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กฎกระทรวง 

แบ่งส่วนราชการกรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ข้อ ๒ ให้กรมประมง  มีภารกิจเก่ียวกับการศึกษา  วิจัย  และพัฒนาด้านการประมง 
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา  ควบคุมการประมง  การผลิตสัตว์น้ํา  และสินค้าประมง 
ที่มีมาตรฐานถูกสุขอนามัยให้มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ  และสามารถแข่งขัน 
ในตลาดโลกได้  ตลอดจนป้องกันมิให้มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  อนุรักษ์และบริหาร
จัดการทรัพยากรประมงและสัตว์น้ําให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืน  โดยให้มีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  กฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมงใน 
เขตการประมงไทย  กฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบกิจการแพปลา  กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๒) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาการเพาะเลี้ยง  การปรับปรุงพันธุ์  การผลิต   
การขยายพันธุ์สัตว์น้ํา  สัตว์น้ําสวยงาม  พันธุ์ไม้น้ํา  อาหารสัตว์น้ํา  สุขภาพสัตว์น้ํา  และวิชาการด้านอื่น
ที่เก่ียวข้อง 

(๓) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และสํารวจด้านทรัพยากรสัตว์น้ํา  แหล่งทําการประมง  เคร่ืองมือ
ทําการประมง  และระบบนิเวศท้ังในและนอกน่านน้ําไทย  รวมท้ังรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ํา 
ให้อยู่ในระดับที่สามารถทําการประมงได้อย่างย่ังยืน 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

(๔) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาเก่ียวกับการเก็บรักษาสัตว์น้ํา  การแปรรูปสัตว์น้ํา   
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  เทคโนโลยีการบรรจุ  เทคโนโลยีชีวภาพ  และนวัตกรรมอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา 

(๕) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาระบบคุณภาพและความปลอดภัย  ตลอดจนกํากับดูแล
สินค้าประมงให้ได้มาตรฐานตลอดสายการผลิตจนถึงผู้บริโภค  

(๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการด้านการประมง  การอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น้ํา  กําหนดมาตรการในการทําการประมงและการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ํา  ควบคุม  
ป้องกัน  และปราบปรามการทําการประมงและการค้าสัตว์น้ําให้เป็นไปตามกฎหมาย  รวมทั้งป้องกัน  
ยับย้ัง  และขจัดการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งในและนอกน่านน้ําไทย 

(๗) พัฒนาระบบการควบคุม  เฝ้าระวัง  ติดตาม  และตรวจสอบการทําการประมง  ตลอดจน
ระบบสืบค้นที่มีประสิทธิภาพ  ให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา 
ตลอดสายการผลิตจนถึงผู้บริโภค 

(๘) ศึกษา  วิจัย  พัฒนา  และส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง  และการพัฒนา
ธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  การทําการประมง  การแปรรูปสัตว์น้ํา  และอาชีพที่เก่ียวข้องให้มีความม่ันคง
และมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

(๙) ดําเนินการเกี่ยวกับพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้ํา  ด้านวิชาการ  การค้า  การลงทุน  และกิจการอื่น ๆ  ด้านการประมงที่เก่ียวข้อง 

(๑๐) ศึกษา  พัฒนา  และดําเนินการเก่ียวกับระบบงานสารสนเทศ  ภูมิสารสนเทศและเครือข่าย  
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล  ตลอดจน
การให้บริการสารสนเทศ 

(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมประมงหรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมประมง  ดังต่อไปนี้ 
  ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 
   (๑) สํานักงานเลขานุการกรม   
   (๒) กองกฎหมาย 
   (๓) กองการเจ้าหน้าที่ 
   (๔) กองคลัง 
   (๕) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต 
   (๖) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ 
   (๗) กองตรวจการประมง 
   (๘) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
   (๙) กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 
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   (๑๐) กองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
   (๑๑) กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง 
   (๑๒) กองประมงต่างประเทศ 
   (๑๓) กองแผนงาน 
   (๑๔) กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐาน 

