
 
พระราชบญัญติั 

สภาผูส่้งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๓๗ 

___________________ 

ภมูพิลอดลุยเดช  ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัที� ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 

เป็นปีที� ๔๙ ในรชักาลปจัจุบนั 
 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 โดยที�เป็นการสมควรมกีฎหมายว่าดว้ยสภาผูส้่งสนิคา้ทางเรอืแห่งประเทศไทย 

 จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัขิึ�นไวโ้ดยคาํแนะนําและยนิยอมของรฐัสภา  

ดงัต่อไปนี� 

 มาตรา  ๑  พระราชบญัญตันิี�เรยีกว่า  “พระราชบญัญตัสิภาผูส้่งสนิคา้ทางเรอืแหง่ประเทศไทย พ.ศ. 

๒๕๓๗” 
 มาตรา  ๒  พระราชบญัญตันิี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั �งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา  เป็นตน้

ไป 

 มาตรา  ๓  ในพระราชบญัญตันีิ� 

       “การส่งสนิคา้ทางเรอื”  หมายความว่า  การส่งออกหรอืการนําเขา้สนิคา้โดยทางเรอื

จากประเทศไทยไปต่างประเทศ หรอืจากต่างประเทศมาประเทศไทย หรอืจากที�หนึ�งไปยงัอกีที�หนึ�งนอก
ราชอาณาจกัร และใหห้มายความรวมถงึการใชบ้รกิารดา้นอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

 “การขนส่งสนิคา้ทางเรอื”  หมายความว่า  การใหบ้รกิารในการส่งสนิคา้ทางเรอื 

 “ผูส้่งสนิคา้ทางเรอื”  หมายความว่า  ผูส้่งออกหรอืผูนํ้าเขา้สนิคา้ที�ใชบ้รกิารการขนส่ง

สนิคา้ทางเรอื 

 “ผูข้นส่งสนิคา้ทางเรอื”  หมายความว่า  ผูป้ระกอบการใหบ้รกิารในการส่งสนิคา้ทาง
เรอืไมว่่าจะเป็นการดาํเนินการเพยีงรายเดยีว  หรอืรวมกนัตั �งแต่สองรายขึ�นไป และใหห้มายความรวมถงึ

ตวัแทนผูข้นส่งสนิคา้ทางเรอืดว้ย 

 “สภา”  หมายความว่า  สภาผูส้่งสนิคา้ทางเรอืแห่งประเทศไทย 

 “ขอ้บงัคบั”  หมายความว่า  ขอ้บงัคบัของสภาผูส้่งสนิคา้ทางเรอืแหง่ประเทศไทย 

 “สมาชกิ”  หมายความว่า  สมาชกิสภาผูส้่งสนิคา้ทางเรอืแห่งประเทศไทย 

 “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสภาผูส้่งสนิคา้ทางเรอืแห่งประเทศไทย 
 “กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการสภาผูส้่งสนิคา้ทางเรอืแห่งประเทศไทย 

 “พนกังาน”  หมายความว่า  พนกังานและลูกจา้งของสภาผูส้่งสนิคา้ทางเรอืแห่ง

ประเทศไทย 

เล่ม ๑๑๑ ตอนที� ๔ ก     ราชกจิจานุเบกษา   ๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๓๗ 



 “พนกังานเจา้หน้าที�” หมายความว่า ผูซ้ึ�งรฐัมนตรแีตง่ตั �งใหป้ฏบิตักิารตาม

พระราชบญัญตันิี� 

 “รฐัมนตร”ี  หมายความว่า  รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันีิ� 

 มาตรา  ๔  ใหร้ฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิยร์กัษาการตามพระราชบญัญตันีิ�  และใหม้อีํานาจ

แต่งตั �งพนกังานเจา้หน้าที�  รวมทั �งออกกฎกระทรวงและหรอืออกประกาศเพื�อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตัิ

นี� 
 กฎกระทรวงและประกาศนั �น  เมื�อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

หมวด  ๑ 

การจดัตั �งสภา 

____________________ 

 มาตรา  ๕  ใหจ้ดัตั �งสภาผูส้่งสนิคา้ทางเรอืแห่งประเทศไทยขึ�น  มอีํานาจหน้าที�ตามวตัถปุระสงคท์ี�

กําหนดในพระราชบญัญตันีิ� 
 ใหส้ภาเป็นนิตบิคุคล 

 มาตรา  ๖  สภามวีตัถุประสงคด์งัต่อไปนี� 

(๑) ส่งเสรมิและคุม้ครองผลประโยชน์ของผูส้่งสนิคา้ทางเรอื 

(๒) ใหค้วามรว่มมอืและประสานงานกบัหน่วยงานของรฐัและเอกชนเกี�ยวกบัการส่ง

สนิคา้ทางเรอื 

(๓) เป็นผูแ้ทนผูส้่งสนิคา้ทางเรอืในการปรกึษา  เจรจาต่อรองหรอืทําความตกลงกบัผู้
ขนส่งสนิคา้ทางเรอื  รวมทั �งหน่วยงานของรฐัและเอกชนที�เกี�ยวขอ้งกบัการขนส่งสนิคา้ทางเรอื  ในเรื�องอตัรา

คา่ระวาง  ค่าบรกิาร  ค่าใชจ้่าย  ขอ้กําหนด  หรอืเงื�อนไขต่างๆ ในการขนส่งสนิคา้ทางเรอื 
(๔) สนบัสนุนใหม้กีารขนส่งสนิคา้ทางเรอืที�มปีระสทิธภิาพและเพยีงพอ 

