
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 

ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 

 
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 
(ฉบับที่  . . ) พ.ศ. . . . .    โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่  ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ  
www.ditp.go.th  ระหว่างวันที่ 11-30 มิถุนายน 2561 และผ่านการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพ่ือ
รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..)    
พ.ศ. ....  (เพ่ือยกเลิกมาตรา 14 และมาตรา 41) ณ กระทรวงพาณิชย์  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561          
เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการจัดท าและเสนอร่างกฎหมายตาม
บทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

หลังจากได้ครบก าหนดระยะเวลาการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างพระราชบัญญัติ
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  แล้ว ได้ข้อสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนี้      

1. วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น 

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง
พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  โดยมีวิธีการ ดังนี้ 

1.1 การรับฟังความคิดเห็น ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ <www.ditp.go.th> 
1.2 การรับฟังความคิดเห็น ผ่านการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)  

2. จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น 
  2.1 การรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
<www.ditp.go.th> ระหว่างวันที่ 11-30 มิถุนายน 2561 
  2.2 การรับฟังความคิดเห็นผ่านการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ณ กระทรวงพาณิชย์            
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

3. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น 
  3.1 การรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
<www.ditp.go.th> ระหว่างวันที่  11-30 มิถุนายน 2561 ปรากฏว่า มีผู้สนใจอ่านรายละเอียดของร่าง
พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   รวมทั้งสิ้น 947 ครั้ง (สรุปข้อมูล ณ 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561) 
        3.2 การรับฟังความคิดเห็นผ่านการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 
2561 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องจากทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน จ านวน 99 คน 36 หน่วยงาน 
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4. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น 
  การยกเลิกมาตรา 14 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2537 ซ่ึงขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

5. ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 
  5.1 การรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ ของกรมส่ งเสริมการค้าระหว่ างประเทศ 
<www.ditp.go.th> ระหว่างวันที่ 11-30 มิถุนายน 2561 ปรากฏว่า มีผู้ที่เห็นการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ    
ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   จ านวน 19,247 ครั้ง โดยมี
ผู้สนใจอ่านรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติฯ จ านวน 947 ครั้ง และมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่าง
พระราชบัญญัติฯ จ านวน 35 คน (สรุปข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561)  
  ทั้งนี้ ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ (35 คน) ต่างก็เห็นด้วยต่อการยกเลิก
มาตรา 14 และมาตรา 41 ของพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2537 พร้อมให้
เหตุผลประกอบว่า ทั้งสองมาตราดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เนื่องจากเป็นการจ ากัดสิทธิ 
เสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน หรือหมู่คณะอ่ืน   
จึงเห็นว่าการเป็นสมาชิกของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ไม่ควรเกิดขึ้นจากการบังคับและมีบทลงโทษ
โดยกฎหมาย หากแต่ควรเป็นไปตามความสมัครใจ 
        5.2 การรับฟังความคิดเห็นผ่านการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 
2561 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องจากทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน จ านวน 99 คน 36 หน่วยงาน ซึ่งมีประเด็นความคิดเห็นและข้อสังเกตต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 
  

มาตรา ความเห็น ข้อสังเกต 
การยกเลิก
มาตรา 14 
มาตรา 41 

เห็นด้วยกับการยกเลิกมาตรา 14 และ
มาตรา 41  เนื่องจากเหตุผล ดังนี้  
- ทั้ งสองมาตราขัดต่อรั ฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย 
- การเป็นสมาชิกของสภาหรือสมาคมใดๆ 
ควรเป็นไปตามความสมัครใจ 
 
 
 
 

- การบัญญัติมาตรา 14 และมาตรา 41 
เป็นกลไกหนึ่งที่ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับบทบาทหน้าที ่ของสภาผู ้ส ่งสินค้า
ทางเรือแห่งประเทศไทย 
- ค ว ร ด า เ นิ น ก า ร ย ก เ ลิ ก ห รื อ แ ก้ ไ ข
กฎกระทรวง แทนการยกเลิกมาตรา 14 
และมาตรา 41  
- บทลงโทษตามมาตรา 41 ยังไม่เคยมีผล
บังคับใช้อย่างแท้จริง  
- การพิจารณายกเลิกมาตรา 14 และมาตรา 
41 จ า เป็นต้อง พิจารณาถึ งผลกระทบ
ภายหลั งที่ อาจ เกิดขึ้ นกับผู้ ส่ งออกและ
ภาพรวมการส่งออกของประเทศด้วย 
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6. ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

