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พระราชบัญญัติ 
สภาผู�ส�งสินค�าทางเรือแห�งประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๓๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
เป3นป4ที่ ๔๙ ในรัชกาลป6จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�า

ฯ ให�ประกาศว�า 
 
โดยท่ีเป3นการสมควรมีกฎหมายว�าด�วยสภาผู�ส�งสินค�าทางเรือแห�งประเทศไทย 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว�โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต�อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว�า “พระราชบัญญัติสภาผู�ส�งสินค�าทางเรือแห�ง

ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป3นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“การส�งสินค�าทางเรือ” หมายความว�า การส�งออกหรือการนําเข�าสินค�าโดยทางเรือ

จากประเทศไทยไปต�างประเทศ หรือจากต�างประเทศมาประเทศไทย หรือจากท่ีหน่ึงไปยังอีกท่ีหน่ึง
นอกราชอาณาจักร และให�หมายความรวมถึงการใช�บริการด�านอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ือง 

“การขนส�งสินค�าทางเรือ” หมายความว�า การให�บริการในการส�งสินค�าทางเรือ 
“ผู�ส�งสินค�าทางเรือ” หมายความว�า ผู�ส�งออกหรือผู�นําเข�าสินค�าท่ีใช�บริการการ

ขนส�งสินค�าทางเรือ 
“ผู�ขนส�งสินค�าทางเรือ” หมายความว�า ผู�ประกอบการให�บริการในการส�งสินค�าทาง

เรือไม�ว�าจะเป3นการดําเนินการเพียงรายเดียว หรือรวมกันต้ังแต�สองรายข้ึนไป และให�หมายความ
รวมถึงตัวแทนผู�ขนส�งสินค�าทางเรือด�วย 

“สภา” หมายความว�า สภาผู�ส�งสินค�าทางเรือแห�งประเทศไทย 
“ข�อบังคับ” หมายความว�า ข�อบังคับของสภาผู�ส�งสินค�าทางเรือแห�งประเทศไทย 
“สมาชิก” หมายความว�า สมาชิกสภาผู�ส�งสินค�าทางเรือแห�งประเทศไทย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๑/ตอนท่ี ๔ ก/หน�า ๑๑/๔ กุมภาพันธE ๒๕๓๗ 
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“คณะกรรมการ” หมายความว�า คณะกรรมการสภาผู�ส�งสินค�าทางเรือแห�งประเทศ
ไทย 

“กรรมการ” หมายความว�า กรรมการสภาผู�ส�งสินค�าทางเรือแห�งประเทศไทย 
“พนักงาน” หมายความว�า พนักงานและลูกจ�างของสภาผู�ส�งสินค�าทางเรือแห�ง

ประเทศไทย 
“พนักงานเจ�าหน�าท่ี”  หมายความว�า ผู�ซึ่งรัฐมนตรีแต�งต้ังให�ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติน้ี 
“รัฐมนตรี” หมายความว�า รัฐมนตรีผู�รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๔  ให�รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชยEรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และ

ให�มีอํานาจแต�งต้ังพนักงานเจ�าหน�าท่ี รวมท้ังออกกฎกระทรวงและหรือออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงและประกาศน้ัน เม่ือได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วให�ใช�บังคับได� 
 

หมวด ๑ 
การจัดต้ังสภา 

   
 

มาตรา ๕  ให�จัดต้ังสภาผู�ส�งสินค�าทางเรือแห�งประเทศไทยข้ึน มีอํานาจหน�าท่ีตาม
วัตถุประสงคEที่กําหนดในพระราชบัญญัติน้ี 

ให�สภาเป3นนิติบุคคล 
 
มาตรา ๖  สภามีวัตถุประสงคEดังต�อไปน้ี 
(๑) ส�งเสริมและคุ�มครองผลประโยชนEของผู�ส�งสินค�าทางเรือ 
(๒) ให�ความร�วมมือและประสานงานกับหน�วยงานของรัฐและเอกชนเก่ียวกับการส�ง

สินค�าทางเรือ 
(๓) เป3นผู�แทนผู�ส�งสินค�าทางเรือในการปรึกษา เจรจาต�อรองหรือทําความตกลงกับผู�

ขนส�งสินค�าทางเรือ รวมท้ังหน�วยงานของรัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข�องกับการขนส�งสินค�าทางเรือ ในเร่ือง
อัตราค�าระวาง ค�าบริการ ค�าใช�จ�าย ข�อกําหนด หรือเง่ือนไขต�าง ๆ ในการขนส�งสินค�าทางเรือ 