เพื่อการสืบค้น 
   (๑๕) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 
   (๑๖) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 
   (๑๗) กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา 
   (๑๘) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
   (๑๙) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 
   (๒๐) กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา 
   (๒๑) กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ํา 
   (๒๒) กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ํา 
   (๒๓) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   (๒๔) สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
  ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
   (๑) สํานักงานประมงจังหวัด 
   (๒) สํานักงานประมงอําเภอ  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
ข้อ ๔ ในกรมประมง  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบ 

การดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่ออธิบดี   
โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๕ ในกรมประมง  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนา 

การบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่ออธิบดี  โดยมี
อํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม   
(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  

และหน่วยงานภายในกรม 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการประมงและกิจกรรมของกรม 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการสื่อสารและโทรคมนาคมของกรม  ตลอดจนเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย 
(๕) ดําเนินการดูแลอาคารสถานที่  ยานพาหนะ  และระบบสาธารณูปโภคของกรม 
(๖) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนา  รวมทั้งสํารวจออกแบบ  ควบคุมสิ่งก่อสร้าง  และตรวจสอบ

งานด้านวิศวกรรมของกรม 
(๗) ดําเนินการเก่ียวกับงานห้องสมุดของกรม 
(๘) ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๗ กองกฎหมาย  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยการประมง  กฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมง

ในเขตการประมงไทย  กฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบกิจการแพปลา  กฎหมายว่าด้วยการสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  และเปรียบเทียบกฎหมายเก่ียวกับการประมงทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 

(๓) ปรับปรุง  แก้ไข  และยกร่างกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  และคําสั่งต่าง ๆ   
ที่เก่ียวข้องกับกฎหมายของกรมให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และกฎหมายของประเทศและระหว่างประเทศ  
รวมทั้งวินิจฉัยและเผยแพร่  ความรู้ด้านกฎหมายเก่ียวกับการประมง  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา  
งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม 

(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานคร
ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 

(๖) ให้คําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับการดําเนินงานด้านกฎหมาย  ข้อกําหนด  สนธิสัญญา  
หรือข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นที่เก่ียวข้องกับกรม 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ข้อ ๘ กองการเจ้าหน้าที่  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  จัดทําระบบงานและบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกรม 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการเสริมสร้างวินัย  พัฒนาระบบคุณธรรม  และคุณภาพชีวิต 

ของบุคลากรของกรม 
(๓) ดําเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้   
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๙ กองคลัง  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และดําเนินการด้านการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณและการพัสดุของกรม 
(๒) ศึกษา  พัฒนา  และจัดวางระบบงานคลังของกรม 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๐ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยด้านการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง   
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และดําเนินการออกใบอนุญาต  หนังสืออนุญาต  ใบรับรองหรือ

หนังสือรับรองเก่ียวกับการนําเข้า  ส่งออก  และนําผ่านซึ่งสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  และปัจจัยการผลิต 
ที่ใช้ทางการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง   

(๓) ควบคุม  ป้องกัน  และปราบปรามการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 

(๔) ควบคุมและกํากับดูแลการเข้าเทียบท่าของเรือประมงต่างประเทศตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๕) ดําเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ  รวมทั้งอนุสัญญาและข้อตกลงอื่น ๆ  

ที่เก่ียวข้อง 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๑ กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ  มีอํานาจหน้าที่  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยวางแผน  กํากับดูแล  ติดตามและประเมินผลตามแนวทาง 

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  รวมทั้งโครงการพิเศษอื่น ๆ 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  วางแผน  กํากับดูแล  ติดตามและประเมินผล  กําหนดแนวทาง

และดําเนินการตามแผนภัยพิบัติด้านการประมง  สนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกร  ชาวประมง 
และผู้ประกอบการประมง 