(๕) จดัหา  รวบรวม  เกบ็รกัษา  และเผยแพรข่อ้มลู  ขา่วสารและความรูเ้กี�ยวกบัการ

ส่งสนิคา้ทางเรอื 
(๖) ศกึษา  วจิยั  และเสนอแนะการแกไ้ขปญัหา  รวมทั �งการพฒันาการส่งสนิคา้ทาง

เรอื 

(๗) รบัปรกึษาและใหข้อ้คดิเหน็หรอืคาํแนะนําแก่สมาชกิหรอืบุคคลอื�นในเรื�องที�

เกี�ยวกบัการส่งสนิคา้ทางเรอื  และชว่ยเหลอือํานวยความสะดวกต่างๆ แก่สมาชกิในการส่งสนิคา้ทางเรอื 

(๘) ใหค้าํปรกึษาและขอ้เสนอแนะแก่รฐับาลเพื�อพฒันาการส่งสนิคา้ทางเรอื 
(๙) ประสานงานและรว่มมอืกบัองคก์รที�เกี�ยวขอ้งกบัผูส้่งสนิคา้ทางเรอืของ

ต่างประเทศ 

มาตรา  ๗  หา้มสภาทาํการใดๆ  ดงัต่อไปนี� 

(๑) ประกอบวสิาหกจิ  หรอืเขา้ดาํเนินการในการประกอบวสิาหกจิของบุคคลใด  เขา้

ถอืหุน้  เป็นหุน้ส่วนหรอืรว่มทุนในการประกอบวสิาหกจิกบับุคคลใด  เวน้แต่เป็นการดาํเนินการเพยีงเพื�อให้

บรรลุวตัถุประสงคข์องสภาตามมาตรา  ๖ 
(๒)  ดาํเนินการดว้ยประการใดๆ  อนัเป็นการทาํลายการแขง่ขนัอนัพงึมตีามปกตวิสิยั

ของการประกอบวสิาหกจิ  เวน้แต่เป็นการกระทาํเพื�อปกป้องผลประโยชน์ทางการคา้ของประเทศ 

เล่ม ๑๑๑ ตอนที� ๔ ก    ราชกจิจานุเบกษา    ๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๓๗ 

 



(๓)  ดาํเนินการดว้ยประการใดๆ  อนัอาจเป็นภยัตอ่เศรษฐกจิ  ความมั �นคงของ

ประเทศ  ความสงบเรยีบรอ้ย  หรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 

(๔)   ใหกู้ย้มืเงนิหรอืใหเ้งนิแก่สมาชกิหรอืบคุคลอื�นใด  เวน้แตเ่ป็นการใหกู้ย้มืเพื�อ

เป็นการสงเคราะหพ์นกังาน หรอืครอบครวัของพนกังานตามระเบยีบ  หรอืเป็นการใหเ้พื�อการกุศลสาธารณะ  

หรอืตามหน้าที�ศลีธรรม  หรอืตามควรแก่อธัยาศยัในสงัคม 

(๕)   กดีกนั หรอืขดัขวางมใิหผู้ใ้ดซึ�งมคีณุสมบตัทิี�จะเขา้เป็นสมาชกิไดต้าม
พระราชบญัญตัแิละขอ้บงัคบัเขา้เป็นสมาชกิ หรอืใหส้มาชกิออกจากสภาโดยขดัต่อพระราชบญัญตัหิรอื

ขอ้บงัคบั 

(๖)  เปิดเผยสถติ ิ  เอกสารหรอืขอ้ความอนัเกี�ยวกบัประโยชน์ส่วนไดเ้สยี  โดยเฉพาะ

ของสมาชกิซึ�งไมป่ระสงคจ์ะใหเ้ปิดเผย  เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมเป็นหนงัสอืจากสมาชกิผูน้ั �น 

(๗)  แบ่งปนัผลกําไรหรอืรายไดใ้หแ้ก่สมาชกิ 
(๘)  ดาํเนินการทางการเมอืง 

มาตรา  ๘  ใหส้ภามสีาํนกังานใหญ่ในกรงุเทพมหานคร  และมสีาํนกังานสาขาในจงัหวดัอื�นไดต้าม

ความจําเป็น 

การจดัตั �งสาํนกังานสาขาตามวรรคหนึ�ง  ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั 

มาตรา  ๙  สภาอาจมรีายไดด้งัต่อไปนี� 

(๑) คา่ลงทะเบยีนและคา่บํารงุที�เรยีกเกบ็จากสมาชกิ 
(๒)  คา่ตอบแทนและคา่บรกิารที�ไดร้บัจากการใหบ้รกิารแก่สมาชกิหรอืบคุคลภายนอก 

(๓)  เงนิสมทบจากรฐับาล 

(๔)  เงนิและทรพัยส์นิที�มผีูม้อบให ้

(๕)  ดอกเบี�ยและผลประโยชน์อื�นจากทรพัยส์นิของสภา 

มาตรา  ๑๐  ในกรณีที�สภาเหน็ว่าอตัราคา่ระวาง  ค่าบรกิาร  คา่ใชจ้่าย  ขอ้กําหนดหรอืเงื�อนไข
ต่างๆ  ในการขนส่งสนิคา้ทางเรอืที�ผูข้นส่งสนิคา้ทางเรอื  หน่วยงานของรฐัหรอืเอกชนที�เกี�ยวขอ้งกบัการ