(๔) สนับสนุนให�มีการขนส�งสินค�าทางเรือท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
(๕) จัดหา รวบรวม เก็บรักษา และเผยแพร�ข�อมูล ข�าวสารและความรู�เก่ียวกับการ

ส�งสินค�าทางเรือ 
(๖) ศึกษา วิจัย และเสนอแนะการแก�ไขป6ญหา รวมท้ังการพัฒนาการส�งสินค�าทาง

เรือ 
(๗) รับปรึกษาและให�ข�อคิดเห็นหรือคําแนะนําแก�สมาชิกหรือบุคคลอ่ืนในเร่ืองท่ี

เก่ียวกับการส�งสินค�าทางเรือ และช�วยเหลืออํานวยความสะดวกต�าง ๆ แก�สมาชิกในการส�งสินค�าทาง
เรือ 

(๘) ให�คําปรึกษาและข�อเสนอแนะแก�รัฐบาลเพ่ือพัฒนาการส�งสินค�าทางเรือ 
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(๙) ประสานงานและร�วมมือกับองคEกรท่ีเก่ียวข�องกับผู�ส�งสินค�าทางเรือของ
ต�างประเทศ 

 
มาตรา ๗  ห�ามสภาทําการใด ๆ ดังต�อไปน้ี 
(๑) ประกอบวิสาหกิจ หรือเข�าดําเนินการในการประกอบวิสาหกิจของบุคคลใด เข�า

ถือหุ�น เป3นหุ�นส�วนหรือร�วมทุนในการประกอบวิสาหกิจกับบุคคลใด เว�นแต�เป3นการดําเนินการเพียง
เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงคEของสภาตามมาตรา ๖ 

(๒) ดําเนินการด�วยประการใด ๆ อันเป3นการทําลายการแข�งขันอันพึงมีตามปกติวิสัย
ของการประกอบวิสาหกิจ เว�นแต�เป3นการกระทําเพ่ือปกปOองผลประโยชนEทางการค�าของประเทศ 

(๓) ดําเนินการด�วยประการใด ๆ อันอาจเป3นภัยต�อเศรษฐกิจ ความม่ันคงของ
ประเทศ ความสงบเรียบร�อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(๔) ให�กู�ยืมเงินหรือให�เงินแก�สมาชิกหรือบุคคลอ่ืนใด เว�นแต�เป3นการให�กู�ยืมเพ่ือเป3น
การสงเคราะหEพนักงาน หรือครอบครัวของพนักงานตามระเบียบ หรือเป3นการให�เพ่ือการกุศล
สาธารณะ หรือตามหน�าท่ีศีลธรรม หรือตามควรแก�อัธยาศัยในสังคม 

(๕) กีดกันหรือขัดขวางมิให�ผู� ใดซึ่ ง มี คุณสมบัติ ท่ีจะเข�าเป3นสมาชิกได�ตาม
พระราชบัญญัติและข�อบังคับเข�าเป3นสมาชิก หรือให�สมาชิกออกจากสภาโดยขัดต�อพระราชบัญญัติ
หรือข�อบังคับ 

(๖) เปPดเผยสถิติ เอกสารหรือข�อความอันเก่ียวกับประโยชนEส�วนได�เสีย โดยเฉพาะ
ของสมาชิกซึ่งไม�ประสงคEจะให�เปPดเผย เว�นแต�จะได�รับความยินยอมเป3นหนังสือจากสมาชิกผู�น้ัน 

(๗) แบ�งป6นผลกําไรหรือรายได�ให�แก�สมาชิก 
(๘) ดําเนินการทางการเมือง 
 
มาตรา ๘ ให�สภามีสํานักงานใหญ�ในกรุงเทพมหานคร และมีสํานักงานสาขาใน

จังหวัดอ่ืนได�ตามความจําเป3น 
การจัดต้ังสํานักงานสาขาตามวรรคหน่ึง ให�เป3นไปตามข�อบังคับ 
 
มาตรา ๙  สภาอาจมีรายได�ดังต�อไปน้ี 
(๑) ค�าลงทะเบียนและค�าบํารุงท่ีเรียกเก็บจากสมาชิก 
(๒)  ค� าตอบแทนและค�าบริการ ท่ี ได� รับจากการให�บ ริการแก�สมาชิกหรือ

บุคคลภายนอก 
(๓) เงินสมทบจากรัฐบาล 
(๔) เงินและทรัพยEสินท่ีมีผู�มอบให� 
(๕) ดอกเบ้ียและผลประโยชนEอ่ืนจากทรัพยEสินของสภา 
 
