
 
กฎกระทรวง 

แบ่งสว่นราชการกรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

พ.ศ.  2563 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   (ฉบับที่  ๔)   
พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ข้อ ๒ ให้กรมประมง  มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา  วิจัย  และพัฒนาด้านการประมง   
เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า  ควบคุมการประมง  การผลิตสัตว์น้ า  และสินค้าประมงที่มีมาตรฐาน  
ถูกสุขอนามัยให้มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ  และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้  
ตลอดจนป้องกันมิให้มีการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากร
ประมงและสัตว์น้ าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน  โดยให้มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้   

(๑) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  กฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมง  ในเขต   
การประมงไทย  กฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบกิจการแพปลา  กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง   

(๒) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาการเพาะเลี้ยง   การปรับปรุงพันธุ์   การผลิต   
การขยายพันธุ์สัตว์น้ า  สัตว์น้ าสวยงาม  พันธุ์ไม้น้ า  อาหารสัตว์น้ า  สุขภาพสัตว์น้ า  และวิชาการด้านอื่น
ที่เกี่ยวข้อง   

(๓) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และส ารวจด้านทรัพยากรสัตว์น้ า  แหล่งท าการประมง  เครื่องมือ  
ท าการประมง  และระบบนิเวศทั้งในและนอกน่านน้ าไทย  รวมทั้งรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ า 
ให้อยู่ในระดับที่สามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน   

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๖๓



(๔) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาเกี่ยวกับการเก็บรักษาสัตว์น้ า   การแปรรูปสัตว์น้ า   
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า  เทคโนโลยีการบรรจุ  เทคโนโลยีชีวภาพ  และนวัตกรรมอุตสาหกรรม
สัตว์น้ า 

(๕) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาระบบคุณภาพและความปลอดภัย  ตลอดจนก ากับดูแล
สินค้าประมงให้ได้มาตรฐานตลอดสายการผลิตจนถึงผู้บริโภค 

(๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการด้านการประมง  การอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น้ า  ก าหนดมาตรการในการท าการประมงและการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ า   ควบคุม  
ป้องกัน  และปราบปรามการท าการประมงและการค้าสัตว์น้ าให้เป็นไปตามกฎหมาย  รวมทั้งป้องกัน  
ยับยั้ง  และขจัดการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งในและนอกน่านน้ าไทย   

(๗) พัฒนาระบบการควบคุม  เฝ้าระวัง  ติดตาม  และตรวจสอบการท าการประมง  ตลอดจน
ระบบสืบค้นที่มีประสิทธิภาพ  ให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 
ตลอดสายการผลิตจนถึงผู้บริโภค   

(๘) ศึกษา  วิจัย  พัฒนา  และส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง  และการพัฒนา
ธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  การท าการประมง  การแปรรูปสัตว์น้ า  และอาชีพที่เกี่ยวข้อง   
ให้มีความมั่นคงและมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ   

(๙) ด าเนินการเกี่ยวกับพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการอนุรักษ์    
และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า  ด้านวิชาการ  การค้า  การลงทุน  และกิจการอื่น ๆ  ด้านการประมง 
ที่เกี่ยวข้อง 

(๑๐) ศึกษา  พัฒนา  และด าเนินการเกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศ  ภูมิสารสนเทศและ 
เครือข่าย  การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล   
ตลอดจนการให้บริการสารสนเทศ   

(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของกรม  หรือตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมประมง  ดังต่อไปนี้ 
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 
 (๑) ส านักงานเลขานุการกรม   
 (๒) กองกฎหมาย 
 (๓) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 
 (๔) กองตรวจการประมง 
 (๕) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
 (๖) กองตรวจสอบเรือประมง  สินค้าสัตว์น้ า  และปัจจัยการผลิต 
 (๗) กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๖๓



 (๘) กองบริหารการคลัง 
 (๙) กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ 
 (๑๐) กองบริหารจัดการเรือประมงและการท าการประมง 
 (๑๑) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 (๑๒) กองประมงต่างประเทศ 
 (๑๓) กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบค้น 
 (๑๔) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 (๑๕) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
 (๑๖) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
 (๑๗) กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 
 (๑๘) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
 (๑๙) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 
 (๒๐) กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 
 (๒๑) กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า 
 (๒๒) กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า 
 (๒๓) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 (๒๔) ส านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 (๑) ส านักงานประมงจังหวัด 
 (๒) ส านักงานประมงอ าเภอ  ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
ข้อ ๔ ในกรมประมง  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพ่ือท าหน้าที่หลักในการตรวจสอบ   

