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สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2537 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2537 

เป็นปีที่ 49 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 

ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2537” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา 3  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การส่งสินค้าทางเรือ” หมายความว่า การส่งออกหรือการน าเข้าสินค้าโดยทางเรือจากประเทศ

ไทยไปต่างประเทศ หรือจากต่างประเทศมาประเทศไทย หรือจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนอกราชอาณาจักร และให้
หมายความรวมถึงการใช้บริการด้านอื่นที่เก่ียวเนื่อง 

“การขนส่งสินค้าทางเรือ” หมายความว่า การให้บริการในการส่งสินค้าทางเรือ 

“ผู้ส่งสินค้าทางเรือ” หมายความว่า ผู้ส่งออกหรือผู้น าเข้าสินค้าที่ใช้บริการการขนส่งสินค้าทาง
เรือ 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111/ตอนที่ 4 ก/หน้า 11/4 กุมภาพันธ ์2537 



“ผู้ขนส่งสินค้าทางเรือ” หมายความว่า ผู้ประกอบการให้บริการในการส่งสินค้าทางเรือไม่ว่าจะ
เป็นการด าเนินการเพียงรายเดียว หรือรวมกันตั้งแต่สองรายขึ้นไป และให้หมายความรวมถึงตัวแทนผู้ขนส่งสินค้า
ทางเรือด้วย 

“สภา” หมายความว่า สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 

“ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อบังคับของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 

“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานและลูกจ้างของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 4  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ

แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งออกกฎกระทรวงและหรือออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

  
หมวด 1 

การจัดตั้งสภา 

 

  
มาตรา 5  ให้จัดตั้งสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยขึ้น มีอ านาจหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ท่ี

ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
ให้สภาเป็นนิติบุคคล 

  
มาตรา 6  สภามีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
(1) ส่งเสริมและคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ส่งสินค้าทางเรือ 

(2) ให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการส่งสินค้าทางเรือ 

(3) เป็นผู้แทนผู้ส่งสินค้าทางเรือในการปรึกษา เจรจาต่อรองหรือท าความตกลงกับผู้ขนส่งสินค้า
ทางเรือ รวมทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางเรือ ในเรื่องอัตราค่าระวาง ค่าบริการ 
ค่าใช้จ่าย ข้อก าหนด หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ในการขนส่งสินค้าทางเรือ 

(4) สนับสนุนให้มีการขนส่งสินค้าทางเรือที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 



(5) จัดหา รวบรวม เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการส่งสินค้าทาง
เรือ 

(6) ศึกษา วิจัย และเสนอแนะการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการพัฒนาการส่งสินค้าทางเรือ 

(7) รับปรึกษาและให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าแก่สมาชิกหรือบุคคลอ่ืนในเรื่องที่ เกี่ยวกับการส่ง
สินค้าทางเรือ และช่วยเหลืออ านวยความสะดวกต่าง ๆ แก่สมาชิกในการส่งสินค้าทางเรือ 

(8) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลเพื่อพัฒนาการส่งสินค้าทางเรือ 

(9) ประสานงานและร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้ส่งสินค้าทางเรือของต่างประเทศ 

  
มาตรา 7  ห้ามสภาท าการใด ๆ ดังต่อไปนี้ 
(1) ประกอบวิสาหกิจ หรือเข้าด าเนินการในการประกอบวิสาหกิจของบุคคลใด เข้าถือหุ้น เป็น

หุ้นส่วนหรือร่วมทุนในการประกอบวิสาหกิจกับบุคคลใด เว้นแต่เป็นการด าเนินการเพียงเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของสภาตามมาตรา 6 

(2) ด าเนินการด้วยประการใด ๆ อันเป็นการท าลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของการ
ประกอบวิสาหกิจ เว้นแต่เป็นการกระท าเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าของประเทศ 

(3) ด าเนินการด้วยประการใด ๆ อันอาจเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ ความสงบ
เรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(4) ให้กู้ยืมเงินหรือให้เงินแก่สมาชิกหรือบุคคลอ่ืนใด เว้นแต่เป็นการให้กู้ยืมเพ่ือเป็นการ
สงเคราะห์พนักงาน หรือครอบครัวของพนักงานตามระเบียบ หรือเป็นการให้เพ่ือการกุศลสาธารณะ หรือตาม
หน้าที่ศีลธรรม หรือตามควรแก่อัธยาศัยในสังคม 

