่ย วกับ กิจการด้ า นการประมง ตลอดจนศึกษาแนวทาง และร่ว มผลักดัน
การแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับกิจการด้านการประมง
(3) สนับสนุนการดำเนินการของรัฐบาลในเรื่องที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อ กิจการ
ด้านการประมง
(4) ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบอาชีพด้านการประมง

-6(5) ดำเนิน การร่ว มกับ ผู้ประกอบอาชี พ ด้ า นการประมงในการแลกเปลี่ยนความคิ ด เห็ น
การประสานงานด้านธุร กิจ อุตสาหกรรม การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนความรู้ด้าน การประมง
กับทั้งองค์กรในประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจภาคการประมง
(6) แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
(7) สรรหาผู ้ ส อบบั ญ ชี ร ั บ อนุ ญ าตและเสนอให้ ท ี ่ ป ระชุ ม สามั ญ พิ จ ารณาอนุ ม ั ต ิ แ ต่ ง ตั้ ง
และจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีรายรับ รายจ่าย งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอให้ที่ ประชุม
สามัญให้ความเห็นชอบ
(8) ออกข้อบังคับว่าด้วย
(ก) การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครสมาชิก สิทธิหน้าที่ของสมาชิก คุณสมบัติ
วินัยและการลงโทษสมาชิก และการพ้นจากสมาชิกภาพ รวมทั้งการอุทธรณ์
(ข) การกำหนดจำนวนและสัดส่วนของกรรมการตามประเภทของกิจการด้านการประมง
วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และวิธีการเลือกประธานสภา รองประธานสภา เลขาธิการสภา และตำแหน่งอื่น ๆ
ตลอดจนตำแหน่งและภาระหน้าที่ของกรรมการเป็นรายตำแหน่ง
(ค) การกำหนดค่ า ลงทะเบี ยน ค่ า ธรรมเนีย ม ค่ า บำรุ ง ค่ า ตอบแทน ค่ า บำรุ ง พิเศษ
และค่าบริการที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก
(ง) การประชุมและการดำเนินกิจการของคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่สภา
(จ) การจัดตั้งและการดำเนินกิจการของสำนักงานสาขาสภา
(ฉ) การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง
และเงินบำเหน็จรางวัลของพนักงาน รวมทั้งวินัย การลงโทษ และการร้องทุกข์ของพนักงาน
(ช) การเบิกจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินทุกประเภท
(ซ) การสงเคราะห์พนักงาน ตลอดจนครอบครัวของบุคคลดังกล่า ว หรือผู้ซึ่งพ้น จาก
การเป็นพนักงาน
(ฌ) การอื่นใดที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการของสภา
การกำหนดหรื อ แก้ ไ ขเปลี ่ ย นแปลงข้ อ บั ง คั บ ใด ๆ ตาม (8) ต้ อ งได้ ร ั บ ความเห็ น ชอบ
จากที่ประชุมใหญ่สภา
มาตรา ๒๒ การประชุ ม คณะกรรมการ ต้ อ งมี ก รรมการมาประชุ ม ไม่ น ้ อ ยกว่ า กึ ่ ง หนึ่ ง
ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานสภาเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานสภาไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้รองประธานสภาเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานสภาไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
มติของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือตามเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่มาประชุ ม
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่ม
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้ามีการพิจารณาเรื่องใดที่เกี่ยวกับตัวกรรมการ หรือส่วนได้เสีย
ของกรรมการหรือสมาชิกที่กรรมการเป็นผู้แทน ให้กรรมการผู้นั้นมีสิทธิชี้แจงในเรื่องนั้น แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง
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และเพื่อการนี้ ประธานสภาจะมอบหมายเป็นหนังสือให้กรรมการกระทำการแทนก็ได้ โดยการมอบอำนาจ
ดังกล่าวจะต้องกำหนดขอบเขต หน้าที่และอำนาจและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน
การดำเนินกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับ
หมวด 4
การดำเนินกิจการของสภา
มาตรา 24 ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่สภาปีละหนึ่งครั้ง การประชุมใหญ่เช่นนี้
เรียกว่า ประชุมสามัญ
การประชุมใหญ่สภาคราวอื่น นอกจากการประชุมตามวรรคหนึ่ง เรียกว่า ประชุมวิสามัญ
มาตรา 25 ในการประชุมสามัญอย่างน้อยต้องมีระเบียบวาระการประชุมในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบนโยบายของคณะกรรมการ แผนการดำเนิ น งาน
และงบประมาณประจำปี ตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง
(2) รับรองรายงานประจำปี แสดงผลงานของสภาในปีที่ล่วงมา และคำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย
พร้อมด้วยงบการเงินประจำปี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรอง ตามมาตรา 31 วรรคสอง
(3) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
มาตรา 26 เมื่อมีเหตุจำเป็น คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
สมาชิกสามัญจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกสามัญจะทำหนังสือร้องขอต่อ
คณะกรรมการให้เรียกประชุมวิสามัญก็ได้ ในหนังสือร้องขอนั้นต้องระบุว่าประสงค์ให้เรียกประชุมเพื่อการใด