การด าเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี   
โดยมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย   
ข้อ ๕ ในกรมประมง  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพ่ือท าหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหาร

ของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี  โดยมีหน้าที ่
และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๖๓



(๓) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง  ๆ  
และหน่วยงานภายในกรม 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๖ ส านักงานเลขานุการกรม  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
(๒) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการของกรม 
(๓) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการประมง  และกิจกรรม

ของกรม 
(๔) ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 
(๕) ด าเนินการดูแลอาคารสถานที่  ยานพาหนะ  และระบบสาธารณูปโภคของกรม 
(๖) ศึกษา  วิเคราะห์  และพัฒนา  รวมทั้งส ารวจออกแบบ  ควบคุมสิ่งก่อสรา้ง  และตรวจสอบ

งานด้านวิศวกรรมของกรม 
(๗) ด าเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุดของกรม 
(๘) ด าเนินการอื่นใดที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการใดของกรม 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๗ กองกฎหมาย  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยการประมง  กฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมง

ในเขตการประมงไทย  กฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบกิจการแพปลา  กฎหมายว่าด้วยการสงวน 
และคุ้มครองสัตว์ป่า  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  และเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการประมงทั้งในประเทศและ 
ระหว่างประเทศ 

(๓) ปรับปรุง  และพัฒนากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  และค าสั่งต่าง ๆ   
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของกรม  รวมทั้งวินิจฉัยและเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการประมง 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๔) ด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา  
งานคดีปกครอง  การอนุญาโตตุลาการ  และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของกรม 

(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานคร
ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 

(๖) ให้ค าปรึกษาและแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านกฎหมาย  สนธิสัญญา  หรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกรม 

้หนา   ๔
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(๗) ด าเนินมาตรการทางปกครองและการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งประสานและติดตามผลการด าเนินมาตรการทางปกครองและ 
การบังคับทางปกครอง   

(๘) ด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๘ กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ  มีหน้าที่และอ านาจ

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  วางแผน  ก ากับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลตามแนวทาง   

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมงตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  รวมทั้งโครงการพิเศษอื่น ๆ 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  วางแผน  ก ากับดูแล  ติดตาม  ประเมินผล  ก าหนดแนวทาง  

และด าเนินการตามแผนภัยพิบัติด้านการประมง  สนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกร  ชาวประมง  และ
ผูป้ระกอบการประมง 

(๓) ประสานงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   รวมทั้งอ านวยการ  บริหารงาน  และติดตามประเมินผล 
การด าเนินงาน 

(๔) ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และให้ค าปรึกษาแนะน าด้านแนวทาง   
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๙ กองตรวจการประมง  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมและตรวจสอบการท าการประมงในน่านน้ าภายในและทะเลให้เป็นไปตามที่

กฎหมายก าหนด  รวมทั้งวางแผนและด าเนินการป้องกันและปราบปรามการท าการประมงโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย 

(๒) เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และองค์กรต่าง ๆ   
ในการบริหารจัดการการประมงในน่านน้ าภายในและทะเล 

(๓) สนับสนุนและส่งเสริมเครือข่ายในการบริหารจัดการการประมงเพ่ือความยั่งยืนของ
ทรัพยากรสัตว์น้ า 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๐ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร   
ในกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ  และพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมง 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

(๒) ควบคุม  ตรวจสอบ  ก ากับดูแล  และให้การรับรองสุขอนามัยของสถานประกอบการและ  
ความปลอดภัยของอาหารในกระบวนการผลิต  ตลอดจนการจัดท าหลักฐานเพ่ือการสืบค้นสินค้าประมง  
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  มาตรฐานสากล  และข้อก าหนดของประเทศคู่ค้า 

(๓) ควบคุม  ตรวจสอบ  ก ากับดูแล  และให้การรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า
ประมงด้วยกระบวนการทางจุลินทรีย์   เคมี  และกายภาพให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

(๔) ตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงและจากการท าการประมงให้เป็นไป   
ตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