มาตรา ๑๐  ในกรณีท่ีสภาเห็นว�าอัตราค�าระวาง ค�าบริการ ค�าใช�จ�าย ข�อกําหนด

หรือเง่ือนไขต�าง ๆ ในการขนส�งสินค�าทางเรือท่ีผู�ขนส�งสินค�าทางเรือ หน�วยงานของรัฐหรือเอกชนท่ี
เก่ียวข�องกับการขนส�งสินค�าทางเรือกําหนด มีผลกระทบหรือไม�เป3นธรรมต�อผู�ส�งสินค�าทางเรือโดย



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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ส�วนรวม ให�สภาดําเนินการปรึกษาและเจรจาทําความตกลงในเร่ืองดังกล�าวกับผู�ขนส�งสินค�าทางเรือ 
หน�วยงานของรัฐ หรือเอกชนน้ัน 

 
มาตรา ๑๑  ในกรณีท่ีเกิดข�อขัดแย�งระหว�างสมาชิกกับผู�ขนส�งสินค�าทางเรือ และ

สมาชิกร�องขอให�สภาช�วยเหลือ ถ�าสภาเห็นสมควรจะจัดให�มีการเจรจาหรือต้ังผู�แทนเข�าร�วมในการ
เจรจาระหว�างสมาชิกกับผู�ขนส�งสินค�าทางเรือด�วยก็ได� 

 
มาตรา ๑๒  ห�ามบุคคลใดนอกจากสภาใช�ช่ือเป3นภาษาไทยว�า “สภาผู�ส�งสินค�าทาง

เรือแห�งประเทศไทย” หรืออักษรต�างประเทศท่ีหมายความว�าหรืออ�านว�า “สภาผู�ส�งสินค�าทางเรือแห�ง
ประเทศไทย” 

 
หมวด ๒ 

สมาชิก กรรมการและพนักงาน 
   

 
มาตรา ๑๓  สภาประกอบด�วยสมาชิกสองประเภท คือ 
(๑) สมาชิกสามัญ 
(๒) สมาชิกสมทบ 
 
มาตรา ๑๔  ผู�ส�งสินค�าทางเรือท่ีเป3นนิติบุคคล ซึ่งมีมูลค�าการส�งออกตามท่ีกําหนด

ในกฎกระทรวง จะต�องเป3นสมาชิกสามัญภายในเก�าสิบวันนับแต�มีคุณสมบัติครบตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๕  บุคคลผู�มีคุณสมบัติอย�างหน่ึงอย�างใดดังต�อไปน้ีเป3นผู�มีสิทธิสมัครเป3น

สมาชิกสามัญ 
(๑) เป3นผู�ส�งสินค�าทางเรือท่ีเป3นนิติบุคคล 
(๒) เป3นหอการค�าตามกฎหมายว�าด�วยหอการค�า หรือสมาคมการค�าตามกฎหมายว�า

ด�วยสมาคมการค�าท่ีมีสมาชิกเป3นผู�ส�งสินค�าทางเรือ 
(๓) เป3นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว�าด�วยวิธีการงบประมาณ หรือเป3นสหกรณEตาม

กฎหมายว�าด�วยสหกรณEซึ่งเป3นผู�ส�งสินค�าทางเรือ 
(๔) เป3นสมาคมตัวแทนออกของ 
(๕) เป3นนิติบุคคลอ่ืนใดท่ีมิได�เป3นผู�ขนส�งสินค�าทางเรือซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ี

คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๑๖  สมาชิกสมทบของสภาได�แก�บุคคลอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด ซึ่ง

มิใช�สมาชิกสามัญและมิได�เป3นผู�ขนส�งสินค�าทางเรือ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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มาตรา ๑๗  ให�มีคณะกรรมการคณะหน่ึงมีจํานวนไม�น�อยกว�าย่ีสิบเอ็ดคน ซึ่งได�รับ
การเลือกต้ังจากผู�แทนสมาชิกสามัญในการประชุมใหญ�สภาตามจํานวนและวิธีการท่ีกําหนดไว�ใน
ข�อบังคับ โดยให�มีวาระอยู�ในตําแหน�งคราวละสองป4 

ผู�ที่จะเป3นผู�แทนสมาชิกสามัญได�ให�เป3นไปตามข�อบังคับ 
ในกรณีที่มีการเลือกต้ังกรรมการเพ่ิมข้ึน ให�กรรมการซึ่งได�รับการเลือกต้ังเพ่ิมข้ึนน้ัน

อยู�ในตําแหน�งเพียงเท�าวาระท่ีเหลืออยู�ของกรรมการซึ่งได�รับการเลือกต้ังไว�แล�ว 
ให�คณะกรรมการตามวรรคหน่ึงเลือกกรรมการเป3นประธานสภาคนหน่ึง เป3นรอง