ขนส่งสนิคา้ทางเรอืกําหนด  มผีลกระทบหรอืไมเ่ป็นธรรมต่อผูส้่งสนิคา้ทางเรอืโดยส่วนรวม  ใหส้ภา

ดาํเนินการปรกึษาและเจรจาทําความตกลงในเรื�องดงักล่าวกบัผูข้นส่งสนิคา้ทางเรอื  หน่วยงานของรฐัหรอื
เอกชนนั �น 

มาตรา  ๑๑  ในกรณีที�เกดิขอ้ขดัแยง้ระหว่างสมาชกิกบัผูข้นส่งสนิคา้ทางเรอื  และสมาชกิรอ้งขอให้
สภาช่วยเหลอื  ถา้สภาเหน็สมควรจะจดัใหม้กีารเจรจาหรอืตั �งผูแ้ทนเขา้รว่มในการเจรจาระหว่างสมาชกิกบัผู้

ขนส่งสนิคา้ทางเรอืดว้ยกไ็ด ้

มาตรา  ๑๒  หา้มบุคคลใดนอกจากสภาใชช้ื�อเป็นภาษาไทยว่า  “สภาผูส้่งสนิคา้ทางเรอืแห่งประเทศ

ไทย”  หรอือกัษรตา่งประเทศที�หมายความว่าหรอือ่านว่า  “สภาผูส้่งสนิคา้ทางเรอืแห่งประเทศไทย” 

 

หมวด  ๒ 

สมาชิก  กรรมการและพนักงาน 

____________________ 

 มาตรา  ๑๓  สภาประกอบดว้ยสมาชกิสองประเภท  คอื 

(๑) สมาชกิสามญั 

เล่ม ๑๑๑ ตอนที� ๔ ก     ราชกจิจานุเบกษา   ๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๓๗ 

 



(๒) สมาชกิสมทบ 

มาตรา  ๑๔  ผูส้่งสนิคา้ทางเรอืที�เป็นนิตบิคุคล  ซึ�งมมีลูค่าการส่งออกตามที�กําหนดในกฎกระทรวง

จะตอ้งเป็นสมาชกิสามญัภายในเกา้สบิวนันบัแต่มคีณุสมบตัคิรบตามที�กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา  ๑๕  บุคคลผูม้คีุณสมบตัอิย่างหนึ�งอย่างใดดงัต่อไปนี�เป็นผูม้สีทิธสิมคัรเป็นสมาชกิสามญั 

(๑) เป็นผูส้่งสนิคา้ทางเรอืที�เป็นนิตบิุคคล 

(๒)  เป็นหอการคา้ตามกฎหมายว่าดว้ยหอการคา้  หรอืสมาคมการคา้ตามกฎหมายว่า
ดว้ยสมาคมการคา้ที�มสีมาชกิเป็นผูส้่งสนิคา้ทางเรอื 

(๓)  เป็นรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ  หรเืป็นสหกรณ์ตาม

กฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ซึ�งเป็นผูส้่งสนิคา้ทางเรอื 

(๔)  เป็นสมาคมตวัแทนออกของ 

(๕)  เป็นนิตบิุคคลอื�นใดที�มไิดเ้ป็นผูข้นส่งสนิคา้ทางเรอืซึ�งมคีณุสมบตัติามที�
คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา  ๑๖  สมาชกิสมทบของสภาไดแ้ก่บุคคลอื�นตามที�คณะกรรมการกําหนด  ซึ�งมใิชส่มาชกิ

สามญัและมไิดเ้ป็นผูข้นส่งสนิคา้ทางเรอื 

มาตรา  ๑๗  ใหม้คีณะกรรมการคณะหนึ�งมจีํานวนไม่น้อยกว่ายี�สบิเอด็คน  ซึ�งไดร้บัการเลอืกตั �ง

จากผูแ้ทนสมาชกิสามญัในการประชุมใหญ่สภาตามจํานวนและวธิกีารที�กําหนดไวใ้นขอ้บงัคบั  โดยใหม้วีาระ

อยู่ในตาํแหน่งคราวละสองปี 
ผูท้ี�จะเป็นผูแ้ทนสมาชกิสามญัไดใ้หเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั 

ในกรณีที�มกีารเลอืกตั �งกรรมการเพิ�มขึ�น  ใหก้รรมการซึ�งไดร้บัการเลอืกตั �งเพิ�มขึ�นนั �นอยู่ในตาํแหน่ง

เพยีงเท่าวาระที�เหลอือยู่ของกรรมการซึ�งไดร้บัการเลอืกตั �งไวแ้ลว้ 

ใหค้ณะกรรมการตามวรรคหนึ�งเลอืกกรรมการเป็นประธานสภาคนหนึ�ง  เป็นรองประธานสภาคน

หนึ�งหรอืหลายคน  เป็นเลขาธกิารสภาคนหนึ�ง  และตาํแหน่งอื�นตามที�กําหนดในขอ้บงัคบั 
มาตรา  ๑๘  หา้มผูแ้ทนสมาชกิสามญัผูม้ลีกัษณะอย่างหนึ�งอย่างใดดงัต่อไปนี�เป็นกรรมการ 

 (๑)  มตีาํแหน่งหน้าที�หรอืมสีว่นไดเ้สยีโดยตรงในธุรกจิของผูข้นส่งสนิคา้ทางเรอืหรอื

