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คําสั่งจังหวัดขอนแก่น
ที่ ๕๑๘๒/๒๕๕๙
เรื่อง ระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพื้นที่นา้ํ จืด เขตจังหวัดขอนแก่น
ตามที่นายกรัฐมนตรีได้อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริม และรักษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มี คํ าสั่ งนายกรัฐ มนตรีที่ ๖/๒๕๕๓
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัด
ปฏิ บั ติ ราชการแทนนายกรัฐมนตรี และคําสั่ งนายกรัฐมนตรีที่ ๗/๒๕๕๙ ลงวัน ที่ ๒๗ มิถุ น ายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขคําสั่งมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการ
แทนนายกรัฐมนตรี เพื่อระงับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําตามที่กําหนดนิยามไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
ที่ใช้ความเค็มในเขตน้ําจืด เนื่องจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดภาวะมลพิษทั้งทางน้ํา
และมลพิษในดิน เกิดสภาะขาดความสมดุลตามธรรมชาติ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของประชาชน
และก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐและของประชาชน
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ คําสั่งนายกรัฐมนตรีที่ ๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
และคําสั่งนายกรัฐมนตรีที่ ๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
จึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคําสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นที่ ๓๒๐๙/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๔๑ เรื่อง กําหนดมาตรการเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
ข้อ ๒ ให้ระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพื้นที่น้ําจืด เขตจังหวัดขอนแก่น
ข้อ ๓ ให้ยกเว้นตามคําสั่งข้อ ๒ ในกรณีที่เป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพื้นที่ที่มีสภาพดินเค็ม
ตามธรรมชาติอนุโลมให้กระทําได้ โดยผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๓.๑) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําดังกล่าว ต้องเป็นการเพาะเลี้ยงในเขตพื้นที่ดินเค็ม
ตามเอกสารหลักฐานของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ขอนแก่น
(๓.๒) ต้องได้รับมติความเห็นชอบในการพิจารณาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ๔ หน่วยงานหลัก คือ สํานักงานทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ขอนแก่น สํานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น และผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ในพื้ นที่ ที่จะยื่นขออนุญ าตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา กรณี ที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํ าอยู่ก่อนแล้ว
ให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํามายื่นแบบคําขออนุญาตให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ ๔ หน่วยงานหลักกําหนด
ณ สํานักงานประมงอําเภอในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา หรือสํานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น
(๓.๓) ห้ามมิให้มีการสูบน้ําเค็มขึ้นมาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
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(๓.๔) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําดังกล่าวต้องกระทําในระบบปิด มีหน่วยงานหลัก
ที่เกี่ยวข้อง คือ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น และสํานักงานประมง
จั งหวัด ขอนแก่ น ร่ว มตรวจสอบว่ ามี ระบบการจั ด การน้ํ าเสี ย และของเสี ย มิ ให้ มี การระบายออกสู่
นอกพื้นที่ มีการป้องกันการแพร่กระจายของน้ําเค็ม และไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ ในระหว่างที่ มีคําสั่งดังกล่าวข้างต้น โดยเฉพาะคําสั่งตามข้อ ๒ กรณี อยู่ในระหว่าง
ช่วงของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ก็ให้ดําเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในแต่ละช่วงต่อไปได้ และจะต้องจับ
สั ต ว์ น้ํ า ดั ง กล่ า วให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน ๑๒๐ วั น นั บ แต่ วั น ที่ คํ า สั่ ง นี้ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา
โดยให้ยกเว้นการเลี้ยงสัตว์น้ําในโรงเพาะฟักสัตว์น้ํา บ่อเลี้ยงสัตว์น้ําของทางราชการ และสถานแสดง
พันธุ์สัตว์น้ําที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน โดยไม่ให้มีการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นและต้องจัดให้มีระบบการบําบัดและ
ควบคุ ม การปล่ อ ยน้ํ า ทิ้ ง ตลอดจนมี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ มิ ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมและพื้นที่ข้างเคียง
ข้อ ๔ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