(๕) ให้บริการห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมงแก่กรมและ
ผู้ประกอบการผลิตสินค้าประมง  รวมทั้งก ากับดูแลห้องปฏิบัติการของผู้ประกอบการผลิตสินค้าประมง 

(๖) จัดท าและรักษาระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
(๗) ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการตรวจสอบ

และการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าประมง 
(๘) เจรจาและประสานงานด้านเทคนิควิชาการเกี่ยวกับระบบคุณภาพ  ความปลอดภัยและ

หลักฐานเพื่อการสืบค้นสินค้าประมงกับประเทศคู่ค้า 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๑ กองตรวจสอบเรือประมง  สินค้าสัตว์น้ า  และปัจจัยการผลิต  มีหน้าที่และอ านาจ

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาระบบการตรวจสอบการท าการประมง  ณ  ท่าเทียบ

เรือประมง  การค้าสัตว์น้ า  และปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง 
(๒) ด าเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต  หนังสืออนุญาต  ใบรับรอง  หรือหนังสือรับรองเกี่ยวกับ  

การน าเข้า  ส่งออก  และน าผ่านซึ่งสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า  และปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง
ตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง   

(๓) ควบคุม  ป้องกัน  และปราบปรามการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง   
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

(๔) ควบคุม  ตรวจสอบ  และก ากับดูแลการเข้าและออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงไทย
และเรือประมงต่างประเทศตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
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(๕) ควบคุมและตรวจสอบการด าเนินการท่าเทียบเรือประมง  กิจการแพปลา  และการค้า  
สัตว์น้ า  รวมทั้งตรวจติดตามสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมงและเรือประมงในการจับ  การดูแลรักษา
สัตว์น้ า  การขนส่งหรือการขนถ่ายสัตว์น้ า  ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่ก าหนด 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๒ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และจัดท าแผนแม่บทและแผนพัฒนาด้านการประมง 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห ์ และวิจัยสถานการณ์ด้านการประมงทั้งภายในประเทศ  และต่างประเทศ 
(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  รวมทั้งเสนอแนะนโยบาย  แผน  และมาตรการต่าง ๆ  ทางด้าน

เศรษฐกิจการประมงทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ  ตลอดจนมาตรการเกี่ยวกับระบบการประมง 
ในเชิงภูมิสังคม 

(๔) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาระบบการจัดท าและประมวลผลข้อมูลสถิติเกี่ยวกับ  
การประมง   

(๕) จัดท าทะเบียนคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดและองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 
(๖) ศึกษา  วิเคราะห์  และก าหนดแนวทางการบริหารและพัฒนาการประมงให้เกิดการเพ่ิม

ผลผลิตสัตว์น้ าอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ 
(๗) ศึกษา  วิ เคราะห์   และจัดท าแผนบริหารจัดการการประมง   รวมทั้งรายงานผล   

การด าเนินงานตามแผนดังกล่าว 
(๘) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๓ กองบริหารการคลัง  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และด าเนินการด้านการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  และการพัสดุ

ของกรม 
(๒) ศึกษา  พัฒนา  และจัดวางระบบงานคลังของกรม 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๔ กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และก าหนดมาตรการบรหิารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร

สัตว์น้ าให้เหมาะสมตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการประมง   พันธกรณีระหว่าง
ประเทศ  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง   
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(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  ก าหนดแนวทาง  ควบคุม  ตรวจสอบ  และด าเนินการเกี่ยวกับใบอนญุาต
ท าการประมงทั้งในและนอกน่านน้ าไทย  การจดทะเบียน  และหนังสือรับรองตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการประมง  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๓) ควบคุมและตรวจสอบโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ ามิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมาย 
ว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว  กฎหมายว่าด้วยการประมง  และกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง 

(๔) ตรวจสอบและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมแรงงานบนเรือประมง 
ให้เป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ 

(๕) ประสานงาน  ให้ค าปรึกษา  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการท า
การประมงแก่คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๕ กองบริหารจัดการเรือประมงและการท าการประมง  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาระบบติดตามเรือประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

การประมง  พันธกรณีระหว่างประเทศด้านการประมง  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(๒) ติดตาม  ควบคุม  เฝ้าระวัง  และก ากับการท าการประมงและการขนถ่ายสัตว์น้ า    