ธุรกจิเกี�ยวเนื�องของผูข้นส่งสนิคา้ทางเรอื 
 (๒)  เป็นพนกังาน 

 (๓)  เป็นบคุคลลม้ละลายหรอืถกูพทิกัษท์รพัยเ์ดด็ขาด 
 (๔)  เป็นขา้ราชการประจาํหรอืขา้ราชการการเมอืง 

 (๕)  เป็นบคุคลวกิลจรติหรอืจติฟ ั �นเฟือนไม่สมประกอบ 

 (๖)  เคยตอ้งโทษจําคกุโดยคาํพพิากษาถงึที�สุดใหจ้าํคกุโดยไดพ้น้โทษมายงัไม่ถงึสาม

ปีนบัแต่วนัพน้โทษ  เวน้แต่ในความผดิที�กระทําโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

มาตรา  ๑๙  นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๑๗  วรรคหนึ�ง  กรรมการพน้จาก

ตาํแหน่งเมื�อ 
(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓)  ที�ประชุมใหญ่สภามมีตใิหอ้อกดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวน

สมาชกิสามญัที�มาประชุม 

เล่ม ๑๑๑ ตอนที� ๔ ก  ราชกจิจานุเบกษา    ๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๓๗ 

 



(๔)  พน้จากการเป็นผูแ้ทนสมาชกิสามญั  หรอืสมาชกิสามญันั �นพน้จากสมาชกิภาพ 

(๕)  มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา  ๑๘ 

(๖)  รฐัมนตรโีดยอนุมตัขิองคณะรฐัมนตรใีหพ้น้จากตาํแหน่งตามมาตรา  ๓๖ 

มาตรา  ๒๐  เมื�อกรรมการพน้จากตาํแหน่งก่อนวาระ  ใหค้ณะกรรมการเลอืกผูแ้ทนสมาชกิสามญั

เป็นกรรมการแทนภายในหกสบิวนันบัแต่วนัที�กรรมการผูน้ั �นพน้จากตาํแหน่ง  เวน้แต่วาระของกรรมการผู้

นั �นจะเหลอืน้อยยกว่าเกา้สบิวนั 
บุคคลซึ�งเขา้เป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ�งใหอ้ยู่ในตาํแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระที�เหลอือยู่ของ

กรรมการซึ�งตนแทน 

มาตรา ๒๑ ในกรณีที�กรรมการพน้จากตาํแหน่งจนเหลอืจาํนวนน้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวน

กรรมการทั �งหมด  ใหก้รรมการที�เหลอือยู่ทาํการในนามของคณะกรรมการตอ่ไปไดแ้ต่เฉพาะการจดัใหม้กีาร

ประชุมใหญ่สภา  เพื�อใหม้กีารเลอืกตั �งกรรมการคณะใหม่ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที�จาํนวนกรรมการเหลอื
น้อยกว่ากึ�งหนึ�ง 

ในกรณีที�กรรมการพน้จากตําแหน่งทั �งคณะ  นอกจากกรณตีามมาตรา  ๓๖  ใหค้ณะกรรมการที�พน้

จากตาํแหน่งยงัคงรกัษาการในตาํแหน่ง  เพื�อดาํเนินกจิการของสภาต่อไปเท่าที�จาํเป็นและจดัใหม้กีารประชุม

ใหญ่สภา  เพื�อใหม้กีารเลอืกตั �งกรรมการคณะใหม่ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที�พน้จากตาํแหน่ง 

มาตรา  ๒๒  คณะกรรมการมอีํานาจหน้าที�กําหนดนโยบายและดาํเนินงานของสภาใหเ้ป็นไปตาม

วตัถุประสงค ์ รวมทั �งมอีํานาจหน้าที�ออกขอ้บงัคบัและระเบยีบในเรื�องดงัต่อไปนี� 
(๑)  ขอ้บงัคบัการรบัสมคัรการเป็นสมาชกิ  สทิธหิน้าที�ของสมาชกิ  วนิยั  การลงโทษ

สมาชกิและการพน้จากสมาชกิภาพ 

(๒)  ขอ้บงัคบัการกําหนดค่าลงทะเบยีน  คา่บาํรุง  คา่ตอบแทน  ค่าบรกิาร  และ

คา่ใชจ้่ายที�จะพงึเรยีกเกบ็จากสมาชกิหรอืบุคคลภายนอก 

(๓)  ขอ้บงัคบัการจดัตั �งสาํนกังานสาขาตามมาตรา  ๘ 
(๔)  ขอ้บงัคบัการกําหนดจํานวน  วธิกีารเลอืกตั �ง และตาํแหน่งกรรมการตามมาตรา  

๑๗ 

(๕)  ขอ้บงัคบัการมอบอํานาจของประธานสภาตามมาตรา  ๒๖ 
(๖)  ขอ้บงัคบัการกําหนดตําแหน่ง  อตัราเงนิเดอืน  คา่จา้ง  และเงนิบาํเหน็จรางวลั  

พนกังาน  การบรรจุ  การแต่งตั �ง  การถอดถอน  รวมทั �งระเบยีบวนิยั  การลงโทษและการรอ้งทุกขข์อง
พนกังาน 