(5) กีดกันหรือขัดขวางมิให้ผู้ใดซึ่งมีคุณสมบัติที่จะเข้าเป็นสมาชิกได้ตามพระราชบัญญัติและ
ข้อบังคับเข้าเป็นสมาชิก หรือให้สมาชิกออกจากสภาโดยขัดต่อพระราชบัญญัติหรือข้อบังคับ 

(6) เปิดเผยสถิติ เอกสารหรือข้อความอันเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนได้เสีย โดยเฉพาะของสมาชิกซึ่ง
ไม่ประสงค์จะให้เปิดเผย เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสมาชิกผู้นั้น 

(7) แบ่งปันผลก าไรหรือรายได้ให้แก่สมาชิก 

(8) ด าเนินการทางการเมือง 

  
มาตรา 8 ให้สภามีส านักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และมีส านักงานสาขาในจังหวัดอ่ืนได้ตาม

ความจ าเป็น 

การจัดตั้งส านักงานสาขาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 

  



มาตรา 9  สภาอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้ 
(1) ค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงที่เรียกเก็บจากสมาชิก 

(2) ค่าตอบแทนและค่าบริการที่ได้รับจากการให้บริการแก่สมาชิกหรือบุคคลภายนอก 

(3) เงินสมทบจากรัฐบาล 

(4) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้ 
(5) ดอกเบี้ยและผลประโยชน์อื่นจากทรัพย์สินของสภา 

  
มาตรา 10  ในกรณีที่สภาเห็นว่าอัตราค่าระวาง ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย ข้อก าหนดหรือเงื่อนไขต่าง 

ๆ ในการขนส่งสินค้าทางเรือที่ผู้ขนส่งสินค้าทางเรือ หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทาง
เรือก าหนด มีผลกระทบหรือไม่เป็นธรรมต่อผู้ส่งสินค้าทางเรือโดยส่วนรวม ให้สภาด าเนินการปรึกษาและเจรจาท า
ความตกลงในเรื่องดังกล่าวกับผู้ขนส่งสินค้าทางเรือ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนนั้น 

  
มาตรา 11  ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งระหว่างสมาชิกกับผู้ขนส่งสินค้าทางเรือ และสมาชิกร้องขอให้

สภาช่วยเหลือ ถ้าสภาเห็นสมควรจะจัดให้มีการเจรจาหรือตั้งผู้แทนเข้าร่วมในการเจรจาระหว่างสมาชิกกับผู้ขนส่ง
สินค้าทางเรือด้วยก็ได้ 

  
มาตรา 12  ห้ามบุคคลใดนอกจากสภาใช้ชื่อเป็นภาษาไทยว่า  “สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่ง

ประเทศไทย” หรืออักษรต่างประเทศที่หมายความว่าหรืออ่านว่า “สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย” 

  
หมวด 2 

สมาชิก กรรมการและพนักงาน 

 

  
มาตรา 13  สภาประกอบด้วยสมาชิกสองประเภท คือ 

(1) สมาชิกสามัญ 

(2) สมาชิกสมทบ 

  
มาตรา 14  ผู้ส่งสินค้าทางเรือที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

จะต้องเป็นสมาชิกสามัญภายในเก้าสิบวันนับแต่มีคุณสมบัติครบตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 15  บุคคลผู้มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกสามัญ 



(1) เป็นผู้ส่งสินค้าทางเรือที่เป็นนิติบุคคล 

(2) เป็นหอการค้าตามกฎหมายว่าด้วยหอการค้า หรือสมาคมการค้าตามกฎหมายว่าด้วยสมาคม
การค้าที่มีสมาชิกเป็นผู้ส่งสินค้าทางเรือ 

(3) เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือเป็นสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์ซ่ึงเป็นผู้ส่งสินค้าทางเรือ 

(4) เป็นสมาคมตัวแทนออกของ 

(5) เป็นนิติบุคคลอื่นใดที่มิได้เป็นผู้ขนส่งสินค้าทางเรือซึ่งมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการก าหนด 