ของเรือประมงไทยและเรอืประมงต่างประเทศ  ทั้งในและนอกน่านน้ าไทยตามกฎหมายวา่ด้วยการประมง  
พันธกรณีระหว่างประเทศด้านการประมง  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  และเสนอระเบียบหรือมาตรการการท าการประมงของเรือประมงไทย
และเรือประมงต่างประเทศ  ทั้งในและนอกน่านน้ าไทยให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการประมง  
พันธกรณีระหว่างประเทศด้านการประมง  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๔) ประสานงานและติดตามหน่วยตรวจสอบที่ท่าเทียบเรือประมง  ด่านตรวจประมง  และ
หน่วยตรวจสอบในทะเลของกรม  ในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการประมง  พันธกรณีระหว่างประเทศ  
ด้านการประมง  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๕) ประสานงานและบูรณาการความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายกับหน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้อง   

(๖) ควบคุมและก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงให้ เป็นไป 
ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงที่ได้
มาตรฐานสากล 

(๗) ควบคุม  ก ากับดูแล  และพัฒนางานด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม  รวมทั้งเฝ้าระวัง  
ติดตาม  แจ้งเตือน  และรับแจ้งเหตุภัยพิบัติและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะวิกฤติต่าง ๆ   
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(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๖ กองบริหารทรัพยากรบุคคล  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  จัดท าระบบงาน  และบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกรม 
(๒) ด าเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัย   พัฒนาระบบคุณธรรม  และคุณภาพชีวิต 

ของบุคลากรของกรม 
(๓) ด าเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้   
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๗ กองประมงต่างประเทศ  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยกฎระเบียบ  มาตรการ  ข้อตกลง  และข้อมูลสารสนเทศ   

ด้านการประมงต่างประเทศ 
(๒) บริหารจัดการและด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดท่าที  การประชุมเจรจา  และการปฏิบัติ

ตามข้อตกลงด้านการประมงระหว่างประเทศในระดับทวิภาคี  พหุภาคี  และองค์การระหว่างประเทศ 
(๓) ก าหนดทิศทาง  นโยบาย  มาตรการ  กฎระเบียบ  กรอบความร่วมมือ  และข้อตกลง   

ด้านการประมงระหว่างประเทศ 
(๔) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และด าเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ของกรม 
(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  และคณะท างาน

ที่เกี่ยวข้องกับการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๖) รวบรวม  วิเคราะห์ข้อมูล  ประสานงาน  และบูรณาการการปฏิบัติงานกับหน่วยงาน   

ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและระหว่างประเทศในการด าเนินการแก้ไขปัญหาการท าการประมงโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย 

(๗) ประสานงาน  ให้ค าแนะน า  ให้บริการข้อมูล  และถ่ายทอดความรู้ด้านการประมง
ต่างประเทศ 

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๘ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบค้น   
มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  พัฒนา  และก าหนดมาตรฐานระบบการผลิตสินค้าประมงตั้งแต่    
ที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  ที่จับสัตว์น้ า  และแหล่งแปรรูปสัตว์น้ าให้เป็นไปตามมาตรฐาน  และข้อก าหนด 
ของประเทศคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง 

้หนา   ๙
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(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนามาตรฐานระบบการผลิตตลอดสายการผลิตให้เป็นไป
ตามมาตรฐานและข้อก าหนดของประเทศคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง 

(๓) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาระบบตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าประมงให้เป็นไป
ตามมาตรฐานและข้อก าหนดของประเทศคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง 

(๔) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ  รวมทั้งก ากับดูแล
ห้องปฏิบัติการของกรม 

(๕) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และออกแบบกระบวนการจัดท าหลักฐานเพ่ือการสืบค้นสินค้า
ประมงตลอดสายการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 

(๖) ให้การรับรองและก ากับดูแลระบบการผลิตและมาตรฐานสินค้าประมงตลอดสายการผลิต 
(๗) เจรจาและประสานงานกับประเทศคู่ค้าเกี่ยวกับการรับรองระบบการผลิตและมาตรฐาน

สินค้าประมง  การจัดท าข้อตกลง  และการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยสินค้าประมง 
(๘) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ  รวมทั้งประสานงานและเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงาน   

