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กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการกรมประมง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกความใน  ข.  ราชการบริหารสวนภูมิภาค  ของขอ  ๒  แหงกฎกระทรวง 
แบงสวนราชการกรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ข. ราชการบริหารสวนภูมิภาค 
 สํานักงานประมงจังหวัด 
 ในสํานักงานประมงจังหวัดอาจใหมีสํานักงานประมงอําเภอเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงาน

ของสํานักงานประมงจังหวัด  โดยเปนสวนราชการที่ไมมีฐานะเทียบกอง  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด” 
ขอ ๒ ใหยกเลิกความใน  ข.  ราชการบริหารสวนภูมิภาค  ของขอ  ๓  แหงกฎกระทรวงแบง

สวนราชการกรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ข. ราชการบริหารสวนภูมิภาค 
 สํานักงานประมงจังหวัด  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (ก) ศึกษา  วิเคราะหและประเมินเทคโนโลยีทางการประมงทุกสาขา  เพื่อสนับสนุน 

ใหเกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตจังหวัด  และกํากับใหธุรกิจและอาชีพการประมง
เปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอตกลง  และมาตรฐาน 
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 (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม  กํากับ  ดูแล  ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการทํา
การประมง  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  รวมทั้งการใหความรู
และถายทอดเทคโนโลยีการประมงอยางถูกตองตามหลักวิชาการและใหบริการทางวิชาการที่เกี่ยวของ 

 (ค) จัดทําแผนพัฒนาดานประมง  ฐานขอมูลประมง  ประชาสัมพันธ  และเผยแพรงาน
ของจังหวัด 

 (ง) ใหคําปรึกษา  แนะนํา  และสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการพฒันา
ดานการประมง 

 (จ) ใหบริการดานการประมงแกชาวประมง  เกษตรกร  และประชาชน   รวมทั้ง
ตรวจสอบ  ติดตาม  ควบคุม  และรับรองกระบวนการผลิตใหถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน 

 (ฉ) กํากับ  ดูแล  ใหคําปรึกษา  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานประมงอําเภอ 
 (ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ 

ที่ไดรับมอบหมาย 
 ในกรณีที่มีการจัดต้ังสํานักงานประมงอําเภอข้ึนในจังหวัดใด  ใหสํานักงานประมงอําเภอ  

มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (ก) สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตอําเภอ  และกํากับ

ใหธุรกิจและอาชีพการประมงเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอตกลง  และมาตรฐาน 
 (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม  กํากับ  ดูแล  ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการทํา

การประมงใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  รวมทั้งการใหความรู
และถายทอดเทคโนโลยีการประมงอยางถูกตองตามหลักวิชาการและใหบริการทางวิชาการที่เกี่ยวของ 

 (ค) จัดทําแผนพัฒนาดานการประมง  ฐานขอมูลประมง  ประชาสัมพันธ  และเผยแพรงาน
ของอําเภอ 

 (ง) ใหคําปรึกษา  แนะนํา  และสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการพฒันา
ดานการประมง 

 (จ) ใหบริการดานการประมงแกชาวประมง  เกษตรกร  และประชาชน   รวมทั้ง
ตรวจสอบ  ติดตาม  ควบคุม  และรับรองกระบวนการผลิตใหถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน 
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 (ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ 
ที่ไดรับมอบหมาย” 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

สุดารัตน  เกยุราพันธุ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจากกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมประมง  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซ่ึงใชบังคับอยูในปจจุบัน  มิไดกําหนดใหมีสํานักงานประมงอําเภอ
ในราชการบริหารสวนภูมิภาค  ทําใหการอํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนเกี่ยวกับการประมง
ไมเกิดประสิทธิภาพเทาท่ีควร  ดังนั้น  เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวกและไดรับการบริการเกี่ยวกับ 
การประมงอยางมีประสิทธิภาพ  สมควรจัดตั้งสํานักงานประมงอําเภอ รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมอํานาจหนาท่ีของ
สํานักงานประมงจังหวัดใหสอดคลองกันดวย  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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