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พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่ง

ประเทศไทย พ.ศ. 2537 
ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินคา้แห่ง 

ประเทศไทย พ.ศ. … 
ส่วนที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
หมายเหตุ/เหตุผลในการแก้ไข 

มาตรา ๑  พระราชบัญญตัินี้
เรียกว่า “พระราชบัญญตัิสภาผูส้่งสินค้าทางเรือ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๗” 
 

ร่างมาตรา ๑  พระราชบัญญตัินี ้
เรียกว่า “พระราชบัญญตัิสภาผูส้่งสินค้าแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ….” 

- แก้ไขช่ือพระราชบัญญตัิเป็น          
“พระราชบัญญัติสภาผูส้่งสินค้าแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ….” 

 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่       
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ร่างมาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่   
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  

 ร่างมาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติสภาผู้ส่ง
สินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๗ 

- ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้า      
ทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๗ 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี ้
   “การส่งสินค้าทางเรือ” หมายความว่า การส่งออกหรือ
การน าเข้าสินค้าโดยทางเรือจากประเทศไทยไป
ต่างประเทศ หรือจากต่างประเทศมาประเทศไทย หรือ
จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนอกราชอาณาจักร และ
ให้หมายความรวมถึงการใช้บริการด้านอื่น   ที่
เกี่ยวเนื่อง 
 
 
   “การขนส่งสินค้าทางเรือ” หมายความว่า     
การให้บริการในการส่งสินค้าทางเรือ 
   “ผู้ส่งสินค้าทางเรือ” หมายความว่า ผู้ส่งออก
หรือผู้น าเข้าสินค้าท่ีใช้บริการการขนส่งสินค้าทาง
เรือ 
   “ผู้ ขนส่ งสิ นค้ าทาง เ รื อ ”  หมายความว่ า 
ผู้ประกอบการให้บริการในการส่งสินค้าทางเรือไม่

ร่างมาตรา ๔  ในพระราชบัญญตันิี้ 
   “การส่งสินค้า” หมายความว่า การส่งออก     
หรือการน าเข้าสินค้าจากประเทศไทยไปต่างประเทศ
หรือจากต่างประเทศมาประเทศไทย หรือจากที่หนึ่ง
นอกราชอาณาจักรไปยังอีกที่หนึ่งนอกราชอาณาจักร 
โดยระบบการขนส่งทางเรือ ทางถนน ทางราง ทางอากาศ 
และระบบขนส่ งที่ เ ช่ื อม โยงกับการส่ งสินค้ า        
และบริการด้านอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
   
 “การขนส่งสินค้า” หมายความวา่ การให้บริการ    
ในการส่งสินค้า 
   “ผู้ส่งสินค้า” หมายความว่า ผูส้ง่ออกหรือผู้น าเข้า
สินค้าท่ีใช้บริการขนส่งสินค้าระหวา่งประเทศ 
    
“ผู้ขนส่งสินค้า” หมายความว่า ผู้ประกอบการ
ให้บริการในการส่งสินค้าไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการ

 
- ตัดค าว่า “ทางเรือ” ออก 
 
 
 
- เพิ่มข้อความว่า “โดยระบบการขนส่งทางเรือ 
ทางถนน ทางราง ทางอากาศ และระบบขนส่ง
ที่เช่ือมโยงกับการส่งสินค้า และบริการด้านอื่น
ที่เกี่ยวข้อง” 
- ตัดค าว่า “ทางเรือ” ออก 
 
 
- ตัดค าว่า “ทางเรือ” ออก 
- เพิ่มค าว่า “ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ” 
- ตัดค าว่า “ทางเรือ” ออก 
 

- ในปัจจุบันการขนส่งสินค้าทางเรือและการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศมีพัฒนาการ ขอบเขต 
และรูปแบบการให้บริการที่แตกต่างและเพิ่มเติม
จากในอดีต โดยมีการให้บริการที่ครอบคลุม
ระบบขนส่งที่เกี่ยวเนื่องหรือเช่ือมโยงกับระบบ
ขนส่งสินค้าทางเรือจนกลายเป็นการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบเป็นจ านวนมาก ค านิยาม 
การขนส่งสินค้าทางเรือตั้งแต่ปี 2537 จึงไม่ทัน
ต่อสภาวะปัจจุบันของการค้าระหว่างประเทศ   
จึงควรให้มีการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะ
ปัจจุบันและเพื่อที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิก
ในการใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
เพื่อให้สภาเป็นหน่วยงานที่สามารถให้ความคุ้มครอง 
และส่ งเสริ มให้ สมาชิกและผู้ ส่ งออกทั่ วไป       
สามารถท าการค้าและใช้บริการขนส่งสินค้า             
ระหว่ างประเทศโดยไม่ถูกเอารั ดเอาเปรียบ         
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หมายเหตุ/เหตุผลในการแก้ไข 

ว่าจะเป็นการด าเนินการเพียงรายเดียวหรือรวมกัน
ตั้งแต่สองรายขึ้นไป และให้หมายความรวมถึง
ตัวแทนผู้ขนส่งสินค้าทางเรือด้วย 
   “สภา” หมายความว่า สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ
แห่งประเทศไทย 
   “ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อบังคับของสภา    
ผู้ส่งสินคา้ทางเรือแห่งประเทศไทย 
   “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสภาผูส้่งสินค้า
ทางเรือแห่งประเทศไทย 
   “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการ
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 
   “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสภา       
ผู้ส่งสินคา้ทางเรือแห่งประเทศไทย 
   “พนักงาน” หมายความว่า พนักงานและลูกจ้าง
ของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 
   “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่ง
รัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
   “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผูร้ักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี ้

เพียงรายเดียว หรือรวมกันตั้งแต่สองรายขึ้นไป    
และให้หมายความรวมถึงตัวแทนผู้ขนส่งสินค้าด้วย 
    
    “สภา” หมายความว่า สภาผู้สง่สินค้าแห่ง
ประเทศไทย 
   “ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อบังคับของสภา      
ผู้ส่งสินคา้แห่งประเทศไทย 
   “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสภาผูส้่งสินค้า
แห่งประเทศไทย 
   “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการ
สภาผู้ส่งสินค้าแห่งประเทศไทย                   
   “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสภาผู้ส่ง
สินค้าแห่งประเทศไทย 
   “พนักงาน” หมายความว่า พนักงานและลูกจา้ง
ของสภาผูส้่งสินค้าแห่งประเทศไทย 
   “พนักงานเจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ผู้ซึ่ง
รัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบตัิการตามพระราชบัญญัตินี ้
   “รัฐมนตร”ี หมายความว่า รัฐมนตรีผูร้ักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี ้
 

 
- ตัดค าว่า “ทางเรือ” ออก 
 
- ตัดค าว่า “ทางเรือ” ออก 
 
- ตัดค าว่า “ทางเรือ” ออก 
 
- ตัดค าว่า “ทางเรือ” ออก 
 
 
- ตัดค าว่า “ทางเรือ” ออก 
 
- ตัดค าว่า “ทางเรือ” ออก 
 
- ตัดค าว่า “ทางเรือ” ออก 
 
 

จากผู้ ขนส่ งสินค้ าระหว่ างประเทศ เป็นต้น 
- นิยามของ ‘shipper’  

http://dictionary.cambridge.org/diction
ary/english/shipper -shipper (n) :          
“a person or company whose job is to 
organize the sending of goods from 
one place to another” ซึ่งมิไดจ้ ากัด
เฉพาะการขนส่งทางเรือ หรือการขนส่งเฉพาะ
ช่วงใดช่วงหนึ่ง  
- Oxford Living Dictionary-shipper (n) : 
“A person or company that transports 
or receives goods by sea, land, or air.” 
-www.businessdictionary.com–shipper 
(n) : “Consignor, exporter, or seller 
(who may be the same or different 
parties) named in the shipping 
documents as the party responsible 
for initiating a shipment, and who may 
also bear the freight cost.” 

- ตัวอย่างขอบเขตหน้าที่ของสภาผู้ส่งสินค้า 
(Shippers’ Council) ในต่างประเทศ มิได้จ ากัด
การท างานแค่เพียงเฉพาะการส่งสินค้าทางเรือ
เท่านั้น แต่ยังให้ความส าคัญกับการส่งสินค้า
รูปแบบอื่น อาทิ ถนน ราง อากาศ และกิจกรรม
ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการครอบคลุมทั้ งระบบ ซึ่ งต้อง
เ ช่ือมโยงกัน โดยเฉพาะในด้านการจัดการ        
โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ดังนี้ 
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- Hong Kong Shippers’ Council - the 
Council serves to protect and promote 
the interests of Hong Kong exporters 
and importers, traders and 
manufacturers in matters relating to 
the transportation of merchandise by 
sea, land and air. 
- Singapore National Shippers’ Council 
- A non-profit organization providing 
research on shipping developments, 
monitors, analyzes and provides 
consultancy and negotiations on 
behalf of shippers 
- European Shippers’ Council (ESC) - 
represents the logistics interests of 
manufacturers, retailers, and 
wholesalers, collectively referred to as 
shippers. 
- Association of American Export and 
Import - trade organization 
representing U.S. companies engaged 
in global trade, recognized as technical 
experts regarding the day-to-day 
import and export of goods including 
the facilitation of global trade. 