(๗)  ระเบยีบการดําเนินกจิการของคณะกรรมการ 

(๘)  ระเบยีบการประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ่สภา 

(๙)  ระเบยีบการบญัชแีละการเงนิของสภา 

                         (๑๐)  ระเบยีบการสงเคราะหพ์นกังาน  และครอบครวัของบุคคลดงักล่าว  หรอืผูซ้ึ�งพน้

จากการเป็นพนกังาน 
                        (๑๑)  ขอ้บงัคบัหรอืระเบยีบเรื�องอื�นใดที�จาํเป็นตอ่การดาํเนินกจิการของสภา 

 การกําหนดหรอืการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงขอ้บงัคบัใดๆ ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๑๑) ตอ้ง

ไดร้บัอนุมตัจิากที�ประชุมใหญ่สภาและไดร้บัความเหน็ชอบจากรฐัมนตรกี่อนจงึใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 ขอ้บงัคบัและระเบยีบจะตอ้งไม่ขดัตอ่พระราชบญัญตันีิ� 

เล่ม ๑๑๑ ตอนที� ๔ ก    ราชกจิจานุเบกษา   ๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๓๗ 

 



 มาตรา  ๒๓  การประชุมของคณะกรรมการ  ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ�งในสามของ

จาํนวนกรรมการทั �งหมด  จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

 ใหป้ระธานสภาเป็นประธานในที�ประชุม  ถ้าประธานสภาไม่อยู่ในที�ประชุมหรอืไมอ่าจปฏบิตัหิน้าที�

ได ้ ใหร้องประธานสภาเป็นประธานในที�ประชุม  ในกรณีที�มรีองประธานสภาหลายคนอยู่ในที�ประชุม  ใหร้อง

ประธานสภาตามลําดบัที�ไดร้บัเลอืกเป็นประธาน 

 ถา้ประธานและรองประธานสภาไม่อยู่ในที�ประชุมหรอืไมอ่าจปฏบิตัหิน้าที�ไดใ้หค้ณะกรรมการเลอืก
กรรมการคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชุม 

 การวนิิจฉยัชี�ขาดของที�ประชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก  กรรมการคนหนึ�งใหม้เีสยีงหนึ�งในการลงคะแนน  

ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั  ใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสยีงเพิ�มขึ�นอกีเสยีงหนึ�งเป็นเสยีงชี�ขาด 

 ในการประชุมคณะกรรมการ  ถา้มกีารพจิารณาเรื�องใดที�เกี�ยวกบักรรมการผูใ้ด  กรรมการผูน้ั �นมี

สทิธชิี�แจงในเรื�องนั �น  แต่ไม่มสีทิธอิอกเสยีง 
 มาตรา  ๒๔  คณะกรรมการมอีํานาจแตง่ตั �งบุคคลใดเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื�องเพื�อพจิารณา

หรอืปฏบิตักิารอย่างหนึ�งอย่างใดตามที�คณะกรรมการมอบหมายกไ็ด ้

 คณะกรรมการหรอืคณะกรรมการเฉพาะเรื�องมอีํานาจแต่งตั �งบุคคลใดเป็นคณะอนุกรรมการเพื�อ

พจิารณาหรอืปฏบิตักิารอย่างหนึ�งอย่างใดตามที�มอบหมายกไ็ด ้

 ใหนํ้ามาตรา  ๒๓  มาใชบ้งัคบัแก่การประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื�องและคณะอนุกรรมการ

โดยอนุโลม 
 ใหก้รรมการเฉพาะเรื�องและอนุกรรมการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนตามที�คณะกรรมการกาํหนด 

 มาตรา  ๒๕  ใหก้รรมการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนตามที�ที�ประชุมใหญ่สภากําหนด 

 มาตรา  ๒๖  ในกจิการที�เกี�ยวกบับุคคลภายนอก  ใหป้ระธานสภาเป็นผูแ้ทนของสภา  ประธานสภา

จะมอบอํานาจใหบ้คุคลใดปฏบิตักิารแทนเป็นการเฉพาะเรื�องกไ็ดต้ามที�กาํหนดในขอ้บงัคบั 

 
หมวด  ๓ 

การดาํเนินกิจการของสภา 

____________________ 

 มาตรา  ๒๗  ใหค้ณะกรรมการจดัใหม้กีารประชมุใหญ่สภาปีละหนึ�งครั �ง การประชุมเช่นนี�เรยีกว่า 

ประชุมสามญั 

 การประชุมใหญ่สภาคราวอื�นนอกจากการประชมุตามวรรคหนึ�งเรยีกว่า  ประชุมวสิามญั 

 มาตรา  ๒๘  เมื�อมเีหตุจาํเป็น  คณะกรรมการจะเรยีกประชุมวสิามญัเมื�อใดกไ็ด ้
 สมาชกิสามญัซึ�งมจีาํนวนไม่น้อยกว่าหนึ�งในสบิของจาํนวนสมาชกิสามญัทั �งหมด จะทาํหนงัสอืรอ้ง

ขอต่อคณะกรรมการใหเ้รยีกประชุมวสิามญักไ็ด ้  ในหนงัสอืรอ้งขอนั �นตอ้งระบุว่าประสงคจ์ะใหเ้รยีกประชุม

เพื�อการใด 

ในกรณีที�สมาชกิสามญัเป็นผูร้อ้งขอใหเ้รยีกประชุมวสิามญัตามวรรคสอง ใหค้ณะกรรมการเรยีก

ประชุมวสิามญัภายในสามสบิวนันบัแตว่นัที�ไดร้บัหนงัสอืรอ้งขอ  ถา้คณะกรรมการไม่เรยีกประชุมวสิามญั