ประธานสภาคนหน่ึงหรือหลายคน เป3นเลขาธิการสภาคนหน่ึง และตําแหน�งอ่ืนตามท่ีกําหนดใน
ข�อบังคับ 

 
มาตรา ๑๘  ห�ามผู�แทนสมาชิกสามัญผู�มีลักษณะอย�างหน่ึงอย�างใดดังต�อไปน้ีเป3น

กรรมการ 
(๑) มีตําแหน�งหน�าท่ีหรือมีส�วนได�เสียโดยตรงในธุรกิจของผู�ขนส�งสินค�าทางเรือ หรือ

ธุรกิจเก่ียวเน่ืองของผู�ขนส�งสินค�าทางเรือ 
(๒) เป3นพนักงาน 
(๓) เป3นบุคคลล�มละลายหรือถูกพิทักษEทรัพยEเด็ดขาด 
(๔) เป3นข�าราชการประจําหรือข�าราชการการเมือง 
(๕) เป3นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ6TนเฟUอนไม�สมประกอบ 
(๖) เคยต�องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุกโดยได�พ�นโทษมายังไม�ถึงสาม

ป4นับแต�วันพ�นโทษ เว�นแต�ในความผิดท่ีกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๑๙  นอกจากการพ�นจากตําแหน�งตามวาระตามมาตรา ๑๗ วรรคหน่ึง 

กรรมการพ�นจากตําแหน�งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ท่ีประชุมใหญ�สภามีมติให�ออกด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�าสองในสามของ

จํานวนสมาชิกสามัญท่ีมาประชุม 
(๔) พ�นจากการเป3นผู�แทนสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกสามัญน้ันพ�นจากสมาชิกภาพ 
(๕) มีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา ๑๘ 
(๖) รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีให�พ�นจากตําแหน�งตามมาตรา ๓๖ 
 
มาตรา ๒๐  เม่ือกรรมการพ�นจากตําแหน�งก�อนวาระ ให�คณะกรรมการเลือกผู�แทน

สมาชิกสามัญเป3นกรรมการแทนภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีกรรมการผู�น้ันพ�นจากตําแหน�ง เว�นแต�
วาระของกรรมการผู�น้ันจะเหลือน�อยกว�าเก�าสิบวัน 

บุคคลซึ่งเข�าเป3นกรรมการแทนตามวรรคหน่ึงให�อยู�ในตําแหน�งได�เพียงเท�าวาระท่ี
เหลืออยู�ของกรรมการซึ่งตนแทน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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มาตรา ๒๑  ในกรณีที่กรรมการพ�นจากตําแหน�งจนเหลือจํานวนน�อยกว�าก่ึงหน่ึงของ
จํานวนกรรมการท้ังหมด ให�กรรมการท่ีเหลืออยู�ทําการในนามของคณะกรรมการต�อไปได�แต�เฉพาะ
การจัดให�มีการประชุมใหญ�สภา เพ่ือให�มีการเลือกต้ังกรรมการคณะใหม�ภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ี
จํานวนกรรมการเหลือน�อยกว�าก่ึงหน่ึง 

ในกรณีท่ีกรรมการพ�นจากตําแหน�งท้ังคณะ นอกจากกรณีตามมาตรา ๓๖ ให�
คณะกรรมการท่ีพ�นจากตําแหน�งยังคงรักษาการในตําแหน�ง เพ่ือดําเนินกิจการของสภาต�อไปเท�าท่ี
จําเป3นและจัดให�มีการประชุมใหญ�สภา เพ่ือให�มีการเลือกต้ังกรรมการคณะใหม�ภายในสามสิบวันนับ
แต�วันท่ีพ�นจากตําแหน�ง 
 

มาตรา ๒๒  คณะกรรมการมีอํานาจหน�าท่ีกําหนดนโยบายและดําเนินงานของสภา
ให�เป3นไปตามวัตถุประสงคE รวมท้ังมีอํานาจหน�าท่ีออกข�อบังคับและระเบียบในเร่ืองดังต�อไปน้ี 

(๑) ข�อบังคับการรับสมัครการเป3นสมาชิก สิทธิหน�าท่ีของสมาชิก วินัย การลงโทษ
สมาชิกและการพ�นจากสมาชิกภาพ 

(๒) ข�อบังคับการกําหนดค�าลงทะเบียน ค�าบํารุง ค�าตอบแทน ค�าบริการ และ
ค�าใช�จ�ายท่ีจะพึงเรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก 