- แนวทางการด าเนินงานต่อการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรมและการแก้ไขปัญหา
ส าหรับการขนส่งสินค้ารูปแบบอ่ืน 
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หมายเหตุ/เหตุผลในการแก้ไข 

- การเรียกเก็บ Emission Tax Surcharge 
ส าหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศไปยังสหภาพ
ยุโรป โดยผู้รับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ
ระหว่างประเทศบางรายในปี 2555 
- ผลักดันให้กรมการค้าภายในใช้อ านาจตาม 
พ.ร.บ. ราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 
ก าหนดให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
และบริการที่เกี่ยวเนื่อง เป็นบริการควบคุมราคา 
โดยก าหนดให้มีการช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็น 
และต้นทุนท่ีแท้จริง ก่อนปรับขึ้นค่าใช้จ่ายใดๆ 
- ผลักดันให้ส านักงานคณะกรรมการแข่งขัน
ทางการค้า ใช้อ านาจตาม พ.ร.บ. แข่งขันทาง
การค้า พ.ศ. 2560 ในการปูองกันสายเรือและ
ผู้ ป ระกอบการขนส่ ง ใ ช้  “อ านาจต่ อรอง           
ที่เหนือกว่า” ในการปฏิบัติที่ ไม่เป็นธรรมต่อ          
ผู้ส่งสินค้า 
- ผลักดันให้มีการใช้อ านาจตาม (ร่าง) พ.ร.บ. 
ส่งเสริมพาณิชยนาวี พ.ศ. . . . เพื่อคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของเจ้าของสินค้ากรณีมีการปฏิบัติ
ที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ส่งสินค้า 
- ผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ
การขนส่งทางรางให้ทันสมัย ผลักดันให้มีการ
พั ฒ น า แ ล ะ ต่ อ สั ญ ญ า สั ม ป ท า น  Inland 
Container Depot (ICD) ลาดกระบังโดยเร็ว 
ตลอดจนสนับสนุน ให้ มี กา รก่ อสร้ า ง  ICD         
ในภูมิภาค เพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้าไปยัง
ท่าเรือให้ต่ าลง 
- ผลักดันให้มีการบังคับใช้ความตกลง       
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Cross Border Trade Agreement (CBTA) และเพิ่ม
บริการประกันภัยการขนส่งสินค้าทางถนน
ระหว่างประเทศไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม 
พม่า มาเลเซีย สิงคโปร์ และจีน เพื่อให้เกิดความ
สะดวกส าหรับการค้าและการขนส่งสินค้ า     
ทางถนนระหว่างประเทศไทยและประเทศ    
เพื่อนบ้าน รวมถึงสนับสนุนการพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก ให้ เป็น
มาตรฐานบังคับ เพื่อปูองกันมิให้รถบรรทุกที่มิได้
มาตรฐานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ท้องถนน
ของไทยโดยง่าย ซึ่งจะเป็นการปูองกันโอกาสเกิด
อุบัติเหตุทางถนนจากความไม่คุ้นเคยเส้นทาง    
ในอนาคต 

มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ 
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งออกกฎกระทรวง
และหรื อออกประกาศ เพื่ อปฏิ บั ติ ก า รตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
   กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศ   
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

ร่างมาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งออกกฎกระทรวง
และ หรื อออก ประ กา ศ เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ก า ร ต า ม
พระราชบัญญัตินี้   
   กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศ     
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

  

มาตรา ๕  ให้จัดตั้งสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่ง
ประเทศไทยข้ึน มีอ านาจหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
   ให้สภาเป็นนิติบุคคล 

ร่างมาตรา  ๖  ให้จัดตั้งสภาผู้ส่งสินค้าแห่งประเทศไทย   
ขึ้น มีอ านาจหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด       
ในพระราชบัญญัตินี้ 
   ให้สภาเป็นนิติบุคคล 

- ตัดค าว่า “ทางเรือ” ออก  
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พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2537 

ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินคา้แห่ง 
ประเทศไทย พ.ศ. … 

ส่วนที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

หมายเหตุ/เหตุผลในการแก้ไข 

มาตรา ๖ สภามีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริมและคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ส่ง
สินค้าทางเรือ 
(๒) ให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการส่งสินค้าทางเรือ 
(๓) เป็นผู้แทนผู้ส่งสินค้าทางเรือในการปรึกษา 
เจรจาต่อรองหรือท าความตกลงกับผู้ขนส่งสินค้า
ทางเรือ รวมทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางเรือ ในเรื่องอัตรา
ค่าระวาง ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย ข้อก าหนด หรือ
เงื่อนไขต่าง ๆ ในการขนส่งสินค้าทางเรือ 
(๔) สนับสนุนให้มีการขนส่งสินค้าทางเรือที่มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอ 
 
 
(๕) จัดหา รวบรวม เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการส่งสินค้าทางเรือ 
(๖) ศึกษา วิจัย และเสนอแนะการแก้ไขปัญหา 
รวมทั้งการพัฒนาการส่งสินค้าทางเรือ 
(๗) รับปรึกษาและให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าแก่
สมาชิกหรือบุคคลอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการส่งสนิค้า
ทางเรือ และช่วยเหลืออ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
แก่สมาชิกในการส่งสินค้าทางเรือ 
(๘) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลเพื่อ
พัฒนาการส่งสินค้าทางเรือ 
(๙) ประสานงานและร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ส่งสินค้าทางเรือของต่างประเทศ 

ร่างมาตรา 7 สภามีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริมและคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ส่งสินค้า 
 
( ๒ )  ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ แ ล ะ ป ร ะ ส า น ง า น กั บ     
หน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการส่งสินค้า 
( ๓ )  เ ป็ น ผู้ แ ท น ผู้ ส่ ง สิ น ค้ า ใ น ก า ร ป รึ ก ษ า            
เจรจาต่อรองหรือท าความตกลงกับผู้ขนส่งสินค้า 
รวมทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
การขนส่งสินค้า ในเรื่องอัตราค่าระวาง ค่าบริการ 
ค่าใช้จ่าย ข้อก าหนด เง่ือนไขต่าง ๆ  หรือการกระท าใด ๆ  
ในการขนส่งสินค้า 
(๔) สนับสนุนให้มีการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอ เช่น การวางมาตรฐาน การส่งและ     
การขนส่งสินค้า  การตรวจสอบและรับรองที่         
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ส่ ง แ ล ะ ก า ร ข น ส่ ง สิ น ค้ า 
(๕) จัดหา รวบรวม เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูล 
ข่ า ว ส า รแ ล ะ ค ว าม รู้ เ กี่ ย ว กั บ ก า รส่ ง สิ น ค้ า 
(๖) ศึกษา วิจัย และเสนอแนะการแก้ไขปัญหา 
รวมทั้งการพัฒนาการส่งสินค้า 
(๗) รับปรึกษาและให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน า     
แก่สมาชิกหรือบุคคลอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการส่ง
สินค้า และช่วยเหลืออ านวยความสะดวกต่าง ๆ      
แก่สมาชิกในการส่งสินค้า 
(๘) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลเพื่อ
พัฒนาการส่งสินค้า 
(๙) ประสานงานและร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ส่งสินค้าของต่างประเทศ 
(๑๐) ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามแต่จะมีกฎหมายระบุ

 
- ตัดค าว่า “ทางเรือ” ออก 
 
- ตัดค าว่า “ทางเรือ” ออก 
 
- ตัดค าว่า “ทางเรือ” ออก 
- ตัดค าว่า “ทางเรือ” ออก 
 
 
- เพิ่มข้อความว่า “หรือการกระท าใด ๆ” 
 
- ตัดค าว่า “ทางเรือ” ออก 
- เพิ่ มข้อความว่า “เช่น การวางมาตรฐาน        
การส่งและการขนส่งสินค้า การตรวจสอบและ
รับรองที่เกี่ยวข้องกับการส่งและการขนส่งสินค้า” 
 
- ตัดค าว่า “ทางเรือ” ออก 
 
- ตัดค าว่า “ทางเรือ” ออก 
 
- ตัดค าว่า “ทางเรือ” ออก 
 
 
 
- ตัดค าว่า “ทางเรือ” ออก 
 
- ตัดค าว่า “ทางเรือ” ออก 
- เพิ่ม (๑๐) ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามแต่จะมี

- เนื่องจากการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน      
มีการเพิ่มเติมกฎระเบียบและการตรวจสอบ
อย่างเข้มงวดโดยประเทศผู้น า เข้ามากขึ้น        
จึงจ าเป็นต้องยกระดับผู้ประกอบการส่งออกของไทย
ให้ มี ม าตรฐาน เป็ นที่ ย อมรั บ  โดย เฉพาะ        
ด้าน Trade Security อาทิ คณะกรรมการ สรท.    
เห็นควรให้หารือกับกรมศุลกากรเพื่อสนับสนุน    
ให้เกิด Certified Body (CB) ในการรับรองมาตรฐาน 
Authorized Economic Operator (AEO) เพื่อเพิ่ม
จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
โดย สรท. จะเตรียมความพร้อมในการเป็น
หน่วยงานตรวจประเมินและจัดหาบริการ         
ที่ปรึกษา การฝึกอบรมการปฏิบัติตามมาตรฐาน 
AEO ให้แก่สมาชิกและผู้ส่งออกทั่วไป เพื่อขอรับ
การรับรองมาตรฐานต่อไป เป็นต้น ดังนั้น กรณี   
ที่มีหน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงานเจ้าของ
ใบอนุญาต/ใบรับรอง ให้การด าเนินงานของสภาฯ 
เป็นไปตามเง่ือนไขการด าเนินงานและมาตรฐาน
ก า ร ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น ที่ ห น่ ว ย ง า น เ จ้ า ข อ ง
ใบอนุญาต/ใบรับรองก าหนด 
- กรณีที่สภาฯ พิจารณาออกใบรับรองโดยอ้างอิง
ตามมาตรฐานสากล โดยที่ยังไม่มีหน่วยงาน
ภายในประเทศด าเนินการ ให้ก าหนดเง่ือนไข   
การออกใบรับรองตามมาตรฐานสากล อาทิ สภาฯ 
ได้ร่วมกับ Asian Pallet System Federation 
(APSF) ในการพัฒนาพาเลทให้มีมาตรฐานร่วมกัน
ในเอเชีย และประสบความส าเร็จในการผลักดัน
ให้ สมอ. ประกาศมาตรฐานประเทศไทย ส าหรับ
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ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินคา้แห่ง 
ประเทศไทย พ.ศ. … 

ส่วนที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

หมายเหตุ/เหตุผลในการแก้ไข 

ให้ เป็นหน้าที่ของสภาหรือตามที่ทางราชการ
มอบหมาย เช่น การตรวจประเมินหรือการออก
ใบรับรอง 
(๑๑) ด าเนินหรือจัดกิจกรรมสนับสนุนการส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศหรือกิจกรรมอื่นใดตาม
วัตถุประสงค์ในข้อ (๑) ถึง (๑๑) และกิจกรรมอื่นใด
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผู้ส่งสินค้า เช่น การจัดงานแสดง
สินค้า กิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ 
 

กฎหมายระบุให้เป็นหน้าที่ของสภาหรือตามที่
ทางราชการมอบหมาย เช่น การตรวจประเมิน
หรือการออกใบรับรอง 
- เพิ่ม (๑๑) ด าเนินหรือจัดกจิกรรมสนับสนุน
การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ
กิจกรรมอื่นใดตามวัตถปุระสงค์ในขอ้ (๑) ถึง (๑๑) 
และกิจกรรมอื่นใดท่ีเป็นประโยชนต์่อผู้ส่งสินค้า 
เช่น การจัดงานแสดงสินค้า กิจกรรมการจบัคู่
ธุรกิจ 

