
ค ำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ที่  01500/2563   

เรื่อง  ระงับกำรใชค้วำมเคม็ในกำรเพำะเลี้ยงสตัวน์้ ำในพ้ืนที่น้ ำจดื  จังหวดัประจวบครีีขันธ์ 
 
 

ตำมที่นำยกรัฐมนตรีได้อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  9  วรรคสอง  แห่งพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ  พ.ศ.  2535  มีค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี  ที่  7/2559   
ลงวันที่  27  มิถุนำยน  2559  มอบอ ำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  และผู้ว่ำรำชกำรจังหวั ด  
ปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกรัฐมนตรีเพ่ือระงับกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำตำมควำมในมำตรำ  4  (1)   
แห่งพระรำชบัญญัติกำรประมง  พ.ศ.  2490  ที่ใช้ควำมเค็มในพ้ืนที่น้ ำจืด  เนื่องจำกกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ
ดังกล่ำวเป็นเหตุให้เกิดภำวะมลพิษ  ทั้งทำงน้ ำและมลพิษในดิน  เกิดสภำวะขำดแคลนสมดุล 
ตำมธรรมชำติ  ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรด ำรงชีวิตของประชำชน  และก่อให้เกิดผลเสียหำยต่อทรัพย์สิน 
ของรัฐและของประชำชน 

อำศัยอ ำนำจตำมค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี  ที่  6/2553  ลงวันที่  24  ธันวำคม  2553  และ
ค ำสั่ง  ที่  7/2559  ลงวันที่  27  มิถุนำยน  2559  จึงมีค ำสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิก 
  1.1 ค ำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ที่  1-๖/2541  ลงวันที่  25  พฤศจิกำยน   

พ.ศ.  2541  เรื่อง  ก ำหนดมำตรกำรเพ่ือรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมในจังหวัด 
  1.2 ให้ยกเลิกค ำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ที่  1-2/2542  ลงวันที่  ๕  มีนำคม  

พ.ศ.  ๒๕๔๒  เรื่อง  ก ำหนดมำตรกำรเพ่ือรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมในจังหวัด   
  1.3 ให้ยกเลิกค ำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ที่  2317/2560  ลงวันที่  22  กันยำยน  

พ.ศ.  2560  เรื่อง  ระงับกำรใช้ควำมเค็มในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ข้อ 2 ให้ระงับกำรใช้ควำมเค็มในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมง 

ในพ้ืนที่น้ ำจืด  ภำยในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีผลกำรบังคับใช้  ดังนี้ 
  2.1 ท้องที่เขตอ ำเภอหัวหิน   
  2.2 ท้องที่เขตอ ำเภอปรำณบุรี  ยกเว้นพื้นที่   
   ทิศเหนือ  จดแนวเส้นแบ่งเขตกำรปกครองระหว่ำงอ ำเภอหัวหินกับอ ำเภอปรำณบุรี   
   ทิศใต้  จดแนวเส้นแบ่งเขตกำรปกครองระหว่ำงอ ำเภอปรำณบุรีกับอ ำเภอสำมร้อยยอด 
   ทิศตะวันออก  จดชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทยตอนกลำง 
   ทิศตะวันตก  จดทำงทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

   และยกเว้นพื้นที่ตำมบัญชีแนบท้ำยค ำสั่งนี้ 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



  2.3 ท้องที่เขตอ ำเภอสำมร้อยยอด  ยกเว้นพื้นที่   
   ทิศเหนือ  จดแนวเส้นแบ่งเขตกำรปกครองระหว่ำงอ ำเภอปรำณบุรีกับอ ำเภอ

สำมร้อยยอด   
   ทิศใต้  จดแนวเส้นแบ่งเขตกำรปกครองระหว่ำงอ ำเภอสำมร้อยยอดกับอ ำเภอกุยบุรี 
   ทิศตะวันออก  จดชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทยตอนกลำง 
   ทิศตะวันตก  จดทำงรถไฟสำยใต้   

   และยกเว้นพื้นที่ตำมบัญชีแนบท้ำยค ำสั่งนี้ 
  2.4 ท้องที่เขตอ ำเภอกุยบุรี  ยกเว้นพื้นที่ 
   ทิศเหนือ  จดแนวเส้นแบ่งเขตกำรปกครองระหว่ำงอ ำเภอสำมร้อยยอดกับ

อ ำเภอกุยบุรี   
   ทิศใต้  จดแนวเส้นแบ่งเขตกำรปกครองระหว่ำงอ ำเภอกุยบุรีกับอ ำเภอเมือง

ประจวบคีรีขันธ์ 
   ทิศตะวันออก  จดชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทยตอนกลำง 
   ทิศตะวันตก  จดทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  4  (ถนนเพชรเกษม)   
  2.5 ท้องที่เขตอ ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  ยกเว้นพื้นที่ 
   ทิศเหนือ  จดแนวเส้นแบ่งเขตกำรปกครองระหว่ำงอ ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

กับอ ำเภอกุยบุรี   
   ทิศใต้  จดแนวเส้นแบ่งเขตกำรปกครองระหว่ำงอ ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

