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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2496 

เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ

ว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายจัดระเบียบกิจการแพปลา 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภา

ผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา 3  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“กิจการแพปลา” หมายความว่า การกระท าอันเป็นปกติธุระอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(ก) การให้กู้ยืมเงิน หรือให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้ยืมเรือ เครื่องมือท าการประมง หรือสิ่งอุปกรณ์การ

ประมง เพ่ือให้ผู้กู้ยืม หรือผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้ยืม ประกอบกิจการประมงหรือท าการค้าสินค้าสัตว์น้ า โดยมีข้อตกลงกัน
โดยตรงหรือโดยปริยายว่า ผู้กู้ยืม หรือผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้ยืม จะต้องน าสินค้าสัตว์น้ ามาให้ผู้ให้กู้ยืม หรือผู้ให้เช่า ผู้ให้
เช่าซื้อ ผู้ให้ยืม เป็นตัวแทนท าการขายสินค้าสัตว์น้ านั้น 

(ข) การรับเป็นตัวแทนท าการขายสินค้าสัตว์น้ าของบุคคลอื่น 

(ค) การขายสินค้าสัตว์น้ าโดยวิธีขายทอดตลาด 

(ง) กิจการค้าสินค้าสัตว์น้ า โดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีจะได้มีพระราชกฤษฎีการะบุว่าเป็นกิจการแพปลา 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 70/ตอนที่ 6/หน้า 120/20 มกราคม 2496 



“สินค้าสัตว์น้ า” หมายความว่า สัตว์น้ าตามความหมายแห่งกฎหมายว่าด้วยการประมง ไม่ว่ายังมี
ชีวิตอยู่หรือไม่ และรวมตลอดถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ าทุกชนิด ซึ่งเป็นวัตถุสินค้า 

“สะพานปลา” หมายความว่า สถานที่หรือบริเวณซึ่งได้มีประกาศให้เป็นที่ประกอบกิจการแพ
ปลาตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ค่าบริการ” หมายความว่า เงินค่าจัดสถานที่และอ านวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ า
ที่สะพานปลา 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการองค์การสะพานปลา 

“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการองค์การสะพานปลา 

“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานองค์การสะพานปลา 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้มีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการประมง 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 4  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ

แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราตามบั ญชีท้าย
พระราชบัญญัตินี้ และก าหนดกิจการอ่ืน ๆ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด 1 

องค์การสะพานปลา 

 

  
มาตรา 5  ให้จัดตั้งองค์การขึ้นองค์การหนึ่งเรียกว่า “องค์การสะพานปลา” มีวัตถุประสงค์ 

ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดด าเนินการและน ามาซึ่งความเจริญของสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ า และอุตสาหกรรม

การประมง 

(2) จัดด าเนินการหรือควบคุม และอ านวยบริการซึ่งกิจการแพปลา การขนส่ง และกิจการอ่ืน ๆ 
อันเกี่ยวกับกิจการแพปลา 

(3) จัดส่งเสริมฐานะสวัสดิการ หรืออาชีพของชาวประมง และบูรณะหมู่บ้านการประมง 

(4) จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง 



เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว ให้องค์การสะพานปลามีอ านาจรวมถึง 

(1) สร้าง ซื้อ จัดหา จ าหน่าย เช่า ให้เช่า ถือกรรมสิทธิ์ หรือครอบครองซึ่งทรัพย์สินต่าง ๆ 

(2) กู้ยืมเงินหรือยืมสิ่งของ ให้กู้ยืมเงินหรือให้ยืมสิ่งของ 

  
มาตรา 6  ให้องค์การสะพานปลาเป็นนิติบุคคล 

  
มาตรา 7  ให้องค์การสะพานปลาตั้งส านักงานใหญ่ในจังหวัดพระนคร 

  
มาตรา 8  องค์การสะพานปลาเห็นสมควรจัดตั้งสะพานปลาขึ้นส าหรับท้องที่ใด เมื่อได้รับอนุมัติ

จากรัฐมนตรีแล้ว ก็ให้ประกาศตั้งขึ้นได้ 
การประกาศ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให้สะพานปลาอยู่ในความดูแลและด าเนินการขององค์การสะพานปลา 

  
มาตรา 9  ให้โอนกิจการ ทรัพย์สิน และหนี้สิน รวมทั้งบรรดาข้อสัญญาและภาระผูกพันทั้งสิ้น 

อันเกิดข้ึนจากการด าเนินการจัดตั้งแพปลาของกรมการประมงโดยงบประมาณแผ่นดิน ให้แก่องค์การสะพานปลา 

  
มาตรา 10  ให้จ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายวิสามัญลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2496 