หน้า   ๒๑ 
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(๓) ประสานงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศในภารกิจที่เก่ียวข้องกับ
โครงการพระราชดําริ  รวมทั้งอํานวยการ  บริหารงาน  และติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

(๔) ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และให้คําปรึกษาแนะนําด้านแนวทาง 
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๒ กองตรวจการประมง  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุม  ตรวจสอบ  ป้องกันและปราบปรามการทําการประมงในน่านน้ําภายในและทะเล 

ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 
(๒) เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

และองค์กรต่าง ๆ  ในการบริหารจัดการการประมงในน่านน้ําภายในและทะเล 
(๓) สนับสนุนและส่งเสริมเครือข่ายในการบริหารจัดการการประมงเพื่อความย่ังยืน 

ของทรัพยากรสัตว์น้ํา 
(๔) วางแผนและดําเนินการเชิงลึกในการป้องกันการทําการประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๓ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร 

ในกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ  และพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมง 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

(๒) ควบคุม  ตรวจสอบ  และกํากับดูแลสุขอนามัยของสถานประกอบการ  และความปลอดภัย
ของอาหารในกระบวนการผลิต  ตลอดจนการจัดทําหลักฐานเพื่อการสืบค้นสินค้าประมงให้เป็นไป 
ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  มาตรฐานสากล  และข้อกําหนดของประเทศคู่ค้า 

(๓) ควบคุม  ตรวจสอบ  และกํากับดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าประมง   
ด้วยกระบวนการทางจุลินทรีย์  เคมี  และกายภาพให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

(๔) ควบคุม  ตรวจสอบ  และกํากับดูแลที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและที่จับสัตว์น้ํา  รวมทั้งคุณภาพ
ของสัตว์น้ํา   

(๕) ให้บริการห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมงแก่กรม 
และผู้ประกอบการผลิตสินค้าประมง  รวมทั้งกํากับดูแลห้องปฏิบัติการของผู้ประกอบการผลิตสินค้าประมง 

(๖) จัดทําและรักษาระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
(๗) ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และให้คําปรึกษาแนะนําด้านการตรวจสอบ

และการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าประมง 



หน้า   ๒๒ 
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(๘) เจรจาและประสานงานด้านเทคนิควิชาการเก่ียวกับระบบคุณภาพความปลอดภัย 
และหลักฐานเพื่อการสืบค้นกับประเทศคู่ค้า 

(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๔ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และจัดทําแผนแม่บทและแผนยุทธศาสตร์ด้านการประมง 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยสถานการณ์ด้านการประมงทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  รวมท้ังเสนอแนะนโยบาย  แผน  และมาตรการต่าง ๆ  ทางด้าน

เศรษฐกิจการประมงทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ  ตลอดจนมาตรการเก่ียวกับระบบการประมง 
ในเชิงภูมิสังคม 

(๔) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาระบบการจัดทําและประมวลผลข้อมูลสถิติที่เก่ียวกับ
การประมง 

(๕) ศึกษา  วิเคราะห์  และกําหนดแนวทางการบริหารและพัฒนาการประมงให้เกิดการเพิ่ม
ผลผลิตสัตว์น้ําอย่างย่ังยืนและสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ   

(๖) ศึกษา  วิเคราะห์  และจัดทําแผนบริหารจัดการการประมง  และรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนดังกล่าว 

(๗) ดําเนินการเก่ียวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๕ กองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และดําเนินการออกใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตเก่ียวกับ 

การทําการประมง  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้ําที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  การมีสัตว์น้ํา 
ไว้ในครอบครอง  รวมท้ังรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง  และเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา 
ตามกฎหมายวา่ด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๒) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ทําการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้ําที่เป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินเพื่อกําหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา 

(๓) ควบคุมและตรวจสอบโรงงานที่ประกอบกิจการเก่ียวกับสัตว์น้ํามิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  และกฎหมายว่าด้วยการทาํงานของคนต่างด้าว 

