
 
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) 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