ของกรมการประมงท่ีเกี่ยวกับการด าเนินการจัดตั้งแพปลา ให้แก่องค์การสะพานปลา 

  
มาตรา 11  ให้มีคณะกรรมการองค์การสะพานปลาขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธานกรรมการ

หนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าสี่คน แต่ไม่เกินหกคน 

ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการองค์การสะพานปลา 

  
มาตรา 12  ประธานกรรมการและกรรมการต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย 

  
มาตรา 13  ผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ ต้องห้ามมิให้เป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการ คือ 

(1) เป็นพนักงาน หรือ 

(2) มีส่วนได้เสียในสัญญากับองค์การสะพานปลาหรือในกิจการที่กระท าให้แก่องค์การสะพาน
ปลา ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยทางอ้อม 

  



มาตรา 14  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ
องค์การสะพานปลา อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(1) วางข้อบังคับเก่ียวกับการต่าง ๆ ตามความในมาตรา 5 

(2) วางข้อบังคับการประชุมและการด าเนินกิจการของคณะกรรมการ 

(3) วางข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง และการถอดถอนพนักงาน 

(4) วางข้อบังคับว่าด้วยระเบียบปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลา และข้อบังคับว่าด้วยระเบียบ
วินัยและการลงโทษพนักงาน 

(5) ก าหนดอัตราเงินเดือนของพนักงาน 

  
มาตรา 15  ให้ประธานกรรมการและกรรมการอยู่ในต าแหน่งมีก าหนดสองปี แต่อาจรับแต่งตั้ง

ใหม่ได้ 
  
มาตรา 16  ประธานกรรมการ และกรรมการ ย่อมพ้นจากต าแหน่งก่อนถึงวาระ เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) คณะรัฐมนตรีให้ออก 

(4) เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 13 

ในกรณีที่มีการพ้นจากต าแหน่งก่อนถึงวาระ ให้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการ หรือกรรมการเข้า
แทนได้ แล้วแต่กรณี ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเข้าแทนนี้ย่อมอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าก าหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน 

  
มาตรา 17  การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจ านวนกรรมการ

ทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุมได้ 
เมื่อประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการเลือกตั้งกันข้ึนเองเป็นประธานชั่วคราว 

  
มาตรา 18  การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาในคณะกรรมการ ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ ถ้า

มีเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

  
มาตรา 19  ให้องค์การสะพานปลามีอ านาจเรียกเก็บเงินค่าบริการจากผู้ประกอบกิจการแพปลา

ได้ไม่เกินร้อยละสามของราคาสินค้าสัตว์น้ าที่ซื้อขายกันที่สะพานปลาหรือราคาที่พนักงานประเมินราคาตลาดในวัน
นั้น 



มาตรา 20  ให้แบ่งเงินค่าบริการที่องค์การสะพานปลาเรียกเก็บตามความในมาตรา 19 ไว้ร้อยละ
ยี่สิบห้าของค่าบริการที่เก็บได้ท้ังหมด เพ่ือใช้จ่ายในการส่งเสริมการประมงตามความในมาตรา 5 (3) และ (4) 

การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินค่าบริการที่แบ่งไว้ในวรรคก่อน ให้เป็นไปตามระเบียบและ
วิธีการที่คณะกรรมการก าหนดด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

  
มาตรา 21  ให้องค์การสะพานปลาจัดท างบประมาณประจ าปี แยกเป็นงบลงทุนและงบท าการ 

ส าหรับงบลงทุนให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเ พ่ือพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ส่วนงบท าการให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

ให้องค์การสะพานปลาเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารตามระเบียบของคณะกรรมการ ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

  
มาตรา 22  รายได้ที่องค์การสะพานปลาได้รับในปีหนึ่ง ๆ เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนินงาน 

ค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น ค่าบ ารุงรักษา ค่าเสื่อมราคา และเงินสมทบกองทุนส าหรับจ่ายสงเคราะห์
ผู้ปฏิบัติงานในองค์การสะพานปลา เงินส ารองธรรมดาซึ่งตั้งไว้เผื่อขาด เงินส ารองขยายงานและเงินลงทุนตามที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เหลือเท่าใด ให้น าส่งเป็นรายได้ของรัฐ 

แต่ถ้ารายได้มีจ านวนไม่พอส าหรับรายจ่ายดังกล่าว นอกจากเงินส ารองที่ได้ระบุไว้ในวรรคก่อน 
และองค์การสะพานปลาไม่สามารถหาเงินจากทางอ่ืน รัฐพึงจ่ายเงินให้แก่องค์การสะพานปลาเท่าจ านวนที่จ าเป็น 

  
มาตรา 23  ทุกปี ให้คณะกรรมการตั้งผู้สอบบัญชีคนหนึ่งหรือหลายคนเพ่ือสอบและรับรองบัญชี