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวกับระบบการผลิตสินค้าประมง  การตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
สินค้าประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบค้นสินค้าประมง 

(๙) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้ด้านระบบการผลิตสินค้าประมงและมาตรฐาน
สินค้าประมง 

(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่ นที่ เกี่ยวข้อง  หรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๑๙ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และจัดท างบประมาณรายจ่าย  แผนการปฏิบัติงานและแผน 

การใช้จ่ายงบประมาณ  แผนแม่บทงานวิจัย  แผนตรวจราชการ  รวมทั้งบริหารงบประมาณรายจ่ายของกรม 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ของกรม  รวมทั้งจัดท ารายงานประจ าปีพร้อมข้อเสนอแนะ 
(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  บริหารจัดการ  ติดตาม  และประเมินผลงานวิจัยในภาพรวมของกรม   
(๔) ศึกษา  วิเคราะห์  ประสานงาน  และประเมินผลการปฏิบัติราชการของราชการบริหาร 

ส่วนภูมิภาคของกรม   
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๐ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด  พันธุ์ไม้น้ าจืด  และ  

การจัดการฟาร์ม 

้หนา   ๑๐
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(๒) ศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยการผลิตและการขยายพันธุ์สัตว์น้ าจืดและพันธุ์ไม้น้ าจืด   
ตลอดจนผลกระทบและการลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๓) ศึกษา  วิจัย  และส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด   และ 
พันธุ์ไม้น้ าจืด 

(๔) ศึกษา  วิจัย  และทดลองการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและพันธุ์ไม้น้ าจืดในฟาร์ม  โดยมุ่งเน้น  
การมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

(๕) ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ าจืดและพันธุ์ไม้น้ าจืด   
(๖) ก ากับ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ติดตาม  และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ าจืด  และ 

พันธุ์ไม้น้ าจืดให้เป็นไปตามกฎหมายหรือมาตรฐานที่ก าหนด 
(๗) ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ าจืดและพันธุ์ไม้น้ าจืด  รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า 
(๘) ให้บริการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน  น้ า  สัตว์น้ า  โรคสัตว์น้ า  และปัจจัยการผลิต  

รวมทั้งก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและพันธุ์ไม้น้ าจืด 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๑ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง   สัตว์ทะเล  

สาหร่ายทะเล  และการจัดการฟาร์ม 
(๒) ศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยผลกระทบจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  ตลอดจนผลกระทบ

และการลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๓) ศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยการผลิตและการขยายพันธุ์สัตว์น้ าชายฝั่ง   สัตว์ทะเล  และ

สาหร่ายทะเล 
(๔) ศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง    

สัตว์ทะเล  และสาหร่ายทะเล   
(๕) ศึกษา  วิจัย  และส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง   

สัตว์ทะเล  และสาหร่ายทะเล 
(๖) ศึกษา  วิจัย  และทดลองการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  สัตว์ทะเล  และสาหร่ายทะเล 

ในฟาร์ม  โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
(๗) ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ าชายฝั่ง  สัตว์ทะเล  และสาหร่ายทะเล 
(๘) ก ากับ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ติดตาม  และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ าชายฝั่ง   

สัตว์ทะเล  และสาหร่ายทะเลให้เป็นไปตามกฎหมายหรือมาตรฐานที่ก าหนด 
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(๙) ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าชายฝั่ง  สัตว์ทะเล  และสาหร่ายทะเล  รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า 

(๑๐) ให้บริการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน  น้ า  สัตว์น้ า  โรคสัตว์น้ า  และปัจจัยการผลิต  
รวมทั้งก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  สัตว์ทะเล  และสาหร่ายทะเล 

(๑๑) ก ากับ  ควบคุม  และตรวจสอบการบริหารงานระบบชลประทานน้ าเคม็  เพื่อการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าชายฝั่ง 

(๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๒๒ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาการจัดการสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า   ตั้งแต ่

หลังการจับไปจนถึงผู้บริโภคให้มีมาตรฐานคุณภาพ  ความปลอดภัย  และถูกสุขอนามัย   
(๒) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนานวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต  อุปกรณ์  เครื่องมือ  

ผลิตภัณฑ์  เทคโนโลยีการบรรจุและบรรจุภัณฑ์  และการจัดการในกระบวนการผลิต 
(๓) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาการใช้ประโยชน์เศษเหลือจากอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 