(๓) ข�อบังคับการจัดต้ังสํานักงานสาขาตามมาตรา ๘ 
(๔) ข�อบังคับการกําหนดจํานวน วิธีการเลือกต้ัง และตําแหน�งกรรมการตามมาตรา 

๑๗ 
(๕) ข�อบังคับการมอบอํานาจของประธานสภาตามมาตรา ๒๖ 
(๖) ข�อบังคับการกําหนดตําแหน�ง อัตราเงินเดือน ค�าจ�าง และเงินบําเหน็จรางวัล

พนักงาน การบรรจุ การแต�งต้ัง การถอดถอน รวมท้ังระเบียบวินัย การลงโทษและการร�องทุกขEของ
พนักงาน 

(๗) ระเบียบการดําเนินกิจการของคณะกรรมการ 
(๘) ระเบียบการประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ�สภา 
(๙) ระเบียบการบัญชีและการเงินของสภา 
(๑๐) ระเบียบการสงเคราะหEพนักงาน และครอบครัวของบุคคลดังกล�าว หรือผู�ซึ่ง

พ�นจากการเป3นพนักงาน 
(๑๑) ข�อบังคับหรือระเบียบเร่ืองอ่ืนใดท่ีจําเป3นต�อการดําเนินกิจการของสภา 
การกําหนดหรือการแก�ไขเปลี่ยนแปลงข�อบังคับใด ๆ ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) 

และ (๑๑) ต�องได�รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ�สภาและได�รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีก�อนจึงให�ใช�
บังคับได� 

ข�อบังคับและระเบียบจะต�องไม�ขัดต�อพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๒๓  การประชุมของคณะกรรมการ ต�องมีกรรมการมาประชุมไม�น�อยกว�า

หน่ึงในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป3นองคEประชุม 
ให�ประธานสภาเป3นประธานในท่ีประชุม ถ�าประธานสภาไม�อยู�ในท่ีประชุมหรือไม�

อาจปฏิบัติหน�าท่ีได� ให�รองประธานสภาเป3นประธานในท่ีประชุม ในกรณีที่มีรองประธานสภาหลายคน
อยู�ในท่ีประชุม ให�รองประธานสภาตามลําดับท่ีได�รับเลือกเป3นประธาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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ถ�าประธานและรองประธานสภาไม�อยู�ในท่ีประชุมหรือไม�อาจปฏิบัติหน�าท่ีได� ให�
คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป3นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให�ถือเสียงข�างมาก กรรมการคนหน่ึงให�มีเสียงหน่ึงใน
การลงคะแนน ถ�าคะแนนเสียงเท�ากัน ให�ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป3นเสียงช้ี
ขาด 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ�ามีการพิจารณาเร่ืองใดท่ีเก่ียวกับกรรมการผู�ใด 
กรรมการผู�น้ันมีสิทธิช้ีแจงในเร่ืองน้ัน แต�ไม�มีสิทธิออกเสียง 

 
มาตรา ๒๔  คณะกรรมการมีอํานาจแต�งต้ังบุคคลใดเป3นคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง

เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย�างหน่ึงอย�างใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได� 
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองมีอํานาจแต�งต้ังบุคคลใดเป3น

คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย�างหน่ึงอย�างใดตามท่ีมอบหมายก็ได� 
ให�นํามาตรา ๒๓ มาใช�บังคับแก�การประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองและ

คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
ให�กรรมการเฉพาะเ ร่ืองและอนุกรรมการได� รับประโยชนEตอบแทนตามท่ี

คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๒๕  ให�กรรมการได�รับประโยชนEตอบแทนตามท่ีที่ประชุมใหญ�สภากําหนด 
 
มาตรา ๒๖  ในกิจการท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก ให�ประธานสภาเป3นผู�แทนของสภา 

ประธานสภาจะมอบอํานาจให�บุคคลใดปฏิบัติการแทนเป3นการเฉพาะเร่ืองก็ได�ตามท่ีกําหนดใน
ข�อบังคับ 

 
หมวด ๓ 

การดําเนินกิจการของสภา 
   

 
มาตรา ๒๗  ให�คณะกรรมการจัดให�มีการประชุมใหญ�สภาป4ละหน่ึงคร้ัง การประชุม

เช�นน้ีเรียกว�า ประชุมสามัญ 
การประชุมใหญ�สภาคราวอ่ืนนอกจากการประชุมตามวรรคหน่ึงเรียกว�า ประชุม

วิสามัญ 
 
มาตรา ๒๘  เม่ือมีเหตุจําเป3น คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได� 
สมาชิกสามัญซึ่งมีจํานวนไม�น�อยกว�าหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกสามัญท้ังหมดจะ