ในกรณีที่สมาชิกสามัญเป็นผู้ร้องขอให้เรี ยกประชุมวิสามัญตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมวิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับหนังสือร้องขอ
มาตรา ๒๗ ในการประชุ ม ใหญ่ ส ภา ต้ อ งมี ส มาชิ ก สามั ญ มาประชุ ม ไม่ น ้ อ ยกว่า กึ ่ ง หนึ่ง
ของจำนวนสมาชิกสามัญทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานสภาเป็นประธานที่ประชุม กรณีประธานสภาไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้รองประธานสภาเป็นประธานที่ประชุม หากรองประธานสภาไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้สมาชิกที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
สมาชิกสามัญอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนและออกเสียงลงคะแนนได้
ตามที่กำหนดในข้อบังคับ
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกสามัญที่มาประชุม โดยสมาชิก
คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้ นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด
ในการประชุ ม สามั ญ และการประชุ ม วิ ส ามั ญ ให้ ป ระธานสภาเป็ น ประธานในที ่ป ระชุม
และให้นำความในมาตรา 22 วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม

-8มาตรา ๒๘ สมาชิกวิสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สภาได้ แต่ไม่มีสิทธิ
ออกเสี ย งลงคะแนน และอาจมอบฉั น ทะให้ บ ุ ค คลอื ่ น เข้ า ร่ ว มประชุ ม แทนและแสดงความคิ ด เห็ น ได้
ตามที่กำหนดในข้อบังคับ
มาตรา ๒๙ ในการประชุมสามัญ ถ้าสมาชิกสามัญมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้เลื่อน
การประชุมนั้น ออกไปอีก ครั้งหนึ่ ง โดยให้ประธานสภาแจ้งวันประชุมครั้งใหม่ให้ส มาชิ กทราบล่ว งหน้ า
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน การประชุมสามัญครั้งใหม่นี้ ไม่ว่าจะมีสมาชิกสามัญมาประชุมจำนวนเท่าใด ให้ถือเป็น
องค์ประชุมได้ แต่การประชุมในครั้งนี้ ให้ดำเนินการได้เฉพาะกิจกรรมอันพึงกระทำตามมาตรา ๒๕ (2) (3) เท่านั้น
มาตรา ๓๐ ในการประชุมวิสามัญ ถ้าสมาชิกสามัญมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม หากการ
ประชุมวิสามัญนั้นได้เรียกตามคำร้องขอของสมาชิกสามัญ ให้งดประชุม หากเป็นการประชุมวิสามัญที่สมาชิก
สามัญมิได้ร้องขอ ให้เลื่อนการประชุมวิสามัญนั้นออกไป โดยให้ประธานสภาเรียกประชุมวิสามัญอีกครั้ง
ภายในสี่สิบห้าวัน การประชุมวิสามัญครั้งหลังนี้ ไม่ว่าจะมีสมาชิกสามัญมาประชุมจำนวนเท่าใด ให้ถือเป็น
องค์ประชุมได้ เว้นแต่การดำเนินการดังต่อไปนี้จะต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุม ครบองค์ประชุมตามมาตรา ๒๗
(๑) การมีมติให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๑๘ (๓)
(๒) การพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบังคับตามมาตรา ๒๑ (8)
(๓) การพิจ ารณาให้ความเห็นชอบนโยบายของคณะกรรมการ แผนดำเนินงานประจำปี
และงบประมาณเฉพาะที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายของสภาตามมาตรา ๒๕ (1)
มาตรา ๓๑ ในการดำเนิ น การของคณะกรรมการ ให้ ค ณะกรรมการกำหนดนโยบาย
จัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี เสนอต่อที่ประชุมสามัญ เมื่อที่ประชุมสามัญเห็นชอบแล้ว
จึงจะดำเนินการได้
ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีแสดงผลงานคณะกรรมการและสภาในปีที่ล่ว งมา
และคำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย พร้อมด้วยงบการเงินประจำปี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรองเสนอต่อที่
ประชุมสามัญภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน และให้ส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวไปยังรัฐ มนตรี
เพื่อรับทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญรับรองแล้ว
มาตรา ๓๒ ผู้สอบบัญชีตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง นั้น ให้ที่ประชุมสามัญแต่งตั้งจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี และต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของสภา และขอคำชี้แจง
จากประธานสภา กรรมการ พนักงาน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้
ให้ผู้สอบบัญชีได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่ที่ประชุมสามัญกำหนด
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การกำกับดูแลของรัฐ
มาตรา 33 ให้รัฐมนตรีมีอำนาจ ดังต่อไปนี้
(1) กำกับดูแลให้คณะกรรมการดำเนินการตามมาตรา 21
(2) สั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภา
(3) สั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสภา และจะให้ส่งเอกสาร
เกี่ยวกับการดำเนินงานหรือรายงานการประชุมของคณะกรรมการด้วยก็ได้
(4) สั่งเป็นหนังสือให้สภาหรือคณะกรรมการระงับหรือแก้ไขการกระทำใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย
นโยบายของรัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ หรือวัตถุประสงค์ของสภา
มาตรา ๓๔ ในการปฏิบัติการตามคำสั่งของรัฐมนตรีตามมาตรา ๓๓ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานในสำนักงานของสภาได้ในระหว่างเวลาทำการ หรือให้บุคคล