การผลิตพาเลทพลาสติกที่ใช้หมุนเวียน ส่งผลให้
สภาฯ ได้รับการร้องขอจาก APSF ให้ท าหน้าที่
เป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานภาคเอกชน ในการ
รับรองขนาดและมาตรฐานพาเลทที่นิยมใช้ใน
เอเชียตะวันออก เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการลด
ต้นทุนโลจิสติกส์ส าหรับการเคลื่อนย้าย  พาเลท
ระหว่างประเทศต่อไป ดังนั้น กรณีที่สภาฯ ได้รับ
การร้องขอจากหน่วยงานหรือองค์กรเอกชน
ระหว่างประเทศให้ด าเนินการออกใบรับรอง     
ให้การด าเนินงานของสภาฯ เป็นไปตามเง่ือนไข
การด าเนินงานและมาตรฐานการตรวจประเมินท่ี
ก าหนดและยอมรับกันโดยสากล  
- เพื่อใหส้ภาสามารถด าเนินงานท่ีให้บริการ 
แก่สมาชิกและผู้ส่งออกได้ทุกรูปแบบที่จ าเป็น   
ต่อการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ     
และสามารถเช่ือมโยงภาครัฐ และภาคเอกชนได้
อย่างไม่มีข้อจ ากัดทางข้อกฎหมาย เช่น สามารถ
รับงานจากภาครัฐมาด าเนินการ ส่งเสริมและพัฒนา
สมาชิกและผู้ส่งออกได้ตามนโยบายของภาครัฐ 

มาตรา ๗  ห้ามสภาท าการใด ๆ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประกอบวิสาหกิจ หรือเข้าด าเนินการในการ
ประกอบวิส าหกิ จของบุ คคลใด  เ ข้ าถื อหุ้ น        
เป็นหุ้นส่วนหรือร่วมทุนในการประกอบวิสาหกิจ
กับบุคคลใด เว้นแต่เป็นการด าเนินการเพียงเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของสภาตามมาตรา ๖ 
(๒) ด าเนินการด้วยประการใด ๆ อันเป็นการ
ท าลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของการ
ประกอบวิสาหกิจ เว้นแต่เป็นการกระท าเพื่อ

ร่างมาตรา ๘ ห้ามสภาท าการใด ๆ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประกอบวิสาหกิจ หรือเข้าด าเนินการในการ
ประกอบวิ ส าหกิ จ ขอ งบุ คคล ใด  เ ข้ า ถื อหุ้ น         
เป็นหุ้นส่วนหรือร่วมทุนในการประกอบวิสาหกิจ    
กับบุคคลใด เว้นแต่เป็นการด าเนินการเพียงเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของสภาตามมาตรา ๗ 
(๒) ด าเนินการด้วยประการใด ๆ อันเป็นการ   
ท าลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของการ
ประกอบวิสาหกิจ เว้นแต่ เป็นการกระท าเพื่อ   
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พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2537 

ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินคา้แห่ง 
ประเทศไทย พ.ศ. … 

ส่วนที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

หมายเหตุ/เหตุผลในการแก้ไข 

ปกปูองผลประโยชน์ทางการค้าของประเทศ 
(๓) ด าเนินการด้วยประการใด ๆ อันอาจเป็นภัยต่อ
เศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ ความสงบ
เรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(๔) ให้กู้ยืมเงินหรือให้เงินแก่สมาชิกหรือบุคคลอื่น
ใด เว้นแต่เป็นการให้กู้ยืมเพื่อเป็นการสงเคราะห์
พนักงาน หรือครอบครัวของพนักงานตามระเบียบ 
หรือเป็นการให้เพื่อการกุศลสาธารณะ หรือตาม
หน้าท่ีศีลธรรม หรือตามควรแก่อัธยาศัยในสังคม 
 
(๕) กีดกันหรือขัดขวางมิให้ผู้ ใดซึ่งมีคุณสมบัติ     
ที่จะเข้าเป็นสมาชิกได้ตามพระราชบัญญัติและ
ข้อบังคับเข้าเป็นสมาชิก หรือให้สมาชิกออกจาก
สภาโดยขัดต่อพระราชบัญญัติหรือข้อบังคับ 
(๖) เปิดเผยสถิติ เอกสารหรือข้อความอันเกี่ยวกับ
ประโยชน์ส่วนได้เสีย โดยเฉพาะของสมาชิกซึ่งไม่
ประสงค์จะให้เปิดเผย เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็น
หนังสือจากสมาชิกผู้นั้น 
(๗) แบ่งปันผลก าไรหรือรายได้ให้แก่สมาชิก 
(๘) ด าเนินการทางการเมือง 

ปกปูองผลประโยชน์ทางการค้าของประเทศ 
(๓) ด าเนินการด้วยประการใด ๆ อันอาจเป็นภัย    
ต่อเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ ความสงบ
เรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(๔) ให้กู้ยืมเงินหรือให้เงินแก่สมาชิกหรือบุคคล      
อื่ น ใ ด  เ ว้ นแต่ เ ป็ นก าร ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ เ ป็ นก า ร      
สงเคราะห์พนักงาน หรือครอบครัวของพนักงาน   
ต ามระ เบี ยบ  หรื อ เป็ นก าร ให้ เพื่ อก ารกุ ศ ล    
สาธารณะ หรือตามหน้าที่ศีลธรรม หรือตามควร    
แก่อัธยาศัยในสังคม 
(๕) กีดกันหรือขัดขวางมิให้ผู้ ใดซึ่ งมีคุณสมบัติ         
ที่จะเข้าเป็นสมาชิกได้ตามพระราชบัญญัติและ
ข้อบังคับเข้าเป็นสมาชิก หรือให้สมาชิกออกจาก    
สภาโดยขัดต่อพระราชบัญญัติหรือข้อบังคับ 
(๖) เปิดเผยสถิติ เอกสารหรือข้อความอันเกี่ยวกับ
ประโยชน์ส่วนได้เสีย โดยเฉพาะของสมาชิกซึ่งไม่
ประสงค์จะให้เปิดเผย เว้นแต่จะได้รับความยินยอม
เป็นหนังสือจากสมาชิกผู้นั้น 
(๗) แบ่งปันผลก าไรหรือรายได้ให้แก่สมาชิก 
(๘) ด าเนินการทางการเมือง 

ม า ต ร า  ๘  ใ ห้ ส ภ า มี ส า นั ก ง า น ใ ห ญ่ ใ น
กรุงเทพมหานคร และมีส านักงานสาขาในจังหวัดอื่น
ได้ตามความจ าเป็น 
   การจัดตั้งส านักงานสาขาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับ 

ร่ า ง ม าตร า  ๙  ใ ห้ ส ภ า มี ส า นั ก ง าน ให ญ่ ใ น
กรุงเทพมหานคร และมีส านักงานสาขาในจังหวัดอื่น
ได้ตามความจ าเป็น 
   การจัดตั้งส านักงานสาขาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับ 

  

มาตรา ๙  สภาอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงที่เรียกเก็บจากสมาชิก 
(๒) ค่าตอบแทนและค่าบริการที่ ได้ รับจากการ

ร่างมาตรา ๑๐  สภาอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงที่เรียกเก็บจากสมาชิก 
(๒) ค่ าตอบแทนและค่าบริการที่ ได้ รับจากการ
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ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินคา้แห่ง 
ประเทศไทย พ.ศ. … 

ส่วนที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

หมายเหตุ/เหตุผลในการแก้ไข 

ให้บริการแก่สมาชิกหรือบุคคลภายนอก 
(๓) เงินสมทบจากรัฐบาล 
(๔) เงินและทรัพย์สินท่ีมีผู้มอบให้ 
(๕) ดอกเบี้ยและผลประโยชน์อ่ืนจากทรัพย์สินของสภา 

ให้บริการแก่สมาชิกหรือบุคคลภายนอก 
(๓) เงินสมทบจากรัฐบาล 
(๔) เงินและทรัพย์สินท่ีมีผู้มอบให้ 
(๕) ดอกเบี้ยและผลประโยชน์อ่ืนจากทรัพย์สินของสภา 
(๖) รายได้อื่นๆ จากการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์
ของสภา 

 
 
 
 
- เพิ่ม (6) รายได้อื่นๆ จากการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของสภา 

มาตรา ๑๐  ในกรณีที่สภาเห็นว่าอัตราค่าระวาง 
ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย ข้อก าหนดหรือเง่ือนไขต่าง ๆ ใน
การขนส่งสินค้าทางเรือที่ผู้ขนส่งสินค้าทางเรือ 
หน่วยงานของรั ฐหรือเอกชนที่ เกี่ ยวข้องกับ       
การขนส่งสินค้าทางเรือก าหนด มีผลกระทบหรือไม่
เป็นธรรมต่อผู้ส่งสินค้าทางเรือโดยส่วนรวม ให้สภา
ด าเนินการปรึกษาและเจรจาท าความตกลงในเรื่อง
ดังกล่าวกับผู้ขนส่งสินค้าทางเรือ หน่วยงานของรัฐ 
หรือเอกชนนั้น 

ร่างมาตรา ๑๑  ในกรณีที่สภาเห็นว่าอัตราค่าระวาง 
ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย ข้อก าหนด เง่ือนไขต่าง ๆ     
หรือการกระท าใด ๆ ในการขนส่งสินค้าที่ผู้ขนส่งสินค้า 
หน่ วยงานของรั ฐหรื อ เอกชนที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ          
การขนส่งสินค้าก าหนดหรือกระท าการ มีผลกระทบ
หรือไม่เป็นธรรมต่อผู้ส่งสินค้าโดยส่วนรวม ให้สภา
ด าเนินการปรึกษาและเจรจาท าความตกลงในเรื่อง
ดังกล่าวกับผู้ขนส่งสินค้า หน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชนนั้น และให้รวมถึงการช้ีแจงให้ข้อมูลแทน     
ผู้ส่งสินค้า หากทางสภาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์     
ต่อการส่งสินค้า 
 

 
 
- ตัดค าว่า “ทางเรือ” ออก 
- เพิ่มข้อความว่า “หรือการกระท าใด ๆ” 
- เพิ่มข้อความว่า “หรือกระท าการ” 
- ตัดค าว่า “ทางเรือ” ออก 
 
ตัดค าว่า “ทางเรือ” ออก 
- เพิ่มข้อความว่า “และให้รวมถึงการช้ีแจง     
ให้ข้อมูลแทนผู้ส่งสินค้า หากทางสภาเห็นว่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อการส่งสินค้า” 
 