  
มาตรา 16  สมาชิกสมทบของสภาได้แก่บุคคลอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด ซึ่งมิใช่สมาชิก

สามัญและมิได้เป็นผู้ขนส่งสินค้าทางเรือ 

  
มาตรา 17  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบเอ็ดคน ซึ่งได้รับการเลือกตั้ง

จากผู้แทนสมาชิกสามัญในการประชุมใหญ่สภาตามจ านวนและวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ โดยให้มีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละสองปี 

ผู้ที่จะเป็นผู้แทนสมาชิกสามัญได้ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 

ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการเพ่ิมขึ้น ให้กรรมการซึ่งได้รับการเลือกตั้งเพ่ิมขึ้นนั้นอยู่ใน
ต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้รับการเลือกตั้งไว้แล้ว 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการเป็นประธานสภาคนหนึ่ง เป็นรองประธานสภาคน
หนึ่งหรือหลายคน เป็นเลขาธิการสภาคนหนึ่ง และต าแหน่งอ่ืนตามที่ก าหนดในข้อบังคับ 

  
มาตรา 18  ห้ามผู้แทนสมาชิกสามัญผู้มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้เป็นกรรมการ 

(1) มีต าแหน่งหน้าที่หรือมีส่วนได้เสียโดยตรงในธุรกิจของผู้ขนส่งสินค้าทางเรือ หรือธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องของผู้ขนส่งสินค้าทางเรือ 

(2) เป็นพนกังาน 

(3) เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 

(4) เป็นข้าราชการประจ าหรือข้าราชการการเมือง 

(5) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

(6) เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสามปีนับแต่วันพ้น
โทษ เว้นแต่ในความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  



มาตรา 19  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง กรรมการพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ที่ประชุมใหญ่สภามีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิก
สามัญที่มาประชุม 

(4) พ้นจากการเป็นผู้แทนสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกสามัญนั้นพ้นจากสมาชิกภาพ 

(5) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 18 

(6) รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา 36 

  
มาตรา 20  เมื่อกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการเลือกผู้แทนสมาชิกสามัญ

เป็นกรรมการแทนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่กรรมการผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะ
เหลือน้อยกว่าเก้าสิบวัน 

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งตนแทน 

  
มาตรา 21  ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งจนเหลือจ านวนน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมด ให้กรรมการที่เหลืออยู่ท าการในนามของคณะกรรมการต่อไปได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุม
ใหญ่สภา เพ่ือให้มีการเลือกตั้งกรรมการคณะใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่จ านวนกรรมการเหลือน้อยกว่ากึ่ง
หนึ่ง 

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ นอกจากกรณีตามมาตรา 36 ให้คณะกรรมการที่พ้น
จากต าแหน่งยังคงรักษาการในต าแหน่ง เพ่ือด าเนินกิจการของสภาต่อไปเท่าที่จ าเป็นและจัดให้มีการประชุมใหญ่
สภา เพื่อให้มีการเลือกตั้งกรรมการคณะใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง 

มาตรา 22  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบายและด าเนินงานของสภาให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ รวมทั้งมีอ านาจหน้าที่ออกข้อบังคับและระเบียบในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) ข้อบังคับการรับสมัครการเป็นสมาชิก สิทธิหน้าที่ของสมาชิก วินัย การลงโทษสมาชิกและการ
พ้นจากสมาชิกภาพ 

(2) ข้อบังคับการก าหนดค่าลงทะเบียน ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายที่จะพึง
เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก 

(3) ข้อบังคับการจัดตั้งส านักงานสาขาตามมาตรา 8 



(4) ข้อบังคับการก าหนดจ านวน วิธีการเลือกตั้ง และต าแหน่งกรรมการตามมาตรา 17 

(5) ข้อบังคับการมอบอ านาจของประธานสภาตามมาตรา 26 

(6) ข้อบังคับการก าหนดต าแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินบ าเหน็จรางวัลพนักงาน การ
บรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน รวมทั้งระเบียบวินัย การลงโทษและการร้องทุกข์ของพนักงาน 

(7) ระเบียบการด าเนินกิจการของคณะกรรมการ 

(8) ระเบียบการประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ่สภา 

(9) ระเบียบการบัญชีและการเงินของสภา 

(10) ระเบียบการสงเคราะห์พนักงาน และครอบครัวของบุคคลดังกล่าว หรือผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
พนักงาน 