กับอ ำเภอทับสะแก   
   ทิศตะวันออก  จดชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทยตอนกลำง 
   ทิศตะวันตก  จดทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  4  (ถนนเพชรเกษม)   
  2.6 ท้องที่อ ำเภอทับสะแก  ยกเว้นพื้นที่ 
   ทิศเหนือ  จดแนวเส้นแบ่งเขตกำรปกครองระหว่ำงอ ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

กับอ ำเภอทับสะแก   
   ทิศใต้  จดแนวเส้นแบ่งเขตกำรปกครองระหว่ำงอ ำเภอทับสะแกกับอ ำเภอบำงสะพำน 
   ทิศตะวันออก  จดชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทยตอนกลำง 
   ทิศตะวันตก  จดทำงรถไฟสำยใต้   
  2.7 ท้องที่อ ำเภอบำงสะพำน  ยกเว้นพื้นที่ 
   ทิศเหนือ  จดแนวเส้นแบ่งเขตกำรปกครองระหว่ำงอ ำเภอทับสะแกกับอ ำเภอ

บำงสะพำน   
   ทิศใต้  จดแนวเส้นแบ่งเขตกำรปกครองระหว่ำงอ ำเภอบำงสะพำนกับอ ำเภอ 

บำงสะพำนน้อย   

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



   ด้ำนตะวันออก  จดชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทยตอนกลำง 
   ด้ำนตะวันตก  จดทำงรถไฟสำยใต้   
  2.8 ท้องที่อ ำเภอบำงสะพำนน้อย  ยกเว้นพื้นที่ 
   ทิศเหนือ  จดแนวเส้นแบ่งเขตกำรปกครองระหว่ำงอ ำเภอบำงสะพำนกับอ ำเภอ

บำงสะพำนน้อย   
   ทิศใต้  จดแนวเส้นแบ่งเขตกำรปกครองระหว่ำงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กบัจังหวัดชุมพร   
   ทิศตะวันออก  จดชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทยตอนกลำง 
   ทิศตะวันตก  จดทำงรถไฟสำยใต้   
ข้อ 3 หำกมีค ำสั่งอื่นใด  ขัดแย้งกับค ำสั่งนี้  ให้ใช้ค ำสั่งนี้แทน 
  โดยในระหว่ำงที่มีค ำสั่งระงับดังกล่ำวข้ำงต้น  และอยู่ระหว่ำงช่วงของกำรเพำะเลี้ยง  

ก็ให้ด ำเนินกำรเพำะเลี้ยงในแต่ละช่วงต่อไปได้  และจะต้องจับสัตว์น้ ำดังกล่ำวให้แล้วเสร็จภำยใน  ๑๒๐  วัน  
โดยให้ยกเว้นกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำในโรงเพำะฟักสัตว์น้ ำบ่อเลี้ยงสัตว์น้ ำของทำงรำชกำร  และสถำนแสดง  
พันธุ์สัตว์น้ ำที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน  และยกเว้นตำมพื้นที่บัญชีแนบท้ำยค ำสั่งนี้   โดยไม่ให้มีกำรขยำยพ้ืนที่
เพ่ิมขึ้นและต้องจัดให้มีระบบกำรบ ำบัดและควบคุมกำรปล่อยน้ ำทิ้ง  ตลอดจนมีกำรบริหำรจัดกำร  
ท่ีมีประสิทธิภำพ  เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและพ้ืนที่ใกล้เคียงด้วย  หำกมีผู้ใดฝ่ำฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตำม  หรือขัดขวำงกำรกระท ำใด ๆ  ตำมค ำสั่งนี้  จะมีควำมผิดตำมมำตรำ  ๙๘  แห่งพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ทั้งนี้  นับแต่วันที่ค ำสั่งนี้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที ่ 11  กุมภำพนัธ์  พ.ศ.  ๒๕63 
พัลลลภ  สิงหเสน ี

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดประจวบคีรีขนัธ ์

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



บัญชีแนบท้ายค าสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่   01500/๒๕๖3 
เรื่อง ระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในพ้ืนที่น้้าจืด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

1. เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ได้รับผลกระทบจากการระงับการใช้ความเค็มเลี้ยงสัตว์น้ าในพ้ืนที่น้ าจืด ท้องที่
เขตอ าเภอปราณบุรี  
1.1  นางจันทนา  พงษ์พานิช ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเลขที่ 7701009870 หมู่ 7  ต าบลหนองตาแต้ม   

พ้ืนที ่68.68 ไร่  รายละเอียดตามพิกัดภูมิศาสตร์ แผนที่หมายเลข 1/18 
1.2  นางจันทนา  ลี้สกุลปราณ  ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเลขที่ 7701020415 หมู่ 6   ต าบลหนองตาแต้ม  

พ้ืนที่ 29.60 ไร่ รายละเอียดตามพิกัดภูมิศาสตร์ แผนที่หมายเลข 2/18 
1.3  นางสมจิตต์ รุ่งเรืองทิพย์  ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเลขที่  7701009937 หมู่ 6   ต าบลหนองตาแต้ม  