ให้มีมูลค่าเพิ่มหรือก่อให้เกิดรายได้ 
(๔) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาการประเมินความเสี่ยงของสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า  

รวมทั้งติดตามและเฝ้าระวังอันตรายจากการบริโภคสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการการดูแลรักษาสัตว์น้ า   การแปรรูปสัตว์น้ า   

และอุตสาหกรรมสัตว์น้ าให้ได้มาตรฐานและสามารถพัฒนาในเชิงธุรกิจได้ 
(๖) ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และให้ค าปรึกษาแนะน าด้านเทคโนโลยี   

หลังการจับสัตว์น้ า 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๓ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  ส ารวจ  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาศักยภาพของการท าการประมง  

แหล่งประมงทะเลในน่านน้ าไทย  พ้ืนที่ทับซ้อน  และทะเลนอกน่านน้ าไทย  ในด้านทรัพยากรสัตวน์้ าและ
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประมง  ตลอดจนร่วมส ารวจวิจัยในทะเลที่อยู่ในเขตของรัฐชายฝั่งอื่น 

(๒) ศึกษา  ทดลอง  และพัฒนารูปแบบและวัสดุในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล  รวมทั้ง
ติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลและการปล่อยพันธุ์สัตว์ทะเลชนิดที่เหมาะสมในพ้ืนที่จัดสร้าง  
แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๖๓



(๓) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องมือ  และอุปกรณ์
ช่วยท าการประมง  รวมทั้งก าหนดมาตรฐานเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยท าการประมง  และวิธีการท า 
การประมงทะเลให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการท าการประมงแบบมีความรับผิดชอบ 

(๔) ศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยชีววิทยา  อนุกรมวิธาน  และความหลากหลายทางชีวภาพของ  
สัตว์ทะเลและพชืทะเล  รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า 

(๕) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาแหล่งพ่อแมพั่นธุ์สัตว์ทะเล  และฟื้นฟูแหล่งท าการประมง
ทะเล  รวมทั้งผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเฉพาะถิ่น  พันธุ์สัตว์น้ าที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ  ตลอดจน 
พันธุ์สัตว์น้ าอื่นที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ 

(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชาวประมง  องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น  และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการบริหารจัดการและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ 
การประมงทะเลและธุรกิจประมง 

(๗) ประเมินปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ าสูงสุดที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้  ตลอดจนวิเคราะห์
และประเมินผลมาตรการในการบริหารจัดการการประมงให้สามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน 

(๘) ตรวจสอบ  ติดตาม  และเฝ้าระวังคุณภาพส่ิงแวดล้อมในแหล่งท าการประมงทะเล   
(๙) ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการประมงทะเล  

เครื่องมือท าการประมง  และวิธีการท าการประมงทะเล 
(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๔ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยชีววิทยาแหล่งน้ าจืด  ทรัพยากรชีวภาพ  และความหลากหลาย  

ทางชีวภาพของสัตว์น้ าจืด 
(๒) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ าและระบบนิเวศในแหล่งน้ าจืด   
(๓) ศึกษา  วิจัย  และเฝ้าระวังผลกระทบจากการรุกรานของสัตว์น้ าต่างถิ่น 
(๔) ประเมินสภาวะการท าการประมงและระบบนิเวศแหล่งน้ าจืด   พัฒนารูปแบบและ 

เสนอมาตรการการบริหารจัดการการประมงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ าอย่างยั่งยืน 
(๕) รวบรวมชนิดพันธุ์และศึกษาวิวัฒนาการของทรัพยากรสัตว์น้ าจืดตามระบบอนุกรมวิธาน  

และจัดเก็บเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบและตรวจสอบอ้างอิงตามระบบพิพิธภัณฑ์มาตรฐาน   รวมทั้ง
ด าเนินการเกี่ยวกับสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า 

(๖) พัฒนา  ปรับปรุง  และบ ารุงรักษาแหล่งน้ าจืดให้เหมาะสมต่อการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ า 
(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชาวประมง   องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น   

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการบริหารจัดการและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ  
การประมงน้ าจืดและธุรกิจประมง 

้หนา   ๑๓
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(๘) ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดความรู้  และให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการประมงน้ าจืด 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๕ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาเทคโนโลยีทางพันธุกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง   