มาตรา ประเด็นความเห็น/ข้อสังเกต ค าชี้แจง 
การยกเลิก
มาตรา 14 
มาตรา 41 

การบัญญัติมาตรา 14 และมาตรา 41 เป็น
กลไกหนึ่งที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
บทบาทหน้าที่ของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ
แห่งประเทศไทย 
 

เนื่องจากคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1)
ได้มีค าวินิจฉัยแล้วว่า การยกเลิกมาตรา 14 
และมาตรา 41 ขัดต่อรั ฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งบัญญัติว่า การรวมกัน
เป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร องค์การเอกชน หรือหมู่คณะอ่ืน 
เป็นเสรีภาพอย่างหนึ่งของประชาชนที่รัฐจะ
ละเมิดมิได้ เสรีภาพดังกล่าวย่อมมีทั้งในทาง
ที่จะรวมตัวกันและไม่รวมกัน กล่าวคือ 
บุคคลใดประสงค์จะรวมกันก็ย่อมท าได้โดย
ชอบ ในขณะเดียวกัน  เสรีภาพนั้นย่อม
คุ้มครองไม่ให้บุคคลต้องถูกบังคับให้ต้องไป
รวมกันหรือรวมกับใคร  
นอกจากนี้ วัตถุประสงค์หลักของการตรา
พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2537 ก็เพ่ือเป็นตัวแทน
ของ ผู้ ส่ ง สิ น ค้ า ท า ง เ รื อ ใ นก า ร เ จ ร จ า 
ปรึกษาหารือ และประสานงานกับผู้ขนส่ง
สินค้าทางเรือเท่านั้น อันมิใช่เป็นเงื่อนไขที่จะ
ตรากฎหมายมาจ ากัดเสรีภาพของบุคคลใน
การรวมตัวกันตามบทบัญญัตขิองรัฐธรรมนูญ
ได ้

 ควรด าเนินการยกเลิกหรือแก้ไขกฎกระทรวง 
แทนการยกเลิกมาตรา 14 และมาตรา 41 
 

จากค าวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ 1) มีความชัดเจนว่า มาตรา 14 
และมาตรา 41 ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และไม่สามารถมีผลบังคับ
ใช้ได้ ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์ จึงต้อง
ด าเนินการแก้เพ่ิมเติมไขกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติ ซึ่งไม่สามารถด าเนินการ
เ พียงแค่ยกเลิกหรือแก้ ไข ในระดับของ
กฎกระทรวงได ้
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มาตรา ประเด็นความเห็น/ข้อสังเกต ค าชี้แจง 
การยกเลิก
มาตรา 14 
มาตรา 41 

บทลงโทษตามมาตรา 41 ยังไม่เคยมีผล
บังคับใช้อย่างแท้จริง  
 

กระทรวงพาณิชย์ ไม่สามารถน าบทลงโทษ
ตามมาตรา 41 มาบังคับใช้ได้ เนื่องจาก
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  1) ได้
วินิจฉัยไว้แล้วว่า มาตรา 14 และมาตรา 41 
ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ
ไม่สามารถมีผลบังคับใช้ได้ 
 

การพิจารณายกเลิกมาตรา 14 และมาตรา 
41 จ า เป็นต้ อง พิจารณาถึ งผลกระ ทบ
ภายหลั งที่ อาจ เกิดขึ้ นกับผู้ ส่ งออกและ
ภาพรวมการส่งออกของประเทศด้วย 

กระทรวงพาณิชย์ (โดยกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ) พิจารณาแล้ว เห็นว่า การ
ยกเลิกมาตรา 14 และมาตรา 41 ไม่ได้    
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออกและภาพรวม
การส่ งออกของประเทศแต่ประการใด  
หากแต่อาจส่งผลกระทบต่อบทบาทการท างาน
ของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 
ในกรณีที่สมาชิกของสภามีจ านวนลดลงบ้าง 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ส่งออกแต่ละรายว่า
จะยังคงเป็นสมาชิกต่อหรือไม่ 
 

 

7. การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย 
      กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นทั้งหมด
เสนอต่อที่ประชุมคณะท างานพันนากฎหมายสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 322561 เมื่อวันที่ 
16 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 50913 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  ทั้ งนี้ ที่ประชุมมีมติให้เสนอ
ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ต่อคณะกรรมการพันนากฎหมาย
กระทรวงพาณิชย์และคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามข้ันตอนต่อไป 
 