พ้ืนที่ 22.84 ไร่ รายละเอียดตามพิกัดภูมิศาสตร์ แผนที่หมายเลข 3/18 
 1.4  นายจวน  เอ่ียมเนตร  ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเลขที่ 7701009998 หมู่ 6 ต าบลหนองตาแต้ม  

พ้ืนที่ 14.87 ไร่ รายละเอียดตามพิกัดภูมิศาสตร์ แผนที่หมายเลข 4/18 
1.5  นายสมจิตร์  ก้อนเมฆ ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเลขที่ 7701014260 หมู่ 6 ต าบลหนองตาแต้ม   

พ้ืนที่ 13.46 ไร่ รายละเอียดตามพิกัดภูมิศาสตร์ แผนที่หมายเลข 5/18 
1.6  นายธนภัทร  พิทักษ์ผลไพศาล ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเลขที่ 7701014825 หมู่ 6 ต าบลหนองตาแต้ม 

พ้ืนที่ 16.11 ไร่ รายละเอียดตามพิกัดภูมิศาสตร์ แผนที่หมายเลข 6/18 
1.7  นายภานุวัฒน์ สิริภูมิ  ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเลขที่ 7701009876 หมู่ 3 ต าบลวังก์พง        

พ้ืนที่ 50.69 ไร่ และทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเลขที่ 7701008325  หมู่ 7 ต าบลหนองตาแต้ม 
พ้ืนที่ 25.96 ไร่ รายละเอียดตามพิกัดภูมิศาสตร์ แผนที่หมายเลข 7/18 และตามพิกัดภูมิศาสตร์ 
แผนที่หมายเลข 8/18 

1.8  นายพรชัย สิริภูมิ ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเลขที่ 7701003097 หมู่ 11 ต าบลหนองตาแต้ม            
พ้ืนที่ 27.32 ไร่ รายละเอียดตามพิกัดภูมิศาสตร์ แผนที่หมายเลข 9/18 

1.9  นายทองสุข เอมสัมฤทธิ์  ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเลขที่ 7701013239 หมู่ 6 ต าบลหนองตาแต้ม 
พ้ืนที่ 43.25 ไร่ รายละเอียดตามพิกัดภูมิศาสตร์ แผนที่หมายเลข 10/18 

1.10  นางวิไล  ส าแดงเดช ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเลขที่ 7701019931  หมู่ 6 ต าบลหนองตาแต้ม   
พ้ืนที่ 29.64 ไร่ และหมู่ 8 ต าบลหนองตาแต้ม พ้ืนที่ 28.16 ไร่ รายละเอียดตามพิกัดภูมิศาสตร์  
แผนที่หมายเลข 11/18 

1.12  นายสมชัย  ลี้สกุลปราณ ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเลขที ่7701013094 หมู่ 6 ต าบลหนองตาแต้ม    
พ้ืนที่ 12.53 ไร่ รายละเอียดตามพิกัดภูมิศาสตร์ แผนที่หมายเลข 12/18 

 
๒. เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ได้รับผลกระทบจากการระงับการใช้ความเค็มเลี้ยงสัตว์น้ าในพ้ืนที่น้ าจืด ท้องที่เขต   
    อ าเภอสามร้อยยอด   

๒.1  นางจริยา  สุกิจปราณีนิจ ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเลขที่ 7701011317 หมู่ 7 ต าบลศาลาลัย                      
พ้ืนที่ 131.03 ไร่ รายละเอียดตามพิกัดภูมิศาสตร์ แผนที่หมายเลข 13/18 

2.2  นายสมร  จันทร์เทศ ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเลขที่ 7701001842  หมู่ 3 ต าบลศิลาลอย                       
พ้ืนที่ 10.52 ไร่ รายละเอียดตามพิกัดภูมิศาสตร์ แผนที่หมายเลข 14/18 

2.3 นายณัฐพร... 



2.3  นายณัฐพร  เมตตาจิตร์ ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเลขที่ 7701020330 หมู่ 3 ต าบลศิลาลอย     
พ้ืนที ่52.6 ไร่ รายละเอียดตามพิกัดภูมิศาสตร์ แผนที่หมายเลข 15/18 

2.4  นายสัญชัย  สิริภูมิ  ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเลขที่  7701013947 หมู่ 3 ต าบลศิลาลอย                           
พ้ืนที่ 55.72 ไร่ รายละเอียดตามพิกัดภูมิศาสตร์ ตามแผนที่หมายเลข 16/18 

 ๒.5  นายสุนิติ  อาจารวงศ์ ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเลขที่ 7701001734  หมู่ 3 ต าบลศิลาลอย                           
พ้ืนที่ 175,881.47 ไร่ รายละเอียดตามพิกัดภูมิศาสตร์ แผนที่หมายเลข 17/18 

๒.6  นายสมบัติ  ลิ้มประเสริฐ  ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเลขที่ 7701003366 หมู่ 4 ต าบลศาลาลัย                        
พ้ืนที่ 97.71 ไร่ รายละเอียดตามพิกัดภูมิศาสตร์ แผนที่หมายเลข 18/18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
























































