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คําสั่งจังหวัดสตูล

ที่ 1837/๒๕60
เรื่อง ระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพื้นที่น้ําจืดจังหวัดสตูล
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เห็นชอบ เรื่อง การแก้ไขปัญหา
การใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ ยงสัต ว์น้ํ าในพื้ นที่ น้ํา จืด ตามมติ คณะกรรมการสิ่ง แวดล้ อ มแห่ งชาติ
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 วรรคสอง
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2535 มอบหมายให้
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีเพื่อระงับ
การเพาะเลี้ ยงสั ต ว์น้ํ า ตามความในมาตรา 4 (1) แห่ ง พระราชบัญ ญั ติก ารประมง พ.ศ. 2490
ที่ใช้ความเค็มในพื้นที่น้ําจืด เนื่องจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพื้นที่ น้ําจืดเป็นเหตุให้เกิดภาวะมลพิษ
ทั้ ง ทางน้ํ า และมลพิ ษ ในดิ น เกิ ด สภาวะขาดความสมดุ ล ตามธรรมชาติ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ
การดํารงชีวิตของประชาชน และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐและของประชาชน
อาศัยอํานาจตามคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 7/2559 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกคําสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ที่ 65/2555 ลงวันที่ 24 มกราคม 2555
เรื่อง ระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพื้นที่น้ําจืดจังหวัดสตูล
ข้อ 2 ระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพื้นที่น้ําจืด ดังต่อไปนี้
2.1 ท้องที่เขตอําเภอเมืองสตูล ได้แก่
1) ตําบลเกตรี
2) ตําบลบ้านควน
3) ตําบลฉลุง
4) หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ตําบลควนโพธิ์
5) หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตําบลคลองขุด
6) หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตําบลควนขัน
2.2 ท้องที่เขตอําเภอท่าแพ ได้แก่
1) ตําบลแป-ระ
2) หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ตําบลท่าเรือ
3) หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10
ตําบลท่าแพ
2.3 ท้องที่เขตอําเภอละงู ได้แก่
1) ตําบลเขาขาว
2) ตําบลน้ําผุด
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2.4 ท้องที่เขตอําเภอละงู ได้แก่
1) ตําบลป่าแก่บ่อหิน
2) หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตําบลนาทอน
3) หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ตําบลทุ่งหว้า
2.5 ท้องที่เขตอําเภอควนโดน
2.6 ท้องที่เขตอําเภอควนกาหลง
2.7 ท้องที่เขตอําเภอมะนัง
ทั้ ง นี้ ในระหว่ า งที่ มี คํ า สั่ ง ระงั บ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น หากอยู่ ร ะหว่ า งช่ ว งของการเพาะเลี้ ย ง
ให้ดําเนินการได้ในแต่ละช่วงและจับสัตว์น้ําให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่คําสั่งนี้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา โดยให้ยกเว้นการเลี้ยงสัตว์น้ําในโรงเพาะฟักสัตว์น้ํา และบ่อเลี้ยงสัตว์น้ําของทางราชการ
และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน โดยไม่ให้มีการขยายพื้นที่และต้องจัดให้มีระบบการบําบัด
และควบคุมการปล่อยน้ําทิ้ง ตลอดจนมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและพื้นที่ใกล้เคียงด้วย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