(11) ข้อบังคับหรือระเบียบเรื่องอ่ืนใดที่จ าเป็นต่อการด าเนินกิจการของสภา 

การก าหนดหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับใด ๆ ตาม (1) (2) (3) (4) (5) (6) และ (11) ต้อง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สภาและได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีก่อนจึงให้ใช้บังคับได้ 

ข้อบังคับและระเบียบจะต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 23  การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ

จ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานสภาเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานสภาไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้รองประธานสภาเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่มีรองประธานสภาหลายคนอยู่ในที่ประชุม ให้รอง
ประธานสภาตามล าดับที่ได้รับเลือกเป็นประธาน 

ถ้าประธานและรองประธานสภาไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการ
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้ามีการพิจารณาเรื่องใดที่เกี่ยวกับกรรมการผู้ใด กรรมการผู้นั้นมี
สิทธิชี้แจงในเรื่องนั้น แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง 

  
มาตรา 24  คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งบุคคลใดเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพ่ือพิจารณา

หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได้ 
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอ านาจแต่งตั้งบุคคลใดเป็นคณะอนุกรรมการเพ่ือ

พิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีมอบหมายก็ได ้



ให้น ามาตรา 23 มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและคณะอนุกรรมการ
โดยอนุโลม 

ให้กรรมการเฉพาะเรื่องและอนุกรรมการได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการก าหนด 

  
มาตรา 25  ให้กรรมการได้รับประโยชน์ตอบแทนตามท่ีที่ประชุมใหญ่สภาก าหนด 

  
มาตรา 26  ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ประธานสภาเป็นผู้แทนของสภา ประธานสภา

จะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติการแทนเป็นการเฉพาะเรื่องก็ได้ตามที่ก าหนดในข้อบังคับ 

  
หมวด 3 

การด าเนินกิจการของสภา 

 

  
มาตรา 27  ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่สภาปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้เรียกว่า 

ประชุมสามัญ 

การประชุมใหญ่สภาคราวอื่นนอกจากการประชุมตามวรรคหนึ่งเรียกว่า ประชุมวิสามัญ 

  
มาตรา 28  เมื่อมีเหตุจ าเป็น คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ 
สมาชิกสามัญซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกสามัญทั้งหมดจะท าหนังสือร้อง

ขอต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมวิสามัญก็ได้ ในหนังสือร้องขอนั้นต้องระบุว่าประสงค์จะให้เรียกประชุมเพ่ือการ
ใด 

ในกรณีที่สมาชิกสามัญเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมวิสามัญตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมวิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ ถ้าคณะกรรมการไม่เรียกประชุมวิสามัญภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว สมาชิกตามวรรคสองอาจร้องขอต่อรัฐมนตรีเพ่ือสั่งการให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุม
วิสามัญได ้

  
มาตรา 29  ในการประชุมใหญ่สภาต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของ

จ านวนสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าสองร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกสามัญซึ่งมาประชุม สมาชิกสามัญ
คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด 



มาตรา 30  ในการประชุมใหญ่สภาที่คณะกรรมการเรียกประชุม ถ้าสมาชิกสามัญมาประชุมไม่
ครบองค์ประชุม ให้เลื่อนการประชุมนั้นออกไปอีกได้ไม่เกินสามสิบวันและให้ประธานสภาแจ้งวันประชุมครั้งใหม่
โดยท าเป็นหนังสือแจ้งไปยังสมาชิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน การประชุมใหญ่สภาครั้งใหม่นี้ ถ้ามีสมาชิกสามัญ
มาประชุมน้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือน้อยกว่าสองร้อยคน ก็ให้ถือเป็นองค์ประชุมได้
แต่ให้ด าเนินการได้เฉพาะกรณีตามมาตรา 31 และมาตรา 32 เท่านั้น 

  
มาตรา 31  ให้คณะกรรมการจัดให้มีการท ารายงานประจ าปีแสดงผลงานของคณะกรรมการและ

สภาในปีที่ล่วงมา งบดุลและบัญชีรายได้และรายจ่ายประจ าปี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับรองพร้อมทั้งค าชี้แจงเกี่ยวกับ
นโยบายเสนอต่อที่ประชุมสามัญภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน และให้ส่งส าเนาเอกสารดังกล่าวไปยัง
รัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญรับรองแล้ว 