ทําหนังสือร�องขอต�อคณะกรรมการให�เรียกประชุมวิสามัญก็ได� ในหนังสือร�องขอน้ันต�องระบุว�า
ประสงคEจะให�เรียกประชุมเพ่ือการใด 

ในกรณีท่ีสมาชิกสามัญเป3นผู�ร�องขอให�เรียกประชุมวิสามัญตามวรรคสอง ให�
คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับหนังสือร�องขอ ถ�าคณะกรรมการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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ไม�เรียกประชุมวิสามัญภายในระยะเวลาดังกล�าว สมาชิกตามวรรคสองอาจร�องขอต�อรัฐมนตรีเพ่ือสั่ง
การให�คณะกรรมการจัดให�มีการประชุมวิสามัญได� 

 
มาตรา ๒๙  ในการประชุมใหญ�สภาต�องมีสมาชิกสามัญมาประชุมไม�น�อยกว�าหน่ึงใน

ห�าของจํานวนสมาชิกสามัญท้ังหมด หรือไม�น�อยกว�าสองร�อยคน จึงจะเป3นองคEประชุม 
การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุม ให�ถือเสียงข�างมากของสมาชิกสามัญซึ่งมาประชุม 

สมาชิกสามัญคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถ�าคะแนนเสียงเท�ากันให�ประธานในท่ีประชุมออก
เสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป3นเสียงช้ีขาด 

 
มาตรา ๓๐  ในการประชุมใหญ�สภาท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม ถ�าสมาชิกสามัญ

มาประชุมไม�ครบองคEประชุม ให�เลื่อนการประชุมน้ันออกไปอีกได�ไม� เกินสามสิบวันและให�
ประธานสภาแจ�งวันประชุมคร้ังใหม�โดยทําเป3นหนังสือแจ�งไปยังสมาชิกล�วงหน�าไม�น�อยกว�าสิบห�าวัน 
การประชุมใหญ�สภาคร้ังใหม�น้ี ถ�ามีสมาชิกสามัญมาประชุมน�อยกว�าหน่ึงในห�าของจํานวนสมาชิก
สามัญท้ังหมด หรือน�อยกว�าสองร�อยคน ก็ให�ถือเป3นองคEประชุมได�แต�ให�ดําเนินการได�เฉพาะกรณีตาม
มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ เท�าน้ัน 

 
มาตรา ๓๑  ให�คณะกรรมการจัดให�มีการทํารายงานประจําป4แสดงผลงานของ

คณะกรรมการและสภาในป4ท่ีล�วงมา งบดุลและบัญชีรายได�และรายจ�ายประจําป4 ซึ่งมีผู�สอบบัญชี
รับรองพร�อมท้ังคําช้ีแจงเก่ียวกับนโยบายเสนอต�อท่ีประชุมสามัญภายในหน่ึงร�อยย่ีสิบวันนับแต�วันสิ้น
ป4ปฏิทิน และให�ส�งสําเนาเอกสารดังกล�าวไปยังรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีท่ีประชุมสามัญ
รับรองแล�ว 

 
มาตรา ๓๒  ผู�สอบบัญชีตามมาตรา ๓๑ น้ัน ให�ท่ีประชุมใหญ�สภาแต�งต้ังจากผู�สอบ

บัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว�าด�วยผู�สอบบัญชี แต�ต�องไม�เป3นกรรมการหรือพนักงาน 
ให�ผู�สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานของสภาและขอคํา

ช้ีแจงจากกรรมการและพนักงานได� 
ให�ผู�สอบบัญชีได�รับประโยชนEตอบแทนตามท่ีที่ประชุมใหญ�สภากําหนด 

 
หมวด ๔ 

การควบคุมของรัฐ 
   

 
มาตรา ๓๓  ให�รัฐมนตรีมีอํานาจหน�าท่ีกํากับโดยท่ัวไปซึ่งกิจการของสภาและเพ่ือ

ประโยชนEในการน้ีให�มีอํานาจ 
(๑) สั่งให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีสอบสวนข�อเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินงานของสภา 
(๒) สั่งเป3นหนังสือให�สภาหรือกรรมการช้ีแจงข�อเท็จจริงเก่ียวกับกิจการของสภา 

และจะให�ส�งเอกสารเก่ียวกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุมของคณะกรรมการด�วยก็ได� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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(๓) สั่งเป3นหนังสือให�สภาหรือกรรมการกระทําการให�เป3นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 
ระงับ หรือแก�ไขการกระทําใด ๆ ท่ีขัดต�อกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี หรือ
ข�อบังคับ 