เป็นปี ๆ ไป แล้วน าเสนอรัฐมนตรีเพ่ือเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยรายงานกิจการประจ าปี ซึ่งให้กล่าวถึง
ผลงานในปีที่ล่วงแล้ว และให้มีค าชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดท าใน
ภายหน้า 

ห้ามมิให้ตั้งประธานกรรมการ กรรมการ หรือพนักงานเป็นผู้สอบบัญชี 
เมื่อรัฐมนตรีร้องขอ ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจบัญชีขององค์การสะพานปลา 

  
มาตรา 24  ให้คณะกรรมการเป็นผู้แทนองค์การสะพานปลาในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก แต่

คณะกรรมการจะมอบหมายให้ผู้อ านวยการ หรือพนักงานอ่ืนใดขององค์การสะพานปลาเป็นผู้แทนก็ได้ 
  
มาตรา 25  ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอนผู้อ านวยการด้วยความเห็นชอบจาก

รัฐมนตรี 



มาตรา 26  ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้บริหารกิจการขององค์การสะพานปลา ตามนโยบายและ
ระเบียบข้อบังคับท่ีคณะกรรมการก าหนดหรือมอบหมาย 

  
มาตรา 27  ประธานกรรมการ และกรรมการย่อมได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรี

ก าหนด 

  
มาตรา 28  ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้อ านวยการ และพนักงาน อาจได้รับเงินรางวัลตาม

ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

  
หมวด 2 

กิจการแพปลา 

 

  
มาตรา 29  ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการแพปลา เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 30  ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการเป็นผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้ าที่สะพานปลา เว้นแต่จะ

ได้รับใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 31  ให้อธิบดี โดยอนุมัติรัฐมนตรี มีอ านาจออกข้อก าหนดดังต่อไปนี้ โดยประกาศในราช

กิจจานุเบกษา 

(1) ให้ผู้ประกอบกิจการแพปลาประกอบกิจการที่สะพานปลา และปฏิบัติตามระเบียบและ
เงื่อนไขที่ก าหนด 

(2) อัตราอย่างสูงส าหรับค่านายหน้า ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ประกอบกิจการแพปลาจะ
พึงเรียกจากเจ้าของสินค้าสัตว์น้ าและผู้ซื้อสินค้าสัตว์น้ า 

(3) วิธีการขายทอดตลาด และการก าหนดหน่วยของน้ าหนักหรือปริมาณสินค้าสัตว์น้ า 

(4) การจอดเรือ การขนส่ง และการจราจรที่สะพานปลา 

(5) ให้ผู้ประกอบกิจการแพปลาท าบัญชีและเอกสารเป็นภาษาไทยตามแบบซึ่งก าหนดไว้ 
  
มาตรา 32  ให้อธิบดี โดยอนุมัติรัฐมนตรี มีอ านาจก าหนดแบบพิมพ์ให้ผู้ประกอบกิจการแพปลา

กรอกรายการ ข้อความ จ านวน ปริมาณ ชนิด ราคาสินค้า และอ่ืน ๆ ได้ 



ผู้ประกอบกิจการแพปลาต้องกรอกค าตอบลงในแบบพิมพ์นั้นตามความเป็นจริงพร้อมทั้งลงชื่อ
ก ากับ และจัดการยื่นตามก าหนดเวลาและวิธีการ ณ สถานที่ดังที่ก าหนดไว้ในแบบพิมพ์นั้น 

เพ่ือประโยชน์แก่การตรวจสอบรายการในแบบพิมพ์ที่กรอกยื่นดังกล่าว เมื่ออธิบดีเห็นสมควร มี
อ านาจสั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปท าการตรวจสอบสมุดบัญชีหรือเอกสารต่าง ๆ ในที่ท าการของผู้
ประกอบกิจการแพปลาได้ในระหว่างเวลาราชการ ให้ผู้ประกอบกิจการแพปลาอ านวยความสะดวกแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ในการนี้ แต่ในการตรวจสอบนี้ต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อกิจการงานของผู้ประกอบกิจการแพปลา 

  
มาตรา 33  ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการแพปลาไม่ยอมขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้ า รัฐมนตรี หรือ

ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี มีอ านาจสั่งให้องค์การสะพานปลาด าเนินการขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้ าที่
สะพานปลาเสียเองก็ได้ 

  
มาตรา 34  รัฐมนตรีมีอ านาจที่จะสั่งยกเว้น หรือลดค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการตาม

พระราชบัญญัตินี้ ให้แก่สหกรณ์การประมงได้ตามท่ีเห็นสมควร 

  
มาตรา 35  ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการแพปลาที่สะพานปลารับซื้อสินค้าสัตว์น้ าเสียเอง เว้นแต่จะ