- ในช่วงที่ผ่านมาสายเรือและผู้ประกอบการ   
ลานคอนเทนเนอร์ ได้ทยอยขึ้นค่าบริการในเวลา
เดียวกันโดยไม่เป็นธรรม ไม่มีการชี้แจงถึงเหตุผล 
ต้นทุนที่แท้จริง และไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า     
ในเวลาที่เหมาะสม ท าให้ผู้ส่งสินค้าทางเรือได้รับ
ความเดือดร้อน และคิดเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
หลายพันล้านบาทต่อปี อาทิ ค่า Lift on Charge 
ค่า Documentation (B/L) Fee ค่า Congestion 
Surcharge ค่า Terminal Handling Charge (THC) 
ค่า VGM Submission Fee ค่า Seal ค่าล้าง   
ท าความสะอาดตู้สินค้าซึ่ งเรียกเก็บทั้งจาก      
ผู้น าเข้าและผู้ส่งออก เป็นต้น จึงควรเพิ่มบทบาท
ของ สรท. ให้มีอ านาจในดูแลบริหารค่าใช้จ่าย   
ในการส่ งสินค้ า  ซึ่ ง เป็นต้นทุนส าคัญและ        
เป็นปัจจัยส าคัญต่อการส่งออกของประเทศ 
เพื่อให้สามารถเจรจากับทางสายเรือแทนผู้ส่งสินค้า
ทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะผู้ส่งสินค้า
รายย่อยที่ไม่มีอ านาจในการต่อรอง รวมถึงผู้ส่งสินค้า
ที่ไม่ได้เป็นผู้เลือกใช้บริการสายเรือด้วยตนเอง 
อันเนื่องมาจากเทอมการค้าที่ตกลงกับคู่ค้า      
(เช่น เทอม FOB)   
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หมายเหตุ/เหตุผลในการแก้ไข 

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งระหว่างสมาชิก
กับผู้ขนส่งสินค้าทางเรือ และสมาชิกร้องขอให้สภา
ช่วยเหลือ ถ้าสภาเห็นสมควรจะจัดให้มีการเจรจา
หรือตั้งผู้แทนเข้าร่วมในการเจรจาระหว่างสมาชิกกับ   
ผู้ขนส่งสินค้าทางเรือด้วยก็ได้ 
 
 

ร่างมาตรา ๑2 ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งระหว่าง
สมาชิกกับผู้ขนส่งสินค้า และสมาชิกร้องขอให้สภา
ช่วยเหลือ ถ้าสภาเห็นสมควรจะจัดให้มีการเจรจา   
หรือตั้งผู้แทนเข้าร่วมในการเจรจาระหว่างสมาชิก       
กับผู้ขนส่งสินค้าด้วยก็ได้ 
   จัด ให้มีหรือ เสนอแนะ การระ งับข้อพิพาท
ทางเลือกให้แก่ผู้ส่งสินค้า ในกรณีที่ผู้ส่งสินค้าร้องขอ  
 

 
- ตัดค าว่า “ทางเรือ” ออก 
 
 
- ตัดค าว่า “ทางเรือ” ออก 
- เพิ่มข้อความว่า “จัดให้มีหรือเสนอแนะ    
การระงับข้อพิพาททางเลือกให้แก่ผู้ส่งสินค้า       
ในกรณีที่ผู้ส่งสินค้าร้องขอ” 

- ในปัจจุบัน สรท. ได้ด าเนินการเป็นคนกลาง
หรือ เป็นตั วแทนในการแก้ ไขปัญหาให้แก่           
ผู้ส่งสินค้าทางเรือ ทั้งในส่วนของข้อพิพาท
ระหว่างเอกชนต่อเอกชน หรือเอกชนกับภาครัฐ  
อย่างไรก็ตาม สรท. เห็นว่านอกเหนือจากการ      
ให้ค าแนะน าในเบื้องต้นที่ได้ด าเนินการแล้ว       
เห็นควรให้เชิญคู่กรณีที่เป็นเอกชนด้วยกันมาท า
การไกล่เกลี่ยหรือระงับข้อพิพาทกันเสียก่อนที่จะ
ใช้วิธีการทางกฎหมายโดยการฟูองร้องต่อศาล 

มาตรา ๑๒  ห้ามบุคคลใดนอกจากสภาใช้ช่ือเป็น
ภาษาไทยว่า “สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย” 
หรืออักษรต่างประเทศที่หมายความว่าหรืออ่านว่า 
“สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย” 

ร่างมาตรา ๑๓  ห้ามบุคคลใดนอกจากสภาใช้ช่ือเป็น
ภาษาไทยวา่ “สภาผู้ส่งสินค้าแห่งประเทศไทย” หรือ
อักษรต่างประเทศที่หมายความว่าหรืออ่านว่า      
“สภาผู้ส่งสินค้าแห่งประเทศไทย” 

 
- ตัดค าว่า “ทางเรือ” ออก 
 
- ตัดค าว่า “ทางเรือ” ออก 

 

มาตรา ๑๓  สภาประกอบด้วยสมาชิก            
สองประเภท คือ 
(๑) สมาชิกสามัญ 
(๒) สมาชิกสมทบ 

ร่างมาตรา ๑๔  สภาประกอบด้วยสมาชิก          
สองประเภท คือ 
(๑) สมาชิกสามัญ 
(๒) สมาชิกสมทบ 

  

มาตรา ๑๔ ผู้ส่งสินค้าทางเรือที่เป็นนิติบุคคล     
ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
จะต้องเป็นสมาชิกสามัญภายในเก้าสิบวันนับแต่มี
คุณสมบัติครบตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

 
 
 

- ยกเลิก ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้น าส่งร่างพระราชบัญญัติ
สภาผู้ ส่ งสิ นค้ าทาง เ รื อแห่ งประ เทศไทย            
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพื่อยกเลิกมาตรา 14 และมาตรา 
41) ต่อคณะรัฐมนตรีแล้วนั้น เมื่อวันจันทร์ที่ 25 
ธันวาคม 2561 คณะรัฐมนตรีลงมติรับทราบผล
การประชุมของคณะกรรมการประสานงานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ  ซึ่งเห็นควรให้เสนอแนะ
คณะรั ฐมนตรีชะลอร่ า งพระราชบัญญัติ ฯ       
ฉบับนี้ไว้ก่อน และให้กระทรวงพาณิชย์แก้ไข
พระราชบัญญัติสภาผู้ส่ งสินค้าทางเรือแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2537 ในภาพรวมทั้งฉบับ 
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พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2537 

ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินคา้แห่ง 
ประเทศไทย พ.ศ. … 

ส่วนที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

หมายเหตุ/เหตุผลในการแก้ไข 

มาตรา ๑๕  บุคคลผู้มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกสามัญ 
(๑) เป็นผู้ส่งสินค้าทางเรือที่เป็นนิติบุคคล 
(๒) เป็นหอการค้าตามกฎหมายว่าด้วยหอการค้า 
หรือสมาคมการค้าตามกฎหมายว่าด้วยสมาคม
การค้าที่มีสมาชิกเป็นผู้ส่งสินค้าทางเรือ 
(๓) เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ หรือเป็นสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์ซึ่งเป็นผู้ส่งสินค้าทางเรือ 
(๔) เป็นสมาคมตัวแทนออกของ 
(๕) เป็นนิติบุคคลอื่นใดท่ีมิได้เป็นผู้ขนส่งสินค้าทาง
เรือซึ่งมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ร่างมาตรา ๑๕  บุคคลผู้มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกสามัญ 
(๑) เป็นผู้ส่งสินค้าที่เป็นนิติบุคคล 
(๒) เป็นหอการค้าตามกฎหมายว่าด้วยหอการค้า    
หรือสมาคมการค้าตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า
ที่มีสมาชิกเป็นผู้ส่งสินค้า 
(๓) เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ หรือเป็นสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์ซึ่งเป็นผู้ส่งสินค้า 
(๔) เป็นสมาคมตัวแทนออกของ 
(๕) เป็นนิติบุคคลอื่นใดที่มิได้เป็นผู้ขนส่งสินค้าซึ่งมี
คุณสมบัติตามที่คณะกรรมการก าหนด 

 
 
- ตัดค าว่า “ทางเรือ” ออก 
 
 
- ตัดค าว่า “ทางเรือ” ออก 
 
 
- ตัดค าว่า “ทางเรือ” ออก 
 
- ตัดค าว่า “ทางเรือ” ออก 
 

 

มาตรา ๑๖  สมาชิกสมทบของสภาได้แก่บุคคลอื่น
ตามที่คณะกรรมการก าหนด ซึ่งมิใช่สมาชิกสามัญ
และมิได้เป็นผู้ขนส่งสินค้าทางเรือ 

ร่างมาตรา ๑๖  สมาชิกสมทบของสภาได้แก่บุคคลอื่น
ตามที่คณะกรรมการก าหนด ซึ่งมิใช่สมาชิกสามัญ       
และมิได้เป็นผู้ขนส่งสินค้า 

 
 
- ตัดค าว่า “ทางเรือ” ออก 

 

มาตรา ๑๗  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งมีจ านวน    
ไม่น้อยกว่ายี่สิบเอ็ดคน ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจาก
ผู้แทนสมาชิกสามัญในการประชุมใหญ่สภาตาม
จ านวนและวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ โดยให้มี
วาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี 
   ผู้ที่จะเป็นผู้แทนสมาชิกสามัญได้ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ 
   ในกรณี ที่ มี การ เลื อกตั้ งกรรมการเพิ่ มขึ้ น                 
ให้กรรมการซึ่งได้รับการเลือกตั้งเพิ่มขึ้นนั้นอยู่ ใน
ต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่ เหลืออยู่ของกรรมการ           
ซึ่งได้รับการเลือกตั้งไว้แล้ว 
   ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการ       
เป็นประธานสภาคนหนึ่ง เป็นรองประธานสภาคนหนึ่ง

มาตรา ๑๗  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งมีจ านวน          
ไม่น้อยกว่ายี่สิบเอ็ดคน ซึ่ งได้รับการเลือกตั้ งจาก        
ผู้ แทนสมาชิกสามัญในการประชุมใหญ่สภาตาม        
จ านวนและวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ โดยให้มี                   
วาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี 
   ผู้ที่จะเป็นผู้แทนสมาชิกสามัญได้ให้ เป็นไปตาม
ข้อบังคับ 
   ในกรณี ที่ มี การ เลื อกตั้ งกรรมการ เพิ่ มขึ้ น                    
ให้กรรมการซึ่ งได้รับการเลือกตั้ งเพิ่มขึ้นนั้นอยู่ ใน     
ต าแหน่ งเพียงเท่ าวาระที่ เหลืออยู่ ของกรรมการ             
ซึ่งได้รับการเลือกตั้งไว้แล้ว 
   ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการ
เป็นประธานสภาคนหนึ่ง เป็นรองประธานสภาคนหนึ่ง
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พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2537 

ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินคา้แห่ง 
ประเทศไทย พ.ศ. … 

ส่วนที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

หมายเหตุ/เหตุผลในการแก้ไข 

หรื อหลายคน เป็ น เ ลขาธิ ก ารสภาคนหนึ่ ง               
และต าแหน่งอ่ืนตามที่ก าหนดในข้อบังคับ 

หรื อหล ายคน  เ ป็ น เ ล ข า ธิ ก า ร สภาคนหนึ่ ง          
และต าแหน่งอ่ืนตามที่ก าหนดในข้อบังคับ 

มาตรา ๑๘  ห้ามผู้แทนสมาชิกสามัญผู้มีลักษณะ
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้เป็นกรรมการ 
(๑) มีต าแหน่งหน้าที่หรือมีส่วนได้เสียโดยตรงใน
ธุรกิจของผู้ขนส่งสินค้าทางเรือ หรือธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ของผู้ขนส่งสินค้าทางเรือ 
(๒) เป็นพนักงาน 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาด 
(๔) เป็นข้าราชการประจ าหรือข้าราชการการเมือง 
(๕) เป็นบุคคลวิกลจรติหรือจติฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ 
(๖) เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้
จ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสามปีนับแต่วันพ้น
โทษ เว้นแต่ในความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

ร่างมาตรา ๑๘ ห้ามผู้แทนสมาชิกสามัญผู้มีลักษณะ
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้เป็นกรรมการ 
(๑) มีต าแหน่งหน้าที่หรือมีส่วนได้เสียโดยตรงใน
ธุรกิจของผู้ขนส่งสินค้าทางเรือ หรือธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ของผู้ขนส่งสินค้า 
(๒) เป็นพนักงาน 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาด 
(๔) เป็นข้าราชการประจ าหรือข้าราชการการเมือง 
(๕) เป็นบุคคลวิกลจรติหรือจติฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ 
(๖) เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้
จ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสามปีนับแต่วัน      
พ้นโทษ เว้นแต่ในความผิดที่กระท าโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 

 
 
 
 
- ตัดค าว่า “ทางเรือ” ออก 

 

มาตรา ๑๙  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง กรรมการพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ที่ประชุมใหญ่สภามีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกสามัญ
ที่มาประชุม 
(๔) พ้นจากการเป็นผู้แทนสมาชิกสามัญหรือ
สมาชิกสามัญนั้นพ้นจากสมาชิกภาพ 
(๕) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๘ 

มาตรา ๑๙  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตาม    
วาระตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง กรรมการพ้น            
จากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ที่ประชุมใหญ่สภามีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียง   
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกสามัญ    
ที่มาประชุม 
(๔) พ้นจากการเป็นผู้ แทนสมาชิกสามัญหรือ    
สมาชิกสามัญนั้นพ้นจากสมาชิกภาพ 
(๕) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๘ 
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พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2537 

ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินคา้แห่ง 
ประเทศไทย พ.ศ. … 

ส่วนที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

หมายเหตุ/เหตุผลในการแก้ไข 

(๖) รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีให้พ้น      
จากต าแหน่งตามมาตรา ๓๖ 

(๖) รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีให้พ้น    
จากต าแหน่งตามมาตรา ๓๖ 

มาตรา ๒๐ เมื่อกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อน
วาระ ให้คณะกรรมการเลือกผู้แทนสมาชิกสามัญ
เป็นกรรมการแทนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
กรรมการผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง เว้นแต่วาระของ
กรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าเก้าสิบวัน 
   บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งให้
อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งตนแทน 

มาตรา ๒๐ เมื่อกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อน   
วาระ ให้คณะกรรมการเลือกผู้แทนสมาชิกสามัญ
เป็นกรรมการแทนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
กรรมการผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง เว้นแต่วาระของ
กร รมกา รผู้ นั้ น จ ะ เหลื อน้ อ ยกว่ า เ ก้ า สิ บ วั น 
   บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง       
ให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งตนแทน 

  

มาตรา ๒๑  ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่ง
จนเหลือจ านวนน้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด ให้กรรมการที่เหลืออยู่ท าการ     
ในนามของคณะกรรมการต่อไปได้แต่เฉพาะการจัด
ให้มีการประชุมใหญ่สภา เพื่อให้มีการเลือกตั้ง
กรรมการคณะใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
จ านวนกรรมการเหลือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
   ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ 
นอกจากกรณีตามมาตรา ๓๖ ให้คณะกรรมการ    
ที่พ้นจากต าแหน่งยังคงรักษาการในต าแหน่ง     
เพื่อด าเนินกิจการของสภาต่อไปเท่าที่จ าเป็นและ
จัดให้มีการประชุมใหญ่สภา เพื่อให้มีการเลือกตั้ง
กรรมการคณะใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้น
จากต าแหน่ง 

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่ง    
จนเหลือจ านวนน้อยกว่ ากึ่ งหนึ่ งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด ให้กรรมการที่เหลืออยู่ท าการ     
ในนามของคณะกรรมการต่อไปได้แต่เฉพาะการ     
จัดให้มีการประชุมใหญ่สภา เพื่อให้มีการเลือกตั้ง
กรรมการคณะใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
จ านวนกรรมการเหลือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
   ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ 
นอกจากกรณีตามมาตรา ๓๖ ให้คณะกรรมการ     
ที่พ้นจากต าแหน่งยั งคงรักษาการในต าแหน่ง        
เพื่อด าเนินกิจการของสภาต่อไปเท่าที่จ าเป็นและ   
จัดให้มีการประชุมใหญ่สภา เพื่อให้มีการเลือกตั้ง
กรรมการคณะใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่     
พ้นจากต าแหน่ง 

 
 

 

มาตรา ๒๒  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ก าหนด
นโยบายและด าเนินงานของสภาให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ รวมทั้งมีอ านาจหน้าที่ออกข้อบังคับ
และระเบียบในเรื่องดังต่อไปนี้ 

ร่างมาตรา ๒๒  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่
ก าหนดนโยบายและด า เนินงานของสภาให้     
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งมีอ านาจหน้าที่    
ออกข้อบั งคับและระเบียบในเรื่ องดั งต่อไปนี้ 

 
 
 
 

- แก้ไขโดย (๖) ไม่จ าเป็นที่จะต้องได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญ่ของสภาและได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรี เนื่องจากข้อก าหนดใน 
(๖) เป็นการบริหารงานภายในองค์กรเกี่ยวกับ
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หมายเหตุ/เหตุผลในการแก้ไข 

(๑) ข้อบังคับการรับสมัครการเป็นสมาชิก สิทธิ
หน้าท่ีของสมาชิก วินัย การลงโทษสมาชิกและการ
พ้นจากสมาชิกภาพ 
(๒) ข้อบังคับการก าหนดค่าลงทะเบียน ค่าบ ารุง 
ค่าตอบแทน ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายที่จะพึงเรียก
เก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก 
(๓) ข้อบังคับการจัดตั้งส านักงานสาขาตามมาตรา ๘ 
(๔) ข้อบังคับการก าหนดจ านวน วิธีการเลือกตั้ง 
และต าแหน่งกรรมการตามมาตรา ๑๗ 
(๕) ข้อบังคับการมอบอ านาจของประธานสภาตาม
มาตรา ๒๖ 
(๖) ข้อบังคับการก าหนดต าแหน่ง อัตราเงินเดือน 
ค่าจ้าง และเงินบ าเหน็จรางวัลพนักงาน การบรรจุ การ
แต่งตั้ง การถอดถอน รวมทั้งระเบียบวินัย การ
ลงโทษและการร้องทุกข์ของพนักงาน 
(๗) ระเบียบการด าเนินกิจการของคณะกรรมการ 
(๘) ระเบียบการประชุมคณะกรรมการและ      
การประชุมใหญ่สภา 
(๙) ระเบียบการบัญชีและการเงินของสภา 
(๑๐) ระเบียบการสงเคราะห์พนักงาน และ
ครอบครัวของบุคคลดังกล่าว หรือผู้ซึ่งพ้นจากการ
เป็นพนักงาน 
(๑๑) ข้อบังคับหรือระเบียบเรื่องอื่นใดที่จ าเป็นต่อ
การด าเนินกิจการของสภา 
   การก าหนดหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ
ใด ๆ  ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๑๑) ต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สภาและได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรีก่อนจึงให้ใช้บังคับได้ 

(๑) ข้อบังคับการรับสมัครการเป็นสมาชิก สิทธิ
หน้าที่ของสมาชิก วินัย การลงโทษสมาชิกและ    
การพ้นจากสมาชิกภาพ 
(๒) ข้อบังคับการก าหนดค่าลงทะเบียน ค่าบ ารุง 
ค่าตอบแทน ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายที่จะพึง    
เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก 
(๓) ข้อบังคับการจัดตั้งส านักงานสาขาตามมาตรา ๙ 
(๔) ข้อบังคับการก าหนดจ านวน วิธีการเลือกตั้ง 
และต าแหน่งกรรมการตามมาตรา ๑๗  
(๕) ข้อบังคับการมอบอ านาจของประธานสภา    
ตามมาตรา ๒๖ 
(๖) ข้อบังคับการก าหนดต าแหน่ง อัตราเงินเดือน 
ค่าจ้าง และเงินบ าเหน็จรางวัลพนักงาน การบรรจุ
การแต่งตั้ง การถอดถอน รวมทั้งระเบียบวินัย           
การลงโทษและการร้องทุกข์ของพนักงาน 
(๗) ระเบียบการด าเนินกิจการของคณะกรรมการ 
(๘)  ระเบี ยบการประชุมคณะกรรมการและ        
การประชุมใหญ่สภา 
(๙) ระเบียบการบัญชีและการเงินของสภา 
(๑๐) ระเบียบการสงเคราะห์พนักงาน และ
ครอบครัวของบุคคลดังกล่าว หรือผู้ซึ่งพ้นจาก      
การเป็นพนักงาน 
(๑๑) ข้อบังคับหรือระเบียบเรื่องอื่นใดที่จ าเป็น     
ต่อการด าเนินกิจการของสภา 
   ก า ร ก า ห น ด ห รื อ ก า ร แ ก้ ไ ข เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง       
ข้อบังคับใด ๆ ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๑๑) 
ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สภาและได้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรีก่อนจึงให้ใช้บังคับได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตัด (6) ออก 