ในสัตว์น้ าและพันธุ์ไม้น้ า 
(๒) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ าและพันธุ์ไม้น้ าให้มีคุณภาพดี   

ทั้งในเชิงพันธุกรรมและลักษณะที่แสดงออก 
(๓) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ าและพันธุ์ไม้น้ าจากธรรมชาติให้เป็น 

พันธุ์เพาะเลี้ยงเพื่อการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ 
(๔) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาเชื้อพันธุ์   รวมทั้งเก็บรวบรวม  

เชื้อพันธุ์สัตว์น้ าและพันธุ์ไม้น้ าทั้งพันธุ์ดั้งเดิม  พันธุ์ปรับปรุง  และพันธุ์ใหม่ 
(๕) วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ าและพันธุ์ไม้น้ าที่ผ่านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์  ทั้งในหน่วยงาน

และในฟาร์ม  โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
(๖) ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ าและพันธุ์ไม้น้ าที่ผ่านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ 
(๗) ก ากับ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ติดตาม  และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ า  และพันธุ์ไม้น้ า

ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดหรือมาตรฐานสากล 
(๘) ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และให้ค าปรึกษาแนะน าดา้นพันธุกรรมสัตวน์ า้

และพันธุ์ไม้น้ า 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๖ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยด้านโรคและสุขภาพสัตว์น้ า  พยาธิวิทยาของสัตว์น้ า  เชื้อก่อโรค

และปัจจัยที่ท าให้เกิดโรค  กลไกการเกิดโรค  และระบบภูมิคุ้มกันสัตว์น้ า   
(๒) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาเทคนิคการตรวจวนิิจฉยัและชันสูตรโรค  การป้องกันและ

รักษาโรคสัตว์น้ า  การจัดการกับเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพและกลไกการดื้อยา  และระบาดวิทยาของโรคสัตว์น้ า   
(๓) ควบคุม  ตรวจสอบ  ก ากับดูแล  และพัฒนาระบบเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์น้ า  

รายงานการระบาดของโรค  รวมถึงการติดต่อเจรจาประสานงานกับองค์กรต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

(๔) ควบคุม  ตรวจสอบ  ก ากับดูแล  และพัฒนาระบบตรวจสอบสุขภาพสัตว์น้ า  มาตรฐาน
สุขอนามัยฟาร์มและสถานประกอบการส่งออกสัตวน์้ า  เพื่อการรับรองโรคและออกหนงัสือรับรองสุขภาพ
สัตว์น้ า  เพื่อการส่งออกตามข้อก าหนดของประเทศคู่ค้า 
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(๕) ให้บริการทางวิชาการและเป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านระบาด
วิทยาและสุขภาพสัตว์น้ าของประเทศ 

(๖) ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพยา  เคมีภัณฑ์  และสารเสริมชีวภาพที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า  รวมทั้งเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ 

(๗) ให้บริการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ า  และเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคสัตว์น้ า    
แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งก ากับดูแลห้องปฏิบัติการโรคสัตว์น้ าของกรม 

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๒๗ กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาหารสัตว์น้ า  ตลอดจน  

ด้านอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
(๒) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  พัฒนา  ก าหนดมาตรฐาน  และควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์น้ า   

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย

ของอาหารสัตว์น้ าและวัตถุดิบด้านกายภาพ  เคมี  และจุลชีววิทยา  รวมทั้งพัฒนาระบบคุณภาพของ
ห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

(๔) ควบคุม  ตรวจสอบ  และก ากับดูแลมาตรฐานและสุขอนามยัของโรงงานผลิตอาหารสตัวน์้ า  
รวมทั้งเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารสัตว์น้ าให้เป็นไปตามกฎหมายหรือมาตรฐานสากล 

(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต  หนังสืออนุญาต  การขึ้นทะเบียน  หรือใบรับรองอื่นใด   
ที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์น้ าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และกฎหมายอื่น  
ที่เกี่ยวข้อง 

(๖) ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และให้ค าปรึกษาแนะน าด้านอาหารสัตว์น้ า 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๘ ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรม  วางแผนและเสนอแนะนโยบายด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
และนโยบายของกระทรวง  รวมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผน   

(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
รวมถึงสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรม 