(๔) ตรวจสอบและประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการควบคุมแรงงานบนเรือประมง
ให้เป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ 

(๕) ประสานงาน  ให้คําปรึกษา  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการทําการประมง
แก่คณะกรรมการประมงประจําจังหวัด 



หน้า   ๒๓ 
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(๖) ให้บริการทางวิชาการ  ส่งเสริม  และสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๖ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนาระบบติดตาม  ควบคุม  และเฝ้าระวังเรือประมงไทย   

ในการทําการประมงทั้งในและนอกน่านน้ําไทย   
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาระบบสืบค้นที่มาของสัตว์น้ําที่ได้มาจากการทําการประมง

ของเรือประมงไทย  ณ  ท่าเทียบเรือประมง 
(๓) เฝ้าระวัง  ติดตาม  วิเคราะห์พฤติกรรมของเรือประมงไทยผ่านระบบติดตามเรือ 
(๔) ควบคุม  ตรวจสอบ  และติดตามการเข้าออกของเรือประมงไทย 
(๕) ควบคุมและตรวจสอบการดําเนินการของท่าเทียบเรือและแพปลาที่จดทะเบียนกับกรมประมง 
(๖) ควบคุม  ตรวจสอบ  รวบรวม  และวิเคราะห์ข้อมูลสมุดบันทึกการทําการประมงหนังสือกํากับ

การซื้อขายสัตว์น้ํา  หนังสือกํากับการขนถ่ายสัตว์น้ํา  รวมทั้งข้อมูลของสัตว์น้ําที่นําขึ้นท่าเทียบเรือประมง 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๗ กองประมงต่างประเทศ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  บริหารจัดการ  และพัฒนาการทําการประมงนอกน่านน้ําไทย   
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และดําเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศด้านวิชาการ   

ด้านการประมงอื่น ๆ  ด้านพันธกรณีในระดับทวิภาคี  พหุภาคี  และองค์การระหว่างประเทศ   
(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และดําเนินการเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์ของกรม 
(๔) จัดทําแผนการเจรจาความร่วมมือกับต่างประเทศและกําหนดท่าทีของประเทศไทยในการประชุม

หรือในกรอบเจรจาท่ีเก่ียวข้องกับการประมง  รวมทั้งเสนอข้อคิดเห็นต่อนโยบาย  ข้อตกลง  ข้อเสนอโครงการ
หรือกิจกรรม  และแนวปฏิบัติที่กําหนด 

(๕) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้ด้านการประมงต่างประเทศ 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๘ กองแผนงาน  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และจัดทําแผนปฏิบัติการและคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีของกรม  

รวมทั้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีและบริหารงบประมาณของกรม 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  ติดตาม  รายงานผล  และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

ประจําปี 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  ติดตาม  รายงานผล  และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

(๔) อํานวยการและบริหารจัดการงานวิจัยในภาพรวมของกรม 
(๕) ประสานงานราชการและประมวลผลการปฏิบัติราชการของราชการบริหารส่วนภูมิภาคของกรม 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๙ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น   

มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  พัฒนา  และกําหนดระบบมาตรฐานคุณภาพการผลิตสินค้าประมง  

ตั้งแต่ที่เพาะเล้ียงสัตว์น้ํา  ที่จับสัตว์น้ํา  แหล่งแปรรูปสัตว์น้ํา  ให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ  
มาตรฐานสากล  มาตรฐานและข้อกําหนดของประเทศคู่ค้า 

(๒) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  พัฒนา  และกําหนดระบบมาตรฐานด้านสุขอนามัยในการจับสัตว์น้ํา  
การดูแลรักษาสัตว์น้ํา  การแปรรูปสัตว์น้ํา  การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  การขนส่งหรือขนถ่ายสัตว์น้ํา
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  ให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ  มาตรฐานสากล  มาตรฐานและข้อกําหนด
ของประเทศคู่ค้า 

(๓) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาระบบตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าประมง   
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ  มาตรฐานสากล  มาตรฐานและข้อกําหนดของประเทศคู่ค้า 