พนักงาน และเพื่อความคล่องตัวของการบริหารงาน 
สมควรให้คณะกรรมการของสภาเป็นผู้ก าหนด
และออกข้อบังคับ 
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   ข้ อ บั ง คั บ แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ จ ะ ต้ อ ง ไ ม่ ขั ด ต่ อ
พระราชบัญญัตินี้ 

   ข้ อ บั ง คั บ แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ จ ะ ต้ อ ง ไ ม่ ขั ด ต่ อ
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๓  การประชุมของคณะกรรมการต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
   ให้ประธานสภา เป็นประธานในที่ ประ ชุม          
ถ้าประธานสภาไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้ าที่ ได้  ให้ รองประธานสภาเป็นประธาน          
ในที่ประชุม ในกรณีที่มีรองประธานสภาหลายคน     
อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานสภาตามล าดับ      
ที่ได้รับเลือกเป็นประธาน 
   ถ้าประธานและรองประธานสภาไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 
   การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
   ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้ามีการพิจารณาเรื่อง
ใดที่เกี่ยวกับกรรมการผู้ใด กรรมการผู้นั้นมีสิทธิช้ีแจง
ในเรื่องนั้น แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง 

มาตรา ๒๓  การประชุมของคณะกรรมการต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
   ให้ ประธานสภา เป็ นประธานในที่ ป ระ ชุม           
ถ้าประธานสภาไม่อยู่ ในที่ประชุมหรือไม่อาจ      
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานสภาเป็นประธาน     
ในที่ประชุม ในกรณีที่มีรองประธานสภาหลายคน   
อยู่ ในที่ประชุม ให้รองประธานสภาตามล าดับ        
ที่ได้รับเลือกเป็นประธาน 
   ถ้าประธานและรองประธานสภาไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการเลือก
กรรมกา รคนหนึ่ ง เ ป็ นประธานในที่ ป ร ะ ชุม 
   การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน     
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม     
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ ง เป็นเสียง ช้ีขาด 
   ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้ามีการพิจารณา
เรื่องใดท่ีเกี่ยวกับกรรมการผู้ใด กรรมการผู้นั้นมีสิทธิ
ช้ีแจงในเรื่องนั้น แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง 

  

มาตรา ๒๔  คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งบุคคล
ใดเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายก็ได้ 
   คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมี
อ านาจแต่งตั้งบุคคลใดเป็นคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่

มาตรา ๒๔   คณะกรรมการมีอ านาจแต่ งตั้ ง      
บุคคลใด เป็นคณะกรรมการเฉพาะ เรื่ อง เพื่ อ    
พิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ 
   คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง       
มีอ านาจแต่งตั้งบุคคลใดเป็นคณะอนุกรรมการ     
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดตามที่
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มอบหมายก็ได้ 
   ให้น ามาตรา ๒๓ มาใช้บังคับแก่การประชุมของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องและคณะอนุกรรมการโดย
อนุโลม 
   ให้กรรมการเฉพาะเรื่องและอนุกรรมการได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการก าหนด 

มอบหมายก็ได ้
   ให้น ามาตรา ๒๓ มาใช้บังคับแก่การประชุม       
ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและคณะอนุกรรมการ    
โดยอนุโลม 
      ให้กรรมการเฉพาะเรื่องและอนุกรรมการได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๒๕ ให้กรรมการได้รับประโยชน์ตอบแทน
ตามที่ท่ีประชุมใหญ่สภาก าหนด 

มาตรา ๒๕ ให้กรรมการได้รับประโยชน์ตอบแทน
ตามที่ท่ีประชุมใหญ่สภาก าหนด 

  

มาตรา ๒๖  ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก             
ให้ประธานสภาเป็นผู้แทนของสภา ประธานสภา    
จะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติการแทนเป็น    
การเฉพาะเรื่องก็ได้ตามที่ก าหนดในข้อบังคับ 

มาตรา ๒๖  ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก   
ให้ประธานสภาเป็นผู้แทนของสภา ประธานสภา    
จะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติการแทนเป็น      
การเฉพาะเรื่องก็ได้ตามที่ก าหนดในข้อบังคับ 

  

มาตรา ๒๗  ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุม
ใหญ่สภาปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้เรียกว่า 
ประชุมสามัญ 
   การประชุมใหญ่สภาคราวอื่นนอกจากการ
ประชุมตามวรรคหนึ่งเรียกว่า ประชุมวิสามัญ 

มาตรา ๒๗   ให้ คณะกรรมการจั ด ให้ มี ก า ร        
ประชุมใหญ่สภาปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้
เรียกว่า ประชุมสามัญ 
   การประชุมใหญ่สภาคราวอื่นนอกจากการ    
ประชุมตามวรรคหนึ่งเรียกว่า ประชุมวิสามัญ 

  

มาตรา ๒๘  เมื่อมีเหตุจ าเป็น คณะกรรมการ      
จะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ 
   สมาชิกสามัญซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ       
ของจ านวนสมาชิกสามัญทั้งหมดจะท าหนังสือ    
ร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมวิสามัญ   
ก็ได้ ในหนังสือร้องขอนั้นต้องระบุว่าประสงค์จะ    
ให้เรียกประชุมเพื่อการใด 
   ในกรณีที่สมาชิกสามัญเป็นผู้ร้องขอให้เรียก
ประชุมวิสามัญตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมวิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือร้องขอ ถ้าคณะกรรมการไม่เรียก

มาตรา ๒๘  เมื่อมี เหตุจ าเป็น คณะกรรมการ       
จะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ 
   สมาชิกสามัญซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ     
ของจ านวนสมาชิกสามัญทั้งหมดจะท าหนังสือ      
ร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมวิสามัญ       
ก็ได้ ในหนังสือร้องขอนั้นต้องระบุว่าประสงค์จะ     
ใหเ้รียกประชุมเพื่อการใด 
   ในกรณีที่สมาชิกสามัญเป็นผู้ร้องขอให้ เรียก
ประชุมวิสามัญตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการ     
เรียกประชุมวิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือร้องขอ ถ้าคณะกรรมการไม่เรียก
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ส่วนที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

หมายเหตุ/เหตุผลในการแก้ไข 

ประชุมวิสามัญภายในระยะเวลาดังกล่าว สมาชิก
ตามวรรคสองอาจร้องขอต่อรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้
คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมวิสามัญได้ 

ประชุมวิสามัญภายในระยะเวลาดังกล่าว สมาชิก
ตามวรรคสองอาจร้องขอต่อรัฐมนตรีเพื่อสั่งการ      
ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมวิสามัญได้ 

มาตรา ๒๙  ในการประชุมใหญ่สภาต้องมีสมาชิก
สามัญมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวน
สมาชิกสามัญทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าสองร้อยคน 
จึงจะเป็นองค์ประชุม 
   การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้าง
มากของสมาชิกสามัญซึ่งมาประชุม สมาชิกสามัญ
ค น ห นึ่ ง มี เ สี ย ง ห นึ่ ง ใ น ก า ร ล ง ค ะ แ น น                
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

มา ต ร า  ๒ ๙  ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ใ ห ญ่ ส ภ า ต้ อ ง              
มีสมาชิกสามัญมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า      
ของจ านวนสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือไม่น้อย           
กว่าสองร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม 
   การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้าง
มากของสมาชิกสามัญซึ่ งมาประ ชุม สมาชิก     
ส ามัญคนหนึ่ ง มี เ สี ย งหนึ่ ง ในการลงคะแนน            
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม       
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

  

มาตรา ๓๐  ในการประชุมใหญ่สภาที่คณะกรรมการ
เรียกประชุม ถ้าสมาชิกสามัญมาประชุมไม่ครบองค์
ประชุม ให้เลื่อนการประชุมนั้นออกไปอีกได้ไม่เกิน
สามสิบวันและให้ประธานสภาแจ้งวันประชุมครั้งใหม่
โดยท าเป็นหนังสือแจ้งไปยังสมาชิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
สิ บห้ าวั น  การประ ชุ ม ใหญ่ สภาครั้ ง ใหม่ นี้                  
ถ้ามีสมาชิกสามัญมาประชุมน้อยกว่าหนึ่งในห้าของ
จ านวนสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือน้อยกว่าสองร้อยคน ก็
ให้ถือเป็นองค์ประชุมได้แต่ให้ด าเนินการได้เฉพาะกรณี
ตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ เท่านั้น 

มาตรา ๓๐ ในการประชุมใหญ่สภาที่คณะกรรมการ     
เรียกประชุม ถ้าสมาชิกสามัญมาประชุมไม่ครบองค์         
ประชุม ให้เลื่อนการประชุมนั้นออกไปอีกได้ไม่เกิน
สามสิบวันและให้ประธานสภาแจ้งวันประชุมครั้งใหม่       
โดยท าเป็นหนังสือแจ้งไปยังสมาชิกล่วงหน้าไม่น้อย      
กว่ าสิ บห้ าวั น การประชุมใหญ่ สภาครั้ งใหม่ นี้                 
ถ้ามีสมาชิกสามัญมาประชุมน้อยกว่าหนึ่งในห้าของ
จ านวนสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือน้อยกว่าสองร้อยคน       
ก็ให้ถือเป็นองค์ประชุมได้แต่ให้ด าเนินการได้เฉพาะ     
กรณีตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ เท่านั้น 

  

มาตรา ๓๑  ให้คณะกรรมการจัดให้มีการท า
รายงานประจ าปีแสดงผลงานของคณะกรรมการ
และสภาในปีที่ล่วงมา งบดุลและบัญชีรายได้และ
รายจ่ายประจ าปี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับรองพร้อมทั้ง
ค าช้ีแจงเกี่ยวกับนโยบายเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน และ   

มาตรา ๓๑  ให้คณะกรรมการจัดให้มีการท ารายงาน
ป ร ะ จ า ปี แ ส ด ง ผ ล ง า น ขอ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร            
และสภาในปีที่ล่วงมา งบดุลและบัญชีรายได้และ
รายจ่ายประจ าปี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับรองพร้อมทั้ง                       
ค าช้ีแจงเกี่ยวกับนโยบายเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน และ     
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หมายเหตุ/เหตุผลในการแก้ไข 

ให้ส่งส าเนาเอกสารดังกล่าวไปยังรัฐมนตรีภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ท่ีประชุมสามัญรับรองแล้ว 

ให้ส่งส าเนาเอกสารดังกล่าวไปยังรัฐมนตรีภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ท่ีประชุมสามัญรับรองแล้ว 