(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๖๓



(๔) จัดท ามาตรฐานข้อมูลกลางด้านการประมง  บริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่  และ
บูรณาการฐานข้อมูลร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

(๕) ก ากับ  ควบคุม  ตรวจสอบ  และติดตามการเข้าถึงและการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับที่ก าหนด 

(๖) พัฒนาและบ ารุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย   
(๗) ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านการประมง 
(๘) ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และให้ค าปรึกษาแนะน าด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของกรม 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๙ ส านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  มีหน้าที่และอ านาจในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และประเมินเทคโนโลยีด้านการประมงทุกสาขา  เพ่ือสนับสนุน  

ให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสม  รวมทั้งก ากับดูแลให้การประกอบธุรกิจและการประกอบ
อาชีพการประมงเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อตกลง  และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ควบคุมและก ากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการท าการประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง   

(๓) จัดท าแผนพัฒนา  แผนปฏิบัติการ  และฐานข้อมูลด้านการประมง  รวมทั้งสร้างการรับรู้  
ความเข้าใจ  ประชาสัมพันธ์  และเผยแพร่ข้อมูลด้านการประมง 

(๔) ให้ค าปรึกษา  แนะน า  และสนับสนุนการด าเนินการพัฒนาด้านการประมง 
(๕) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง  รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการผลิต   

ให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน 
(๖) ด าเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต  หนังสืออนุญาต  หนังสือรับรอง  และรับจดทะเบียนตามที่

กฎหมายก าหนด 
(๗) จัดเก็บเงินค่าอากรเครื่องมือท าการประมงและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง 
(๘) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น  รวมทั้ง

ให้ค าปรึกษา  แนะน า  และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการพัฒนาด้านการประมง 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๓๐ ส านักงานประมงจังหวัด  มีหน้าที่และอ านาจในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๖๓



(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และประเมินเทคโนโลยีด้านการประมงทุกสาขา  เพ่ือสนับสนุน  
ให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสม  รวมทั้งก ากับดูแลให้การประกอบธุรกิจและการประกอบ
อาชีพการประมงเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อตกลง  และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ควบคุมและก ากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการท าการประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง   

(๓) จัดท าแผนพัฒนา  แผนปฏิบัติการ  และฐานข้อมูลด้านการประมง  รวมทั้งสร้างการรับรู้  
ความเข้าใจ  ประชาสัมพันธ์  และเผยแพร่ข้อมูลด้านการประมง 

(๔) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด   และ
คณะกรรมการเปรียบเทียบในส่วนภูมิภาคตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 

(๕) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง  รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการผลิต   
ให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน 

(๖) ด าเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต  หนังสืออนุญาต  หนังสือรับรอง  และรับจดทะเบียน 
ตามที่กฎหมายก าหนด 

(๗) จัดเก็บเงินค่าอากรเครื่องมือท าการประมงและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง 
(๘) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น  รวมทั้ง

ให้ค าปรึกษา  แนะน า  และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการพัฒนาด้านการประมง 
(๙) ก ากับดูแล  ให้ค าปรึกษา  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานประมงอ าเภอ 

(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๓๑ ส านักงานประมงอ าเภอ  มีหน้าที่และอ านาจในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสม  รวมทั้งก ากับดูแล  ให้การประกอบ

ธุรกิจ  และการประกอบอาชีพการประมงเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อตกลง  และมาตรฐาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ควบคุมและก ากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการท าการประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง   

(๓) จัดท าแผนพัฒนาและฐานข้อมูลด้านการประมง  รวมทั้งประชาสัมพันธ์  และเผยแพร่   
งานด้านการประมง 

(๔) ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น   และให้ค าปรึกษา  แนะน า   
และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการพัฒนาด้านการประมง 

(๕) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง   รวมทั้ งส่งเสริม 
กระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๖๓



(๖) ด าเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต  หนังสืออนุญาต  หนังสือรับรอง  และรับจดทะเบียนตามที่
กฎหมายก าหนด 

(๗) จัดเก็บเงินค่าอากรเครื่องมือท าการประมงและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  27  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
เฉลิมชัย  ศรีอ่อน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๖๓



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และหน้าที่และอ านาจของกรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น 
และเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะท าให้การปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และอ านาจ 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๖๓