  
มาตรา 32  ผู้สอบบัญชีตามมาตรา 31 นั้น ให้ที่ประชุมใหญ่สภาแต่งตั้งจากผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชี แต่ต้องไม่เป็นกรรมการหรือพนักงาน 

ให้ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานของสภาและขอค าชี้แจงจาก
กรรมการและพนักงานได้ 

ให้ผู้สอบบัญชีได้รับประโยชน์ตอบแทนตามท่ีที่ประชุมใหญ่สภาก าหนด 

  
หมวด 4 

การควบคุมของรัฐ 

 

  
มาตรา 33  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ก ากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสภาและเพ่ือประโยชน์ในการ

นี้ให้มีอ านาจ 

(1) สั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินงานของสภา 

(2) สั่งเป็นหนังสือให้สภาหรือกรรมการชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสภา และจะให้ส่ง
เอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือรายงานการประชุมของคณะกรรมการด้วยก็ได้ 

(3) สั่งเป็นหนังสือให้สภาหรือกรรมการกระท าการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ระงับ หรือ
แก้ไขการกระท าใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี หรือข้อบังคับ 

  



มาตรา 34  ในการปฏิบัติการตามค าสั่งของรัฐมนตรีตามมาตรา 33 (1) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อ านาจเข้าไปตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานในส านักงานของสภาได้ในระหว่างเวลาท าการ หรือให้บุคคลซึ่ง
เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามท่ีร้องขอ 

ในการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวก
ตามสมควร 

  
มาตรา 35  ในการปฏิบัติการตามมาตรา 34 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคล

ซึ่งเก่ียวข้อง 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 36  เมื่อปรากฏว่าสภาหรือกรรมการไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของรัฐมนตรี ตามมาตรา 33 หรือ

กระท าการใด ๆ อันเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของสภาหรือเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ หรือความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้กรรมการทั้งคณะ
หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งพ้นจากต าแหน่ง 

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่งไม่มีสิทธิเป็นกรรมการอีก เว้นแต่จะพ้นก าหนดห้าปี
นับแต่วันที่รัฐมนตรีมีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 

  
มาตรา 37  ในกรณีที่รัฐมนตรีมีค าสั่งให้กรรมการทั้งคณะพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา 36 วรรค

หนึ่ง ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้แทนสมาชิกสามัญจ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบเอ็ดคนเป็นคณะกรรมการชั่วคราวในวันเดียวกัน 
และให้น าความในมาตรา 17 วรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้คณะกรรมการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง มีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการของสภาเพียงเท่าที่จ าเป็น 
และจัดให้มีการประชุมใหญ่สภาเพ่ือให้มีการเลือกตั้งกรรมการคณะใหม่ ตามมาตรา 17 ภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่รัฐมนตรีมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราว 

เมื่อคณะกรรมการคณะใหม่เข้ารับหน้าที่แล้ว ให้คณะกรรมการชั่วคราวซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตาม
วรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่ง 

  
หมวด 5 

บทก าหนดโทษ 

 

  
มาตรา 38  สภากระท าการฝ่าฝืนมาตรา 7 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 



  
มาตรา 392  ในกรณีที่สภากระท าความผิดและถูกลงโทษ ถ้าการกระท าความผิดของสภานั้นเกิด

จากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการผู้ใด หรือในกรณีที่กรรมการผู้ใดมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการ
และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้สภานั้นกระท าความผิด กรรมการผู้นั้นต้องระวางโทษปรับไม่
เกินห้าหมื่นบาท 

  
มาตรา 40  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 12 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสน

บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และปรับอีกวันละสองพันบาทจนกว่าจะเลิกใช้  
  
มาตรา 41  ผู้ส่งสินค้าทางเรือตามมาตรา 14 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 14 ต้องระวางโทษปรับไม่

เกินหนึ่งหมื่นบาท และปรับอีกวันละสองร้อยบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

  
มาตรา 42  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ชี้แจง หรือไม่อ านวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง

ปฏิบัติการตามมาตรา 34 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

  
หมวด 6 

บทเฉพาะกาล 

 

  
มาตรา 43  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลที่

เห็นสมควรมีจ านวนไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคนเป็นคณะกรรมการก่อตั้ง เพ่ือท าหน้าที่ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 44 

  
มาตรา 44  ให้คณะกรรมการก่อตั้งออกระเบียบชั่วคราวว่าด้วยการรับสมัครสมาชิกและ

ด าเนินการรับสมัครสมาชิกภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

เมื่อคณะกรรมการก่อตั้งตามวรรคหนึ่งได้รับสมัครสมาชิกมีจ านวนไม่น้อยกว่าห้าเท่าของจ านวน
คณะกรรมการก่อตั้งแล้ว ให้จัดให้มีการประชุมสมาชิกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสมัครสมาชิกครบจ านวน
ดังกล่าว เพื่อด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) ออกข้อบังคับการก าหนดจ านวน วิธีการเลือกตั้ง และต าแหน่งกรรมการตามมาตรา 22 (4) 
(2) เลือกตั้งคณะกรรมการตามมาตรา 17 

                                                           
2 มาตรา 39 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกบัความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560 



(3) ปฏิบัติการอ่ืนเพียงเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
คณะกรรมการก่อตั้งพ้นจากหน้าที่เมื่อได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการตามวรรคสอง (2) แล้ว 

ให้น ามาตรา 23 มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการก่อตั้งโดยอนุโลม 

  
มาตรา 45  คณะกรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งตามมาตรา 44 วรรคสอง ต้องจัดให้มีการประชุม

คณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง เพ่ือเลือกประธานสภา รองประธานสภา เลขาธิการสภา 
และต าแหน่งอ่ืนตามมาตรา 17 วรรคสี่ และจัดให้มีการประชุมใหญ่สภาครั้งแรก ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
เลือกตั้ง 

ในการประชุมใหญ่สภาตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามมาตรา 
44 ด้วย 

  
มาตรา 46  การจัดตั้งและการบริหารสภาในระยะแรกให้มีการสนับสนุนด้านการเงินจาก

งบประมาณแผ่นดินและเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการ
น าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า 

  
มาตรา 47  ให้ผู้ที่ใช้ชื่อหรือค าแสดงชื่อว่า “สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย” หรือค าอ่ืน

ใดที่มีความหมายเช่นเดียวกันซึ่งต้องห้ามตามมาตรา 12 อยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เลิกใช้ชื่อหรือค า
อ่ืนใดดังกล่าวแล้วนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และในระหว่างเวลาดังกล่าวมิให้น า
มาตรา 40 มาใช้บังคับ 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลีกภัย 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การค้าระหว่างประเทศมีความส าคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและการค้าระหว่างประเทศนั้นผู้ส่งสินค้าทางเรือต้องใช้บริการของผู้ขนส่งทางเรือซึ่งมี
อ านาจในการก าหนดอัตราค่าระวาง ค่าบริการ และค่าใช้จ่าย ตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้บริการในการ
ส่งสินค้าทางเรือ ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก สมควรจัดตั้งสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่ง



ประเทศไทยขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของผู้ส่งสินค้าทางเรือในการเจรจา ปรึกษาหารือและประสานงานกับผู้ขนส่งสินค้า
ทางเรือในเรื่องดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
                      
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี ่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติ
บุคคล พ.ศ. 25603 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยว่า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 54 เฉพาะในส่วนที่สันนิษฐานให้กรรมการผู้จัดการ 
ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษทางอาญาร่วมกับการกระท า
ความผิดของนิติบุคคล โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระท าหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระท าความผิดของนิติ
บุคคลนั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 39 วรรคสอง เป็นอันใช้
บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 6 และต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้มีค า
วินิจฉัยในลักษณะดังกล่าวท านองเดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 74 พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 78 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 28/4 และ
พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 มาตรา 72/5 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 39 วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 มาตรา 
6  ดังนั้น เพ่ือแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวและกฎหมายอ่ืนที่มีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให้ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

  
  
  
  
  
 

                                                           
3 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134/ตอนที่ 18 ก/หน้า 1/11 กุมภาพันธ์ 2560 