ภายในระยะเวลาดงักล่าว  สมาชกิตามวรรคสองอาจรอ้งขอต่อรฐัมนตรเีพื�อส ั �งการใหค้ณะกรรมการจดัใหม้ี
การประชุมวสิามญัได ้

เล่ม ๑๑๑ ตอนที� ๔ ก  ราชกจิจานุเบกษา    ๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๓๗ 

 



มาตรา  ๒๙  ในการประชุมใหญ่สภาตอ้งมสีมาชกิสามญัมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ�งในหน้าของ

จาํนวนสมาชกิสามญัทั �งหมด  หรอืไม่น้อยกว่าสองรอ้ยคน จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

การวนิิจฉยัชี�ขาดของที�ประชุม  ใหถ้อืเสยีงขา้งมากของสมาชกิสามญัซึ�งมาประชุม  สมาชกิสามญั

คนหนึ�งมเีสยีงหนึ�งในการลงคะแนน  ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสยีงเพิ�มขึ�นอกีเสยีง

หนึ�งเป็นเสยีงชี�ขาด 

มาตรา  ๓๐  ในการประชุมใหญ่สภาที�คณะกรรมการเรยีกประชุม  ถา้สมาชกิสามญัมาประชุมไม่
ครบองคป์ระชุม  ใหเ้ลื�อนการประชุมนั �นออกไปอกีไดไ้ม่เกนิสามสบิวนัและใหป้ระธานสภาแจง้วนัประชุมครั �ง

ใหมโ่ดยทาํเป็นหนังสอืแจง้ไปยงัสมาชกิลว่งหน้าไมน้่อยกว่าสบิหา้วนั การประชุมใหญ่สภาครั �งใหม่นี�ถา้มี

สมาชกิสามญัมาประชุมน้อยกว่าหนึ�งในหา้ของจาํนวนสมาชกิสามญัทั �งหมด  หรอืน้อยกว่าสองรอ้ยคนกใ็ห้

ถอืเป็นองคป์ระชุมไดแ้ต่ใหด้าํเนินการไดเ้ฉพาะกรณตีามมาตรา ๓๑ และ ๓๒ เท่านั �น 

มาตรา  ๓๑  ใหค้ณะกรรมการจดัใหม้กีารทาํรายงานประจาํปีแสดงผลงานของคณะกรรมการและ
สภาในปีที�ล่วงมา  งบดุลและบญัชรีายไดแ้ละรายจ่ายประจาํปี  ซึ�งมผีูส้อบบญัชรีบัรองพรอ้มทั �งคาํชี�แจง

เกี�ยวกบันโยบายเสนอตอ่ที�ประชมุสามญัภายในหนึ�งรอ้ยยี�สบิวนันบัแต่วนัสิ�นปีปฏทินิ  และใหส้่งสาํเนา

เอกสารดงักลา่วไปยงัรฐัมนตรภีายในสามสบิวนันบัแต่วนัที�ที�ประชุมสามญัรบัรองแลว้ 

มาตรา  ๓๒  ผูส้อบบญัชตีามมาตรา  ๓๑  นั �น  ใหท้ี�ประชุมใหญ่สภาแต่งตั �งจากผูส้อบบญัชรีบั

อนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยผูส้อบบญัช ี แต่ตอ้งไม่เป็นกรรมการหรอืพนกังาน 

ใหผู้ส้อบบญัชมีอีํานาจตรวจสอบบญัช ี  เอกสารและหลกัฐานของสภาและขอคาํชี�แจงจากกรรมการ
และพนกังานได ้ 

ใหผู้ส้อบบญัชไีดร้บัประโยชน์ตอบแทนตามที�ที�ประชุมใหญ่สภากําหนด 

 

หมวด  ๔ 

การควบคมุของรฐั 

____________________ 

 มาตรา  ๓๓  ใหร้ฐัมนตรมีอีํานาจหน้าที�กํากบัทั �วไปซึ�งกจิการของสภาและเพื�อประโยชน์ในการนี�ให้
มอีํานาจ 

(๑)  สั �งใหพ้นกังานเจา้หน้าที�สอบสวนขอ้เทจ็จรงิเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของสภา 

(๒)  สั �งเป็นหนงัสอืใหส้ภาหรอืกรรมการชี�แจงขอ้เทจ็จรงิเกี�ยวกบักจิการของสภา  และ

จะใหส้่งเอกสารเกี�ยวกบัการดาํเนินงานหรอืรายงานการประชมุของคณะกรรมการดว้ยกไ็ด ้

(๓)  สั �งเป็นหนงัสอืใหส้ภาหรอืกรรมการกระทาํการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันีิ�
ระงบั  หรอืแกไ้ขการกระทาํใดๆ ที�ขดัตอ่กฎหมาย  นโยบายของรฐับาล  มตขิองคณะรฐัมนตร ี  หรอื

ขอ้บงัคบั 

มาตรา  ๓๔  ในการปฏบิตักิารตามคาํสั �งของรฐัมนตรตีามมาตรา  ๓๓ (๑) ใหพ้นกังานเจา้หน้าที�มี

อํานาจเขา้ไปตรวจสอบเอกสารหรอืหลกัฐานในสาํนกังานของสภาไดใ้นระหว่างเวลาทําการ  หรอืใหบุ้คคลซึ�ง