(๔) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ  รวมทั้งกํากับ  ดูแล
ห้องปฏิบัติการของกรม 

(๕) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และออกแบบกระบวนการจัดทําหลักฐานเพื่อการสืบค้นสินค้าประมง 
ให้มีประสิทธิภาพ 

(๖) ให้การรับรองและกํากับดูแลระบบคุณภาพการผลิตสินค้าประมงตลอดสายการผลิต   
(๗) เจรจาและประสานงานกับประเทศคู่ค้าเก่ียวกับการรับรองระบบการผลิตและมาตรฐาน

สินค้าประมง  การจัดทําข้อตกลง  และการแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับสุขอนามัยสินค้าประมง 
(๘) ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะ  รวมทั้งประสานงานและเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงาน 

ทั้งในและต่างประเทศท่ีเก่ียวกับระบบคุณภาพการผลิตสินค้าประมง  การตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าประมง  
และหลักฐานเพื่อการสืบค้นสินค้าประมง 

(๙) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้ด้านระบบคุณภาพการผลิตสินค้าประมง   
และมาตรฐานสินค้าประมง 

(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

ข้อ ๒๐ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด  พันธุ์ไม้น้ําจืด  

และการจัดการฟาร์ม   
(๒) ศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยการผลิตและการขยายพันธุ์สัตว์น้ําจืดและพันธุ์ไม้น้ําจืด 
(๓) ศึกษา  วิจัย  และส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด  และพันธุ์ไม้น้ําจืด 
(๔) ศึกษา  วิจัย  และทดลองรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดและพันธุ์ไม้น้ําจืดในฟาร์มโดยมุ่งเน้น

การมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
(๕) ดําเนินการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ําจืดและพันธุ์ไม้น้ําจืด 
(๖) กํากับ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ติดตาม  และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ําจืด   

และพันธุ์ไม้น้ําจืดเพื่อการเพาะเลี้ยง  ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดหรือมาตรฐานสากล 
(๗) ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และให้คําปรึกษาแนะนําด้านการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ําจืดและพันธุ์ไม้น้ําจืด 
(๘) ให้บริการการตรวจวินิจฉัยคุณภาพดินและน้ํา  รวมทั้งกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา 

ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดและพันธุ์ไม้น้ําจืด 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๑ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง  สัตว์ทะเล  

สาหร่ายทะเล  และการจัดการฟาร์ม 
(๒) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําและสิ่งแวดล้อมในที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
(๓) ศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยการผลิตและการขยายพันธุ์สัตว์น้ําชายฝั่ง  สัตว์ทะเลและสาหร่ายทะเล   
(๔) ศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ําชายฝั่ง  สัตว์ทะเล  

และสาหร่ายทะเล  รวมทั้งดําเนินการเก่ียวกับสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําชายฝั่ง  สัตว์ทะเล  และสาหร่ายทะเล 
(๕) ศึกษา  วิจัย  และส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง  สัตว์ทะเล  

และสาหร่ายทะเล 
(๖) ศึกษา  วิจัย  และทดลองรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง  สัตว์ทะเล  สาหร่ายทะเล

ในฟาร์ม  โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
(๗) ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ําชายฝั่ง  สัตว์ทะเล  และสาหร่ายทะเล   
(๘) กํากับ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ติดตาม  และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ําชายฝั่ง  สัตว์ทะเล  

และสาหร่ายทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยง  ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดหรือมาตรฐานสากล 
(๙) ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และให้คําปรึกษาแนะนําด้านการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ําชายฝั่ง  สัตว์ทะเล  และสาหร่ายทะเล 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

(๑๐) ให้บริการการตรวจวินิจฉัยคุณภาพดินและน้ํา  รวมทั้งกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา 
ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง  สัตว์ทะเล  และสาหร่ายทะเล 