 
มาตรา ๓๔  ในการปฏิบัติการตามคําสั่งของรัฐมนตรีตามมาตรา ๓๓ (๑) ให�

พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจเข�าไปตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานในสํานักงานของสภาได�ในระหว�าง
เวลาทําการ หรือให�บุคคลซึ่งเก่ียวข�องช้ีแจงข�อเท็จจริงแก�พนักงานเจ�าหน�าท่ีตามท่ีร�องขอ 

ในการปฏิบัติการของพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามวรรคหน่ึง ให�บุคคลซึ่งเก่ียวข�องอํานวย
ความสะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๓๕  ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๓๔ ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีแสดงบัตร

ประจําตัวต�อบุคคลซึ่งเก่ียวข�อง 
บัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าท่ีให�เป3นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๓๖  เม่ือปรากฏว�าสภาหรือกรรมการไม�ปฏิบัติตามคําสั่งของรัฐมนตรี ตาม

มาตรา ๓๓ หรือกระทําการใด ๆ อันเป3นการผิดวัตถุประสงคEของสภาหรือเป3นภัยต�อเศรษฐกิจ ความ
ม่ันคงของประเทศ หรือความสงบเรียบร�อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รัฐมนตรีโดยอนุมัติของ
คณะรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให�กรรมการท้ังคณะหรือกรรมการคนใดคนหน่ึงพ�นจากตําแหน�ง 

กรรมการซึ่งพ�นจากตําแหน�งตามวรรคหน่ึงไม�มีสิทธิเป3นกรรมการอีก เว�นแต�จะพ�น
กําหนดห�าป4นับแต�วันท่ีรัฐมนตรีมีคําสั่งให�พ�นจากตําแหน�ง 

 
มาตรา ๓๗  ในกรณีท่ีรัฐมนตรีมีคําสั่งให�กรรมการท้ังคณะพ�นจากตําแหน�งตาม

มาตรา ๓๖ วรรคหน่ึง ให�รัฐมนตรีแต�งต้ังผู�แทนสมาชิกสามัญจํานวนไม�น�อยกว�าย่ีสิบเอ็ดคนเป3น
คณะกรรมการช่ัวคราวในวันเดียวกัน และให�นําความในมาตรา ๑๗ วรรคสี่ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

ให�คณะกรรมการช่ัวคราวตามวรรคหน่ึง มีอํานาจหน�าท่ีดําเนินกิจการของสภาเพียง
เท�าท่ีจําเป3น และจัดให�มีการประชุมใหญ�สภาเพ่ือให�มีการเลือกต้ังกรรมการคณะใหม� ตามมาตรา ๑๗ 
ภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีรัฐมนตรีมีคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการช่ัวคราว 

เม่ือคณะกรรมการคณะใหม�เข�ารับหน�าท่ีแล�ว ให�คณะกรรมการช่ัวคราวซึ่งรัฐมนตรี
แต�งต้ังตามวรรคหน่ึงพ�นจากตําแหน�ง 

 
หมวด ๕ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๓๘  สภากระทําการฝWาฝUนมาตรา ๗ ต�องระวางโทษปรับไม�เกินหน่ึงแสน

บาท 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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มาตรา ๓๙  ในกรณีท่ีสภากระทําความผิดและถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติน้ี ให�
ถือว�ากรรมการทุกคนเป3นผู�กระทําความผิดด�วย และต�องระวางโทษปรับไม�เกินห�าหม่ืนบาท เว�นแต�จะ
พิสูจนEได�ว�าตนมิได�รู�เห็นเป3นใจกับกรรมการอ่ืน หรือได�จัดการตามสมควรเพ่ือปOองกันมิให�เกิดความผิด
น้ันแล�ว 

 
มาตรา ๔๐  ผู�ใดฝWาฝUนมาตรา ๑๒ ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินสองป4 หรือปรับไม�

เกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และปรับอีกวันละสองพันบาทจนกว�าจะเลิกใช� 
 
มาตรา ๔๑  ผู�ส�งสินค�าทางเรือตามมาตรา ๑๔ ผู�ใดไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ ต�อง

ระวางโทษปรับไม�เกินหน่ึงหม่ืนบาท และปรับอีกวันละสองร�อยบาทจนกว�าจะได�ปฏิบัติให�ถูกต�อง 
 
มาตรา ๔๒  ผู�ใดขัดขวางหรือไม�ช้ีแจง หรือไม�อํานวยความสะดวกให�แก�พนักงาน

เจ�าหน�าท่ีซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๓๔ ต�องระวางโทษปรับไม�เกินสองพันบาท 
 