เกี�ยวขอ้งชี�แจงขอ้เทจ็จรงิแก่พนกังานเจา้หน้าที�ตามที�รอ้งขอ 

ในการปฏบิตักิารของพนกังานเจา้หน้าที�ตามวรรคหนึ�ง  ใหบุ้คคลซึ�งเกี�ยวขอ้งอํานวยความสะดวก
ตามสมควร 

เล่ม ๑๑๑ ตอนที� ๔ ก  ราชกจิจานุเบกษา    ๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๓๗ 

 



มาตรา  ๓๕  ในการปฏบิตักิารตามมาตรา  ๓๔  ใหพ้นกังานเจา้หน้าที�แสดงบตัรประจําตวัตอ่บุคคล

ซึ�งเกี�ยวขอ้ง 

บตัรประจาํตวัพนกังานเจา้หน้าที�ใหเ้ป็นไปตามแบบที�รฐัมนตรปีระกาศกําหนด 

มาตรา  ๓๖  เมื�อปรากฏว่าสภาหรอืกรรมการไม่ปฏบิตัติามคาํสั �งของรฐัมนตรตีามมาตรา ๓๓ หรอื

กระทําการใดๆ อนัเป็นการผดิวตัถุประสงคข์องสภาหรอืเป็นภยัต่อเศรษฐกจิ  ความมั �นคงของประเทศหรอื

ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน  รฐัมนตรโีดยอนุมตัขิองคณะรฐัมนตรมีอีํานาจสั �งให้
กรรมการทั �งคณะหรอืกรรมการคนใดคนหนึ�งพน้จากตําแหน่ง 

กรรมการซึ�งพน้จากตําแหน่งตามวรรคหนึ�งไมม่สีทิธเิป็นกรรมการอกี  เวน้แต่จะพน้กาํหนดหา้ปีนบั

แต่วนัที�รฐัมนตรมีคีาํสั �งใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

มาตรา  ๓๗  ในกรณีที�รฐัมนตรมีคีาํสั �งใหก้รรมการทั �งคณะพน้จากตาํแหน่งตามมาตรา  ๓๖  วรรค

หนึ�ง  ใหร้ฐัมนตรแีต่งตั �งผูแ้ทนสมาชกิสามญัจาํนวนไม่น้อยกว่ายี�สบิเอด็คนเป็นคณะกรรมการชั �วคราวในวนั
เดยีวกนั  และใหนํ้าความในมาตรา ๑๗ วรรคสี� มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ใหค้ณะกรรมการชั �วคราวตามวรรคหนึ�ง  มอีํานาจหน้าที�ดาํเนินกจิการของสภาเพยีงเทา่ที�จาํเป็น  

และจดัใหม้กีารประชุมใหญ่สภาเพื�อใหม้กีารเลอืกตั �งกรรมการคณะใหม่  ตามมาตรา  ๑๗  ภายในหกสบิวนั

นบัแต่วนัที�รฐัมนตรมีคีาํสั �งแต่งตั �งคณะกรรมการชั �วคราว 

เมื�อคณะกรรมการคณะใหมเ่ขา้รบัหน้าที�แลว้  ใหค้ณะกรรมการชั �วคราวซึ�งรฐัมนตรแีต่งตั �งตามวรรค

หนึ�งพน้จากตาํแหน่ง 
 

หมวด  ๕ 

บทกาํหนดโทษ 

____________________ 

 มาตรา  ๓๘   สภากระทําการฝา่ฝืนมาตรา ๗ ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหนึ�งแสนบาท 

 มาตรา  ๓๙  ในกรณีที�สภากระทําความผดิและถูกลงโทษตามพระราชบญัญตันีิ�  ใหถ้อืว่ากรรมการ

ทุกคนเป็นผูก้ระทําความผดิดว้ย  และตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหา้หมื�นบาท  เวน้แตจ่ะพสิจูน์ไดว้่าตนมไิดรู้้
เหน็เป็นใจกบักรรมการอื�น  หรอืไดจ้ดัการตามสมควรเพื�อป้องกนัมใิหเ้กดิความผดินั �นแลว้ 

 มาตรา  ๔๐  ผูใ้ดฝา่ฝืนมาตรา ๑๒ ตอ้งระวางโทษจาํคกุไม่เกนิสองปี  หรอืปรบัไม่เกนิสองแสนบาท  

หรอืทั �งจําทั �งปรบั  และปรบัอกีวนัละสองพนับาทจนกว่าจะเลกิใช ้

 มาตรา  ๔๑  ผูส้่งสนิคา้ทางเรอืตามมาตรา  ๑๔  ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามมาตรา  ๑๔  ตอ้งระวางโทษ

ปรบัไมเ่กนิหนึ�งหมื�นบาท  และปรบัอกีวนัละสองรอ้ยบาทจนกว่าจะไดป้ฏบิตัใิหถ้กูตอ้ง 
 มาตรา  ๔๒  ผูใ้ดขดัขวางหรอืไมช่ี�แจง  หรอืไมอ่ํานวยความสะดวกใหแ้ก่พนกังานเจา้หน้าที�ซึ�ง

ปฏบิตัติามมาตรา  ๓๔  ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิสองพนับาท 

 

 

 

 
 

 

เล่ม ๑๑๑ ตอนที� ๔ ก    ราชกจิจานุเบกษา   ๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๓๗ 

 



หมวด  ๖ 

บทเฉพาะกาล 

____________________ 

 