ซึ่งเกี่ยวข้องชี้แจงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่ร้องขอ
ในการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอำนวยความสะดวก
ตามสมควร
มาตรา ๓๕ ในการปฏิบั ติการตามมาตรา ๓๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจำตัว
ต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนด
มาตรา ๓๖ เมื่อปรากฏว่าสภาหรือคณะกรรมการ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐมนตรี ตามมาตรา ๓๓
หรือกระทำการใด ๆ อัน เป็น การผิดวัตถุประสงค์ข องสภา หรือเป็นภัยต่อระบบเศรษฐกิจ ความมั่ น คง
ของประเทศ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
มีอำนาจสั่งให้กรรมการทั้งคณะหรือกรรมการคนใดคนหนึ่งพ้นจากตำแหน่ง
มาตรา ๓๗ ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคำสั่งให้กรรมการทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๓๖
ให้ ร ั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั ้ ง บุ ค คลจากสมาชิ ก สามั ญ ของสภาจำนวนไม่ น ้ อ ยกว่ า สิ บ สามคน แต่ ไ ม่ เ กิ น ยี ่ ส ิ บ คน
เป็นคณะกรรมการชั่วคราวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีมีคำสั่งให้คณะกรรมการทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีหน้าที่และอำนาจดำเนินกิจการสภาเพียงเท่าที่จำเป็น
และจัดให้ม ี การประชุ มใหญ่ส ภาเพื ่ อเลื อ กตั้ ง กรรมการตามมาตรา ๑๕ ภายในหนึ่งร้ อ ยยี่ส ิบวันนั บ แต่
วันที่รัฐมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เมื่อกรรมการคณะใหม่เข้ารับหน้าที่แล้ว ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่ง
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บทกำหนดโทษ
มาตรา ๓๘ สภากระทำการฝ่าฝืนมาตรา ๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่สภากระทำความผิดและถูกลงโทษ ถ้าการกระทำความผิดของสภา
เกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการผู้ใด หรือในกรณีที่กรรมการผู้ใดมีหน้าที่ต้องสั่งการ หรือกระทำ
การและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้สภากระทำความผิด กรรมการผู้นั้น ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๔๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะเลิกใช้
มาตรา ๔๑ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ชี้แจง หรือไม่อำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าห น้าที่
ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
บทเฉพาะกาล
มาตรา 42 เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แต่งตั้งอธิบดีกรมประมงทำหน้าที่เลขาธิการสภา และแต่งตั้งประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากสมาคมการประมงแห่ง
ประเทศไทย จำนวนสองคน ผู้แทนสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย จำนวนสามคน ผู้แทน
สมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย ผู้แทนสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย
ผู้แทนสมาคมกุ้งไทย ผู้แทนเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย ผู้แทนสมาคมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย ผู้แทนสมาคม
ผู้เพาะเลี้ยงปลาไทย ผู้แทนสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย ผู้แทนสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย
ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยแห่งละหนึ่งคน เป็นคณะกรรมการ
ชั่วคราว
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้ง ประธานคณะกรรมการชั่วคราวและ
คณะกรรมการชั่วคราวให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับจากวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
มาตรา 43 ให้คณะกรรมการชั่วคราวตามมาตรา 42 มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเรื่อง ดังต่อไปนี้
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
(1) ออกข้อบังคับ ว่าด้ว ยการรับสมัครสมาชิกและค่าลงทะเบียนสมาชิกและดำเนินการ
รับสมัครสมาชิก
(2) จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจำนวนกรรมการ สัดส่วนของผู้แทนสมาชิกสามัญที่จะได้รับเลือกตั้ง
เป็นกรรมการตามมาตรา 15
(3) จัดให้มีการประชุมสมาชิกเพื่ออนุมัติข้อบังคับตาม (2)
(4) เลือกตั้งกรรมการตามมาตรา 15
(5) ปฏิบัติการอื่นเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

- 11 มาตรา 44 ให้คณะกรรมการชั่วคราวพ้นจากหน้าที่ เมื่อได้กรรมการที่ได้จากการเลือกตั้ง
และให้กรรมการที่ได้จากการเลือกตั้งดำเนินกิจการของสภาตามข้อบังคับต่อไป
มาตรา 45 ให้ผู้ที่ใช้ชื่อซึ่งต้องห้ามตามมาตรา 10 อยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เลิกใช้ชื่อดังกล่าวนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และในระหว่างเวลาดังกล่าวมิให้นำ
มาตรา 40 มาใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
................................................
นายกรัฐมนตรี