มาตรา ๓๒  ผู้สอบบัญชีตามมาตรา ๓๑ นั้น        
ให้ที่ประชุมใหญ่สภาแต่งตั้ งจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชี แต่ต้องไม่
เป็นกรรมการหรือพนักงาน 
   ให้ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร
และหลักฐานของสภาและขอค าช้ีแจงจากกรรมการ
และพนักงานได้ 
   ให้ผู้สอบบัญชีได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่       
ที่ประชุมใหญ่สภาก าหนด 

มาตรา ๓๒  ผู้ สอบบัญชีตามมาตรา ๓๑ นั้น        
ให้ที่ประชุมใหญ่สภาแต่งตั้ งจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชี แต่ต้องไม่
เป็นกรรมการหรือพนักงาน 
   ให้ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร
และหลั ก ฐานของสภาและขอค า ช้ี แจ งจาก      
กรรมการและพนักงานได้ 
   ให้ผู้สอบบัญชีได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่       
ที่ประชุมใหญ่สภาก าหนด 

  

มาตรา ๓๓  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ก ากับ
โดยทั่วไปซึ่งกิจการของสภาและเพื่อประโยชน์ใน
การนี้ให้มีอ านาจ 
(๑) สั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการด าเนินงานของสภา 
(๒) สั่งเป็นหนังสือให้สภาหรือกรรมการช้ีแจง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสภา และจะให้ส่ง
เอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือรายงาน      
การประชุมของคณะกรรมการด้วยก็ได้ 
(๓) สั่งเป็นหนังสือให้สภาหรือกรรมการกระท าการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ระงับ หรือแก้ไขการ
กระท าใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล 
มติของคณะรัฐมนตรี หรือข้อบังคับ 

มาตรา ๓๓   ให้รัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ก ากับ
โดยทั่วไปซึ่งกิจการของสภาและเพื่อประโยชน์ใน
การนี้ให้มีอ านาจ 
(๑) สั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการด าเนินงานของสภา 
(๒) สั่ งเป็นหนังสือให้สภาหรือกรรมการช้ีแจง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสภา และจะให้ส่ง
เอกสารเกี่ยวกับการด า เนินงานหรือรายงาน       
การประชุมของคณะกรรมการด้วยก็ได้ 
(๓) สั่งเป็นหนังสือให้สภาหรือกรรมการกระท า      
การให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ระงับ หรือแก้ไข
การกระท าใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย นโยบายของ
รัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี หรือข้อบังคับ 

  

มาตรา ๓๔ ในการปฏิบัติการตามค าสั่ งของ
รัฐมนตรีตามมาตรา ๓๓ (๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอ านาจเข้าไปตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานใน
ส านักงานของสภาได้ในระหว่างเวลาท าการ      

มาตรา ๓๔  ในการปฏิบัติการตามค าสั่ งของ   
รั ฐ มนตรี ต ามมาต ร า  ๓๓  (๑ )  ให้ พนั ก ง าน     
เจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปตรวจสอบเอกสารหรือ
หลักฐานในส านักงานของสภาได้ในระหว่างเวลา    
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หรื อ ให้บุ คคลซึ่ ง เกี่ ย วข้ อง ช้ีแจงข้อ เท็ จจริ ง          
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่ร้องขอ 
   ในการปฏิ บั ติ การของพนั กงานเจ้ าหน้ าที่              
ตามวรรคหนึ่ง ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวก     
ตามสมควร 

ท า ก า ร  ห รื อ ใ ห้ บุ ค ค ล ซึ่ ง เ กี่ ย ว ข้ อ ง ช้ี แ จ ง     
ข้อเท็จจริงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่ร้องขอ 
   ในการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม    
วรรคหนึ่ง ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวก     
ตามสมควร 

มาตรา ๓๕  ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๓๔ ให้
พ นั ก ง า น เ จ้ า ห น้ า ที่ แ ส ด ง บั ต ร ป ร ะ จ า ตั ว             
ต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง 
   บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไป     
ตามแบบท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

มาตรา ๓๕  ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๓๔      
ให้ พนั ก ง าน เ จ้ าหน้ าที่ แ ส ดงบั ต รประจ า ตั ว              
ต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง 
   บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ เป็นไป     
ตามแบบท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

  

มาตรา ๓๖  เมื่อปรากฏว่าสภาหรือกรรมการ     
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของรัฐมนตรี ตามมาตรา ๓๓ 
หรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการผิดวัตถุประสงค์
ของสภาหรือเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ ความมั่นคงของ
ประเทศ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
มีอ านาจสั่งให้กรรมการทั้งคณะหรือกรรมการคนใด
คนหนึ่งพ้นจากต าแหน่ง 
   กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง    
ไม่มีสิทธิเป็นกรรมการอีก เว้นแต่จะพ้นก าหนดห้า
ปีนับแต่วันที่รัฐมนตรีมีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 

มาตรา ๓๖  เมื่อปรากฏว่าสภาหรือกรรมการ        
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของรัฐมนตรี ตามมาตรา ๓๓ 
หรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการผิดวัตถุประสงค์
ของสภาหรือเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ ความมั่นคง      
ของประ เทศ  หรื อความสงบ เ รี ยบร้ อยหรื อ       
ศีลธรรมอันดีของประชาชน รัฐมนตรีโดยอนุมัติ    
ของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้กรรมการทั้งคณะ    
หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งพ้นจากต าแหน่ง 
   กรรมการซึ่ งพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ ง        
ไม่มีสิทธิเป็นกรรมการอีก เว้นแต่จะพ้นก าหนด     
ห้าปีนับแต่วันที่รัฐมนตรีมีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 

  

มาตรา ๓๗  ในกรณีที่รัฐมนตรีมีค าสั่งให้กรรมการ
ทั้งคณะพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง 
ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้แทนสมาชิกสามัญจ านวนไม่
น้อยกว่ายี่สิบเอ็ดคนเป็นคณะกรรมการช่ัวคราวใน
วันเดียวกัน และให้น าความในมาตรา ๑๗ วรรคสี่ มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 
   ให้ คณะกรรมการ ช่ัวคราวตามวรรคหนึ่ ง           

มาตรา ๓๗  ในกรณีที่รั ฐมนตรีมีค าสั่ งให้     
กรรมการทั้งคณะพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๓๖ 
วรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้แทนสมาชิกสามัญ
จ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบเอ็ดคนเป็นคณะกรรมการ
ช่ัวคราวในวันเดียวกัน และให้น าความในมาตรา ๑๗ 
วรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ให้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ช่ั ว ค ร า ว ต า ม ว ร ร ค ห นึ่ ง               
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พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2537 

ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินคา้แห่ง 
ประเทศไทย พ.ศ. … 

ส่วนที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

หมายเหตุ/เหตุผลในการแก้ไข 

มีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการของสภาเพียงเท่าที่
จ าเป็น และจัดให้มีการประชุมใหญ่สภาเพื่อให้มี
การเลือกตั้งกรรมการคณะใหม่ ตามมาตรา ๑๗ 
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีมีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการชั่วคราว 
   เมื่อคณะกรรมการคณะใหม่เข้ารับหน้าที่แล้ว    
ให้คณะกรรมการช่ัวคราวซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตาม
วรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่ง 

มีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการของสภาเพียงเท่าที่
จ าเป็น และจัดให้มีการประชุมใหญ่สภาเพื่อให้มี      
การเลือกตั้งกรรมการคณะใหม่ ตามมาตรา ๑๗ 
ภายในหกสิบวันนับแต่ วั นที่ รั ฐมนตรี มี ค าสั่ ง       
แต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราว 
   เมื่อคณะกรรมการคณะใหม่เข้ารับหน้าที่แล้ว     
ให้คณะกรรมการช่ัวคราวซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตาม
วรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่ง 

มาตรา ๓๘  สภากระท าการฝุาฝืนมาตรา ๗ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 

ร่างมาตรา ๓๘ สภากระท าการฝุาฝืนมาตรา ๘     
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 

- แก้ไขเลขมาตราให้ถูกต้อง  

มาตรา ๓๙  ในกรณีที่สภากระท าความผิดและ       
ถูกลงโทษ ถ้าการกระท าความผิดของสภานั้นเกิด
จากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการผู้ใด 
หรือในกรณีที่กรรมการผู้ ใดมีหน้าที่ต้องสั่งการ    
หรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท า
การจนเป็ น เหตุ ให้ สภานั้ นกระท าความผิ ด      
กรรมการผู้นั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

รมาตรา ๓๙  ในกรณีที่สภากระท าความผิดและถูก
ลงโทษ ถ้าการกระท าความผิดของสภานั้นเกิดจาก
การสั่งการหรือการกระท าของกรรมการผู้ใด หรือใน
ก ร ณี ที่ ก ร ร ม ก า ร ผู้ ใ ด มี ห น้ า ที่ ต้ อ ง สั่ ง ก า ร            
หรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท า
กา รจน เป็ น เ หตุ ใ ห้ ส ภ านั้ นก ร ะท าค ว ามผิ ด    
กรรมการผู้นั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท     

  

มาตรา ๔๐  ผู้ใดฝุาฝืนมาตรา ๑๒ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท     
หรือทั้งจ าทั้งปรับ และปรับอีกวันละสองพันบาท
จนกว่าจะเลิกใช้ 

ร่างมาตรา ๔๐  ผู้ใดฝุาฝืนมาตรา ๑3 ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ และปรับอีกวันละสองพันบาท
จนกว่าจะเลิกใช้ 

- แก้ไขเลขมาตราให้ถูกต้อง  

มาตรา ๔๑  ผู้ส่งสินค้าทางเรือตามมาตรา ๑๔ 
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินหนึ่งหมื่นบาท และปรับอีกวันละสองร้อยบาท
จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 
 

 - ยกเลิก ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้น าส่งร่างพระราชบัญญัติ
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (เพ่ือยกเลิกมาตรา 14 และมาตรา 41) 
ต่อคณะรัฐมนตรีแล้วนั้น เมื่อวันจันทร์ที่  25 
ธันวาคม 2561 คณะรัฐมนตรีลงมติรับทราบผล
การประชุมของคณะกรรมการประสานงาน    
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเห็นควรให้เสนอแนะ
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พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2537 

ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินคา้แห่ง 
ประเทศไทย พ.ศ. … 

ส่วนที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

หมายเหตุ/เหตุผลในการแก้ไข 

คณะรั ฐมนตรี ชะลอร่ างพระราชบัญญัติ ฯ        
ฉบับนี้ไว้ก่อน และให้กระทรวงพาณิชย์แก้ไข
พระราชบัญญั ติ สภาผู้ ส่ งสิ นค้ าทางเรื อแห่ ง       
ประเทศไทย พ.ศ. 2537 ในภาพรวมทั้งฉบับ 