 มาตรา ๔๓ ภายในหกสบิวนันบัแต่วนัที�พระราชบญัญตันิี�ใชบ้งัคบั  ใหร้ฐัมนตรแีต่งตั �งบุคคลที�
เหน็สมควรมจีาํนวนไม่น้อยกว่าสบิเอด็คนเป็นคณะกรรมการก่อตั �ง เพื�อทาํหน้าที�ตามที�บญัญตัไิวใ้นมาตรา  

๔๔ 

 มาตรา  ๔๔  ใหค้ณะกรรมการก่อตั �งออกระเบยีบชั �วคราวว่าดว้ยการรบัสมคัรสมาชกิและดาํเนินการ
รบัสมคัรสมาชกิภายในหกสบิวนันับแต่วนัที�ไดร้บัการแต่งตั �ง 

 เมื�อคณะกรรมการก่อตั �งตามวรรคหนึ�ง ไดร้บัสมคัรสมาชกิมจีาํนวนไม่น้อยกว่าหา้เท่าของจาํนวน

คณะกรรมการก่อตั �งแลว้  ใหจ้ดัใหม้กีารประชุมสมาชกิภายในเกา้สบิวนันับแตว่นัที�ไดร้บัสมคัรสมาชกิครบ

จาํนวนดงักล่าว  เพื�อดาํเนินการดงัต่อไปนี� 

(๑)  ออกขอ้บงัคบัการกําหนดจาํนวน  วธิกีารเลอืกตั �ง  และตาํแหน่งกรรมการ  ตาม
มาตรา  ๒๒ (๔) 

(๒)  เลอืกตั �งคณะกรรมการตามมาตรา  ๑๗ 

(๓) ปฏบิตักิารอื�นเพยีงเทา่ที�จําเป็นเพื�อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันิี� 

คณะกรรมการก่อตั �งพน้จากหน้าที�เมื�อไดม้กีารเลอืกตั �งคณะกรรมการตามวรรคสอง (๒) แลว้ 

ใหนํ้ามาตรา  ๒๓  มาใชบ้งัคบัแก่การประชุมของคณะกรรมการก่อตั �งโดยอนุโลม 

มาตรา  ๔๕  คณะกรรมการซึ�งไดร้บัเลอืกตั �งตามมาตรา  ๔๔  วรรคสอง  ตอ้งจดัใหม้กีารประชุม
คณะกรรมการภายในสามสบิวนันบัแตว่นัที�ไดร้บัเลอืกตั �ง เพื�อเลอืกประธานสภา รองประธานสภา  

เลขาธกิารสภา  และตําแหน่งอื�นตามมาตรา  ๑๗  วรรคสี�  และจดัใหม้กีารประชุมใหญ่สภาครั �งแรกภายใน
เกา้สบิวนันบัแตว่นัที�ไดร้บัเลอืกตั �ง 

ในการประชุมใหญ่สภาตามวรรคหนึ�ง  ใหพ้จิารณาอนุมตัคิา่ใชจ้่ายในการดําเนินการตามมาตรา  

๔๔  ดว้ย 
มาตรา   ๔๖     การจดัตั �งและการบรหิารสภาในระยะแรกใหม้กีารสนบัสนุนดา้นการเงนิจาก

งบประมาณแผน่ดนิและเงนิกองทนุส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งออกไปนอก

และการนําเขา้มาในราชอาณาจกัรซึ�งสนิคา้ 

มาตรา  ๔๗  ใหผู้ท้ี�ใชช้ื�อหรอืคาํแสดงชื�อว่า  “สภาผูส้่งสนิคา้ทางเรอืแห่งประเทศไทย” หรอืคาํอื�นใด

ที�มคีวามหมายเชื�อเดยีวกนัซึ�งตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๒ อยู่แลว้ในวนัที�พระราชบญัญตันีิ�ใชบ้งัคบัเลกิใชช้ื�อ
หรอืคาํอื�นใดดงักล่าวแลว้นั �นภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที�พระราชบญัญตันีิ�ใชบ้งัคบั  และในระหว่างเวลา

ดงักล่าวมใิหนํ้ามาตรา  ๔๐  มาใชบ้งัคบั 

 

 

 

 
 

 

เล่ม ๑๑๑ ตอนที� ๔ ก  ราชกจิจานุเบกษา    ๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๓๗ 

 



ผูร้บัสนองพระบรมรายโองการ 

          ชวน  หลกีภยั 

         นายกรฐัมนตร ี

 

 

หมายเหต ุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี� คอื โดยที�การคา้ระหว่างประเทศมี

ความสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศและการคา้ระหว่างประเทศนั �นผูส้่งสนิคา้ทางเรอืตอ้งใช้

บรกิารของผูข้นส่งทางเรอืซึ�งมอีํานาจในการกําหนดอตัราค่าระวาง  คา่บรกิาร  และคา่ใชจ้่ายตลอดจน
เงื�อนไขต่างๆ เกี�ยวกบัการใหบ้รกิารในการส่งสนิคา้ทางเรอื  ซึ�งมผีลกระทบต่อเศรษฐกจิของประเทศเป็น

อย่างมาก  สมควรจดัตั �งสภาผูส้่งสนิคา้ทางเรอืแห่งประเทศไทยขึ�นเพื�อเป็นตวัแทนของผูส้่งสนิคา้ทางเรอืใน

การเจรจา  ปรกึษาหารอืและประสานงานกบัผูข้นส่งสนิคา้ทางเรอืในเรื�องดงักล่าว  จงึจําเป็นตอ้งตรา
พระราชบญัญตันิี� 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


