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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 

กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
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(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 

กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
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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
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กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
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