ได้รับความยินยอมจากเจ้าของสินค้าสัตว์น้ านั้น ในกรณีเช่นนี้ ห้ามมิให้เรียกเก็บค่านายหน้าจากเจ้าของสินค้าสัตว์
น้ านั้น 

  
มาตรา 36  ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการแพปลา หรือผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้ ากระท าการฝ่า

ฝืนพระราชบัญญัตินี้ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือไม่ช าระค่าบริการตามที่
องค์การสะพานปลาเรียกเก็บ หรือไม่ยอมขายทอดตลาด ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งให้หยุดกระท ากิจการโดย มี
ก าหนดเวลา หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 

ในการที่อธิบดีจะสั่งดังกล่าวในวรรคก่อน ให้ส่งค าตักเตือนเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบกิจการแพ
ปลาหรือผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้ าปฏิบัติการให้ถูกต้องภายในเวลาอันสมควรที่ก าหนดให้เสียก่อน 

  
มาตรา 37  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ยอมออกใบอนุญาตให้ก็ดี หรือในกรณีที่อธิบดีสั่งให้

หยุดกระท ากิจการแพปลา หรือหยุดขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้ า หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก็ดี ผู้ขออนุญาตหรือผู้
ถูกสั่งเช่นว่านั้น มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ โดยยื่นค าอุทธรณ์ต่ออธิบดีภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ทราบค าสั่ง ให้
อธิบดีส่งค าอุทธรณ์นั้นไปยังรัฐมนตรีภายในเจ็ดวัน นับแต่วันได้รับค าอุทธรณ์ 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

 



หมวด 3 

บทก าหนดโทษ 

 

  
มาตรา 38  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 29 มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่ต่ ากว่าห้าพันบาทแต่ไม่เกินกว่า

หนึ่งหมื่นบาท หรือจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งปรับทั้งจ า 

  
มาตรา 39  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 30 มาตรา 35 หรือฝ่าฝืนข้อก าหนดของอธิบดีออกตามความใน

มาตรา 31 (1) (2) (3) และ (5) หรือขัดขวางการขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้ าโดยองค์การสะพานปลา ตามความใน
มาตรา 33 มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือทั้งปรับทั้งจ า 

  
มาตรา 40  ผู้ใดไม่กรอกแบบพิมพ์ยื่น หรือแกล้งกรอกแบบพิมพ์ที่อธิบดีก าหนดไม่ครบถ้วน 

หรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของอธิบดีว่าด้วยการกรอกแบบพิมพ์นั้น หรือกรอกแบบพิมพ์เช่นว่านั้นโดยรู้อยู่ว่าเป็น
เท็จ หรือไม่ยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบสมุดบัญชีหรือเอกสารตามค าสั่งของอธิบดี หรือไม่อ านวย
ความสะดวกในการตรวจสอบเช่นว่านั้นตามความในมาตรา 32 มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

  
มาตรา 41  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อก าหนดของอธิบดีออกตามความในมาตรา 31 (4) มีความผิดต้องระวาง

โทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท 

  
หมวด 4 

บทเฉพาะกาล 

 

  
มาตรา 42  ผู้ประกอบกิจการแพปลาและผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้ าที่กระท าการอยู่แล้วก่อน

วันใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามความในพระราชบัญญัตินี้ภายในหกสิบวัน นับตั้งแต่วัน
ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้เป็นต้นไป 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ป.  พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตรี 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 

  

เลขที ่ รายการ ค่าธรรมเนียม 

1 ใบอนุญาตประกอบกิจการแพปลาประเภทสินค้า   
  สัตว์น้ าสด (สัตว์น้ า น้ าเค็มและน้ าจืด)      ปีละ 5,000 บาท 

2 ใบอนุญาตประกอบกิจการแพปลาประเภทสินค้า   
  สัตว์น้ าดองเค็ม หรือแห้ง หรือผลิตภัณฑ์จาก   
  สัตว์น้ า (สัตว์น้ า น้ าเค็ม และน้ าจืด)        ปีละ 3,000 บาท 

3 ใบอนุญาตประกอบกิจการแพปลาประเภทสินค้า   
  สัตว์น้ าสด (เฉพาะสัตว์น้ า น้ าจืด)          ปีละ 500 บาท 

4 ใบอนุญาตประกอบกิจการแพปลาประเภทสินค้า   
  สัตว์น้ าดองเค็ม หรือแห้ง หรือผลิตภัณฑ์จาก 

สัตว์น้ า (เฉพาะสัตว์น้ า น้ าจืด)              ปีละ 

  
300 บาท 

5 ใบอนุญาตส าหรับผู้ขายทอดตลาดสินค้า   
  สัตว์น้ า                                      ปีละ 200 บาท 

6 ใบแทนใบอนุญาต                           ฉบับละ 20 บาท 

      

  
  