มาตรา ๔๒  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ช้ีแจง หรือไม่
อ านวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง
ปฏิบัติการตามมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินสองพันบาท 

ร่างมาตรา ๔๑  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ช้ีแจง หรือไม่
อ านวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง
ปฏิบัติการตามมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษปรับ       
ไม่เกินสองพันบาท 

  

มาตร า  ๔๓  ภ า ย ใน ห ก สิ บ วั น นั บ แ ต่ วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคล
ที่เห็นสมควรมีจ านวนไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคนเป็น
คณะกรรมการก่อตั้ง เพื่อท าหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้
ในมาตรา ๔๔ 

ร่างมาตรา ๔๒  ให้คณะกรรมการสภาผู้ส่งสินค้า
ทางเรือแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติสภา     
ผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๗      
ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาผู้ส่งสินค้า
แห่ งประเทศไทยตามพระราชบัญญั ติ นี้  ทั้ งนี้               
ให้ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการสภา         
ผู้ส่งสินค้าแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัตินี้ 
   ให้คณะกรรมการสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่ง
ประเทศไทยออกระเบี ยบช่ั วคราวว่ าด้ วยการ               
รับสมัครสมาชิกและด าเนินการรับสมัครสมาชิก     
ภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   เมื่อคณะกรรมการสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่ง
ประเทศไทยตามวรรคสองได้รับสมัครสมาชิก        
มีจ านวนไม่น้อยกว่าห้าเท่าของจ านวนคณะกรรมการ
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยแล้ว ให้จัดให้    
มีการประชุมสมาชิกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้ รั บสมัครสมา ชิกครบจ านวนดั งกล่ าว เพื่ อ

- ตัดข้อความเดิมทั้งหมด เปลี่ยนเป็นข้อความ
ใหม่แทน  
 

- ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการสภา          
ผู้ ส่ งสินค้ าแห่ งประเทศไทย จึ งสมควรให้
คณะกรรมการสภาผู้ ส่ งสินค้าทางเรือแห่ ง
ประเทศไทยตามพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้า
ทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งด ารง
ต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้      
ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ต่อไปจนกว่าจะได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการฯ     
เพื่อปูองกันมิใช่เกิดช่องว่างของการบริหารงาน 
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พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2537 

ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินคา้แห่ง 
ประเทศไทย พ.ศ. … 

ส่วนที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

หมายเหตุ/เหตุผลในการแก้ไข 

ด าเนินการดังต่อไปนี้             
(๑) ออกข้อบังคับการก าหนดจ านวน วิธีการเลือกตั้ง 
และต าแหน่งกรรมการตามมาตรา ๒๒ (๔) 
(๒ ) เ ลื อกตั้ ง คณะกรรมการตามมาตรา  ๑๗ 
(๓) ปฏิบัติการอื่นเพียงเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
   คณะกรรมการสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
พ้นจากหน้าที่เมื่อได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ตามวรรคสาม (2) แล้ว 
   ให้น ามาตรา ๒๓ มาใช้บังคับแก่การประชุมของ
คณะกรรมการสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
โดยอนุโลม 

มาตรา ๔๔  ให้คณะกรรมการก่อตั้งออกระเบียบ
ช่ัวคราวว่าด้วยการรับสมัครสมาชิกและด าเนินการ
รับสมัครสมาชิกภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
การแต่งตั้ง 
   เมื่อคณะกรรมการก่อตั้งตามวรรคหนึ่งได้รับสมัคร
สมาชิกมีจ านวนไม่น้อยกว่าห้าเท่าของจ านวน
คณะกรรมการก่อตั้งแล้ว ให้จัดให้มีการประชุม
สมาชิกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสมัครสมาชิก
ครบจ านวนดังกล่าว เพื่อด าเนินการดังต่อไปนี ้
(๑) ออกข้อบังคับการก าหนดจ านวน วิธีการเลือกตั้ง 
และต าแหน่งกรรมการตามมาตรา ๒๒ (๔) 
(๒) เลือกตั้งคณะกรรมการตามมาตรา ๑๗ 
(๓) ปฏิบัติการอื่นเพียงเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
   คณะกรรมการก่อตั้งพ้นจากหน้าที่เมื่อได้มีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการตามวรรคสอง (๒) แล้ว 

ร่างมาตรา ๔๓ คณะกรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งตาม
มาตรา ๔๒ วรรคสาม ต้ องจั ดให้ มี การประชุม
คณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
เลือกตั้ง เพื่อเลือกประธานสภา รองประธานสภา 
เลขาธิการสภา และต าแหน่งอื่นตามมาตรา ๑๗ 
วรรคสี่ และจัดให้มีการประชุมใหญ่สภาครั้งแรก 
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง 
   ในการประชุมใหญ่สภาตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณา
อนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามมาตรา ๔๒ ด้วย 
 

- ตัดข้อความเดิมทั้งหมด เปลี่ยนเป็นข้อความ
ใหม่แทน  
 

- เมื่อได้คณะกรรมการสภาผู้ส่งสินค้าแห่ง       
ประเทศไทยแล้ว ต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่
โดยเร็ว เพื่อพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆ 
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พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2537 

ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินคา้แห่ง 
ประเทศไทย พ.ศ. … 

ส่วนที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

หมายเหตุ/เหตุผลในการแก้ไข 

   ให้น ามาตรา ๒๓ มาใช้บังคับแก่การประชุมของ
คณะกรรมการก่อตั้งโดยอนุโลม 
มาตรา ๔๕  คณะกรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งตามมาตรา 
๔๔ วรรคสอง ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง เพื่อเลือก
ประธานสภา รองประธานสภา เลขาธิการสภา และ
ต าแหน่งอื่นตามมาตรา ๑๗ วรรคสี่ และจัดให้มี
การประชุมใหญ่สภาครั้งแรก ภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันท่ีได้รับเลือกตั้ง 
   ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ใ ห ญ่ ส ภ า ต า ม ว ร ร ค ห นึ่ ง           
ให้พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม
มาตรา ๔๔ ด้วย 

ร่างมาตรา ๔๔  ให้สมาชิกของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ    
แห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้า      
ทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๗ ยังคงสถานะ       
การเป็นสมาชิกของพระราชบัญญัตินี้ ต่ อไปและ             
ให้ ได้ รั บสิทธิประโยชน์ดั งเดิ ม จนกว่ าจะมี การ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน   

- ตัดข้อความเดิมทั้งหมด เปลี่ยนเป็นข้อความ
ใหม่แทน  
 

- เพื่อให้สมาชิกสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่ง       
ประเทศไทยตามพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้า      
ทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๗ ยังคงได้รับ   
สิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน สมควร
ก าหนดให้สมาชิกสภาผู้ส่ งสินค้ าทางเรือแห่ ง     
ประเทศไทยเป็นสมาชิกของสภาสภาผู้ส่งสินค้า      
แห่งประเทศไทยต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
เป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๔๖   การจั ดตั้ งและการบริหารสภา           
ในระยะแรกให้มีการสนับสนุนด้านการเงินจาก
งบประมาณแผ่นดินและเงินกองทุนส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการส่งออกไป
นอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า 

ร่างมาตรา ๔๕  ให้บรรดาพนักงาน ลูกจ้าง ของสภา
ผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยโอนย้ายมาเป็น
พนักงาน ลูกจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ และให้คง
ต าแหน่งและได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง รวมทั้งสิทธิ
และประโยชน์ต่าง ๆ  เท่าที่เคยได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น แต่จะ
แต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างต่ ากว่าเงินเดือน
หรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เดิมไม่ได้ 

- ตัดข้อความเดิมทั้งหมด เปลี่ยนเป็นข้อความ
ใหม่แทน  
 

- เพื่อให้การด าเนินงานของสภาเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องก็ให้บรรดาพนักงาน ลูกจ้างของสภาผู้ส่ง
สินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย โอนย้ายมาเป็น
พนักงาน ลูกจ้างของสภาผู้ส่งสินค้าแห่งประเทศไทย
ด้วยและให้ได้รับสิทธิต่างๆ คงเดิม จนกว่า
คณะกรรมการสภาผู้ส่งสินค้าแห่งประเทศไทย   
จะได้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 

มาตรา ๔๗  ให้ ผู้ ที่ ใ ช้ ช่ือหรื อค าแสดง ช่ือว่ า      
“สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย” หรือ     
ค าอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกันซึ่งต้องห้ามตาม
มาตรา ๑๒ อยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
เลิกใช้ช่ือหรือค าอื่นใดดังกล่าวแล้วนั้นภายในสามสิบ
วันนับแต่ วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้ บั งคับและ          
ในระหว่างเวลาดังกล่าวมิให้น ามาตรา ๔๐  มาใช้บังคับ 

ร่างมาตรา ๔๖  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน 
สิทธิ หน้าที่ หนี้ และงบประมาณของสภาผู้ส่งสินค้า
ทางเรือแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติสภา     
ผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๗    
ไปเป็นของสภา 

- ตัดข้อความเดิมทั้งหมด เปลี่ยนเป็นข้อความ
ใหม่แทน  
 

- เพื่อให้สภาผู้ส่งสินค้าแห่งประเทศไทย            
มีทรัพย์สินในการด าเนินงานต่อไป 
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พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2537 

ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินคา้แห่ง 
ประเทศไทย พ.ศ. … 

ส่วนที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

หมายเหตุ/เหตุผลในการแก้ไข 

 ร่ างมาตรา ๔๗ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ 
หลักเกณฑ์ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติ
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๗    
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ 
หรือระเบียบ ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
   การด าเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือ
ระเบียบตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้   
ใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้รัฐมนตรี
รายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อทราบ 

 - เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  
มีหลักเกณฑ์ สมควรให้บรรดาหลักเกณฑ์ หรือ
ระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้า
ทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่ใช้บังคับ
อยู่ ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ       
ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าคณะกรรมการสภา     
ผู้ส่งสินค้าแห่งประเทศไทยจะได้แก้ไข เปลี่ยนแปลง  

 ร่างมาตรา ๔๘ ให้ผู้ที่ ใช้ ช่ือหรือค าแสดงช่ือว่า 
“สภาผู้ส่งสินค้าแห่งประเทศไทย” หรือค าอื่นใดที่มี
ความหมายเช่นเดียวกันซึ่งต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ 
อยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เลิกใช้ช่ือ
หรือค าอื่นใดดังกล่าวแล้วนั้นภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และในระหว่าง
เวลาดังกล่าวมิให้น ามาตรา ๔๐ มาใช้บังคับ 
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