(๑๑) กํากับ  ควบคุม  และตรวจสอบการบริหารงานระบบชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ําชายฝั่ง 

(๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๒๒ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาการดูแลรักษาสัตว์น้ําตั้งแต่หลังการจับไปจนถึงผู้บริโภค  

ให้มีคุณภาพ  ความปลอดภัย  และสุขอนามัย  รวมทั้งการศึกษาสารชีวพิษในสัตว์น้ํา 
(๒) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  เทคโนโลยีการบรรจุ  

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
(๓) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ําและสิ่งที่ เหลือจาก

อุตสาหกรรมสัตว์น้ําเพื่อเพิ่มมูลค่า 
(๔) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  วิธีการ  และกระบวนการที่ใช้ 

ในอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา  รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการในกระบวนการผลิตให้ได้วิธีการที่เหมาะสม   
และได้มาตรฐาน 

(๕) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาการประเมินความเสี่ยงของสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  
รวมทั้งติดตามและเฝ้าระวังอันตรายจากการบริโภคสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา   

(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการการดูแลรักษาสัตว์น้ํา  การแปรรูปสัตว์น้ํา  
และอุตสาหกรรมสัตว์น้ําให้ได้มาตรฐาน   

(๗) ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และให้คําปรึกษาแนะนําด้านเทคโนโลยี 
หลังการจับสัตว์น้ํา 

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๒๓ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยเก่ียวกับศักยภาพของแหล่งประมงทะเลในน่านน้ําไทย   

พื้นที่ทับซ้อนและน่านน้ําสากล  ในด้านทรัพยากรสัตว์น้ําและปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการประมง  
ตลอดจนร่วมสํารวจวิจัยในน่านน้ําต่างประเทศ   

(๒) ศึกษา  ทดลอง  พัฒนารูปแบบการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล  และติดตามผลการจัดสร้าง
แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล  รวมถึงการติดตามผลการปล่อยพันธุ์สตัว์ทะเลชนิดที่เหมาะสมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

(๓) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาเทคโนโลยีเก่ียวกับเคร่ืองมือทําการประมงและวิธีการ
ทําการประมงทะเลให้มีเคร่ืองมือทําการประมงที่มีประสิทธิภาพในการจับสัตว์น้ํา  ไม่ทําลายพันธุ์สัตว์น้ํา
และสอดคล้องกับการทําการประมงแบบมีความรับผิดชอบ 

(๔) ศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยชีวประวัติ  ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเลและพืชทะเล  
และดําเนินการเก่ียวกับสถานแสดงพันธุ์สัตว์ทะเลและพืชทะเล 

(๕) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  พัฒนา  และฟื้นฟูแหล่งประมงทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
(๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชาวประมงในการบริหารจัดการการประมงและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งให้แก่ชาวประมงในการประกอบอาชีพการประมงทะเลและธุรกิจประมง 
(๗) ดําเนินการประเมินปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ําสูงสุดที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้  

ตลอดจนวิเคราะห์และประเมินผลมาตรการในการบริหารจัดการการประมง   
(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงที่ได้มาตรฐานสากล  และควบคุม  

กํากับ  ดูแล  การปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์บนเรือประมง 
(๙) ตรวจสอบ  ติดตาม  และเฝ้าระวังการทําการประมงและแหล่งทําการประมงทะเล 
(๑๐) ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และให้คําปรึกษาแนะนําด้านการประมงทะเล  

เคร่ืองมือทําการประมง  และวิธีการทําการประมงทะเล 
(๑๑) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๔ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยชีววิทยาแหล่งน้ําจืด  ทรัพยากรชีวภาพ  และความหลากหลาย

ทางชีวภาพของสัตว์น้ําจืด 
(๒) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําและระบบนิเวศในแหล่งน้ําจืด 
(๓) ประเมินระบบนิเวศแหล่งน้ําจืด  สภาวะการทําการประมง  เศรษฐกิจ  และสังคมชาวประมง  

พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการประมงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ําอย่างย่ังยืน 
(๔) รวบรวมชนิดพันธุ์และศึกษาวิวัฒนาการของทรัพยากรสัตว์น้ําจืดตามระบบอนุกรมวิธาน  

และจัดเก็บเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบและตรวจสอบอ้างอิงตามระบบพิพิธภัณฑ์มาตรฐาน 
(๕) รวบรวมและจัดแสดงชนิดพันธุ์สัตว์น้ําจืดและพันธุ์ไม้น้ําจืดในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําจืด 
(๖) พัฒนา  ปรับปรุง  และบํารุงรักษาแหล่งน้ําจืดให้เหมาะสมต่อการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ํา 
(๗) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวประมงในการบริหารจัดการ

การประมงน้ําจืด 
(๘) ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดความรู้  และให้คําปรึกษาแนะนําด้านการประมงน้ําจืด 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

ข้อ ๒๕ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาเทคโนโลยีทางพันธุกรรมและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

ในสัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ํา 
(๒) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําให้มีคุณภาพดี

ทั้งในเชิงพันธุกรรมและลักษณะที่แสดงออก 
(๓) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําจากธรรมชาติให้เป็น 

พันธุ์เพาะเลี้ยงเพื่อการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ 
(๔) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาเชื้อพันธุ์  รวมทั้งเก็บรวบรวม

เชื้อพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําทั้งพันธุ์ดั้งเดิม  พันธุ์ปรับปรุง  และพันธุ์ใหม่ 
(๕) วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําที่ผ่านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์  ทั้งในหน่วยงาน

และในฟาร์มโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
(๖) ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําที่ผ่านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ 
(๗) กํากับ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ติดตาม  และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ําให้เป็นไป

ตามมาตรฐานที่กําหนดหรือมาตรฐานสากล 
(๘) ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และให้คําปรึกษาแนะนําด้านพันธุกรรมสัตว์น้ํา

และพันธุ์ไม้น้ํา 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๖ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ํา  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยด้านโรคและสุขภาพสัตว์น้ํ า  รวมถึงภูมิ คุ้มกันวิทยา 

และเทคโนโลยีชีวภาพ 
(๒) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ํา  การป้องกัน   

การรักษาโรค  และระบาดวิทยา 
(๓) ควบคุม  ตรวจสอบ  กํากับ  ดูแล  และพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์น้ํา  รายงาน

การระบาดของโรค  รวมถึงการติดต่อเจรจาประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ  ทั้งภายในและต่างประเทศ 
(๔) ควบคุม  ตรวจสอบ  กํากับ  ดูแล  และพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ํา  สุขอนามัยฟาร์ม   

และสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ํา  เพื่อการรับรองการส่งออกตามข้อกําหนดของประเทศคู่ค้า 
(๕) ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และให้คําปรึกษาแนะนําด้านโรคและสุขภาพสัตว์น้ํา   
(๖) ให้บริการห้องปฏิบัติอ้างอิงด้านการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ําแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

ข้อ ๒๗ กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ํา  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ํา  ตลอดจนด้านอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
(๒) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  พัฒนา  และกําหนดมาตรฐาน  และควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์น้ํา 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตวแ์ละกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง   
(๓) ควบคุม  ตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลสุขอนามัยและมาตรฐานของโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ํา  

ติดตามเฝ้าระวังการใช้ยาและเคมีภัณฑ์  วัตถุดิบ  รวมทั้งจุลินทรีย์ที่ใช้ในอาหารสัตว์น้ําให้เป็นไป 
ตามกฎหมาย  มาตรฐานที่กําหนด  หรือมาตรฐานสากล 

(๔) ดําเนินการออกใบอนุญาต  ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์  ออกใบรับรองระบบประกันคุณภาพ
อาหารสัตว์  หรือใบรับรองอื่นใดที่เก่ียวข้องกับอาหารสัตว์  ในส่วนที่เก่ียวกับอาหารสัตว์น้ําตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๕) ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และให้คําปรึกษาแนะนําด้านอาหารสัตว์น้ํา 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๘ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

รวมถึงสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรม   
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการประมงและระบบ

ประมวลผล 
(๓) เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศด้านการประมง  ตลอดจนการเชื่อมโยง

เครือข่ายระบบต่าง ๆ   
(๔) กํากับ  ควบคุม  ตรวจสอบ  และติดตามการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  และ 

สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงานและบุคลากรของกรมประมงให้เป็นไปตามกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับที่กําหนด 
(๕) ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านการประมง 
(๖) ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และให้คําปรึกษาแนะนําด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของกรม 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๙ สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร  มีอํานาจหน้าที่ในพื้นที่ที่ รับผิดชอบ  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และประเมินเทคโนโลยีด้านการประมงทุกสาขาเพื่อสนับสนุน 

ให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสม  กํากับดูแลให้การประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพ
การประมงเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อตกลง  และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

(๒) ควบคุมและกํากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการทําการประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๓) จัดทํายุทธศาสตร์การประมง  แผนพัฒนาด้านการประมง  และฐานข้อมูลด้านการประมง  
รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานด้านการประมง 

(๔) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และสนับสนุนการดําเนินการพัฒนาด้านการประมง 
(๕) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง  รวมทั้งส่งเสริม

กระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน 
(๖) ดําเนินการออกใบอนุญาต  หนังสืออนุญาต  และหนังสือรับรองตามที่กฎหมายกําหนด 
(๗) เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่าอากรเคร่ืองมือทําการประมงและค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประมง 
(๘) กํากับ  ดูแล  ให้คําปรึกษา  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานประมงในพ้ืนที่

รับผิดชอบ 
(๙) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการข้ึนทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 
(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๓๐ สํานักงานประมงจังหวัด  มีอํานาจหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และประเมินเทคโนโลยีด้านการประมงทุกสาขาเพื่อสนับสนุน 

ให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสม  กํากับดูแลให้การประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพ
การประมงเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อตกลงและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

(๒) ควบคุมและกํากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการทําการประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๓) จัดทํายุทธศาสตร์การประมง  แผนพัฒนาด้านการประมง  และฐานข้อมูลด้านการประมง  
รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานด้านการประมง 

(๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประมงประจําจังหวัด   
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบในส่วนภูมิภาค 

ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
(๖) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการข้ึนทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 
(๗) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดําเนินการ

พัฒนาด้านการประมง 
(๘) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง  รวมทั้งส่งเสริม

กระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน 
(๙) ดําเนินการออกใบอนุญาต  หนังสืออนุญาต  หนังสือรับรอง  และรับจดทะเบียน 

ท่าเทียบเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําตามที่กฎหมายกําหนด 
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(๑๐) เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่าอากรเคร่ืองมือทําการประมงและค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประมง 
(๑๑) กํากับ  ดูแล  ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานประมงอําเภอ 
(๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๓๑ สํานักงานประมงอําเภอ  มีอํานาจหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่ เหมาะสม  กํากับดูแล 

ให้การประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพการประมงเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อตกลง   
และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

(๒) ควบคุมและกํากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการทําการประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง   

(๓) จัดทําแผนพัฒนาด้านการประมงและฐานข้อมูลด้านการประมง  รวมทั้งประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่งานด้านการประมง 

(๔) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดําเนินการ
พัฒนาด้านการประมง 

(๕) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง  รวมทั้งส่งเสริม
กระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน 

(๖) ดําเนินการออกใบอนุญาต  หนังสืออนุญาต  และหนังสือรับรองตามที่กฎหมายกําหนด 
(๗) เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่าอากรเคร่ืองมือทําการประมงและค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประมง 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรบัปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของกรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น 
และเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