หมวด ๖ 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๔๓  ภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ ให�รัฐมนตรี
แต�งต้ังบุคคลท่ีเห็นสมควรมีจํานวนไม�น�อยกว�าสิบเอ็ดคนเป3นคณะกรรมการก�อต้ัง เพ่ือทําหน�าท่ีตามท่ี
บัญญัติไว�ในมาตรา ๔๔ 

 
มาตรา ๔๔  ให�คณะกรรมการก�อต้ังออกระเบียบช่ัวคราวว�าด�วยการรับสมัครสมาชิก

และดําเนินการรับสมัครสมาชิกภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับการแต�งต้ัง 
เม่ือคณะกรรมการก�อต้ังตามวรรคหน่ึงได�รับสมัครสมาชิกมีจํานวนไม�น�อยกว�าห�าเท�า

ของจํานวนคณะกรรมการก�อต้ังแล�ว ให�จัดให�มีการประชุมสมาชิกภายในเก�าสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับ
สมัครสมาชิกครบจํานวนดังกล�าว เพ่ือดําเนินการดังต�อไปน้ี 

(๑) ออกข�อบังคับการกําหนดจํานวน วิธีการเลือกต้ัง และตําแหน�งกรรมการตาม
มาตรา ๒๒ (๔) 

(๒) เลือกต้ังคณะกรรมการตามมาตรา ๑๗ 
(๓) ปฏิบัติการอ่ืนเพียงเท�าท่ีจําเป3นเพ่ือให�เป3นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 
คณะกรรมการก�อต้ังพ�นจากหน�าท่ีเม่ือได�มีการเลือกต้ังคณะกรรมการตามวรรคสอง 

(๒) แล�ว 
ให�นํามาตรา ๒๓ มาใช�บังคับแก�การประชุมของคณะกรรมการก�อต้ังโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๔๕  คณะกรรมการซึ่งได�รับเลือกต้ังตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง ต�องจัดให�มี

การประชุมคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับเลือกต้ัง เพ่ือเลือกประธานสภา รอง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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ประธานสภา เลขาธิการสภา และตําแหน�งอ่ืนตามมาตรา ๑๗ วรรคสี่ และจัดให�มีการประชุมใหญ�สภา
คร้ังแรก ภายในเก�าสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับเลือกต้ัง 

ในการประชุมใหญ�สภาตามวรรคหน่ึง ให�พิจารณาอนุมัติค�าใช�จ�ายในการดําเนินการ
ตามมาตรา ๔๔ ด�วย 

 
มาตรา ๔๖  การจัดต้ังและการบริหารสภาในระยะแรกให�มีการสนับสนุนด�าน

การเงินจากงบประมาณแผ�นดินและเงินกองทุนส�งเสริมการค�าระหว�างประเทศตามกฎหมายว�าด�วย
การส�งออกไปนอกและการนําเข�ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค�า 

 
มาตรา ๔๗  ให�ผู�ท่ีใช�ช่ือหรือคําแสดงช่ือว�า “สภาผู�ส�งสินค�าทางเรือแห�งประเทศ

ไทย” หรือคําอ่ืนใดท่ีมีความหมายเช�นเดียวกันซึ่งต�องห�ามตามมาตรา ๑๒ อยู�แล�วในวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ เลิกใช�ช่ือหรือคําอ่ืนใดดังกล�าวแล�วน้ันภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ และในระหว�างเวลาดังกล�าวมิให�นํามาตรา ๔๐ มาใช�บังคับ 

 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีการค�าระหว�างประเทศมี
ความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและการค�าระหว�างประเทศน้ันผู�ส�งสินค�าทางเรือต�อง
ใช�บริการของผู�ขนส�งทางเรือซึ่งมีอํานาจในการกําหนดอัตราค�าระวาง ค�าบริการ และค�าใช�จ�าย 
ตลอดจนเง่ือนไขต�าง ๆ เก่ียวกับการให�บริการในการส�งสินค�าทางเรือ ซึ่งมีผลกระทบต�อเศรษฐกิจของ
ประเทศเป3นอย�างมาก สมควรจัดต้ังสภาผู�ส�งสินค�าทางเรือแห�งประเทศไทยข้ึนเพ่ือเป3นตัวแทนของผู�
ส�งสินค�าทางเรือในการเจรจา ปรึกษาหารือและประสานงานกับผู�ขนส�งสินค�าทางเรือในเร่ืองดังกล�าว  
จึงจําเป3นต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
 
 
 
 
 


