
 

 
1. จ้านวนเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า(ทบ.1) 

  

อ้าเภอ 
แยกตามประเภทการเลี้ยง  

เลี้ยงแบบยังชีพ(ราย) เลี้ยงแบบพาณิชย์(ราย) พื้นที่เลี้ยงรวม(ไร่) 

    เมืองแพร่ 590 13                        384 

    ร้องกวาง 986 58 672  

    ลอง 1,745 7                      984  
    สูงเม่น 164 6                        142  

    เด่นชัย 141 3                         63  

    สอง 967 13                        746  

    วังชิ้น 2,287 3 984  

    หนองม่วงไข่ 190 6 171  

รวม 7,070 109 4,146  
2.จ้านวนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) 

ประเภทและสถานประกอบการประมง 
และประมงต่อเนื่อง 

แพร่ 
(แห่ง) 

สถานประกอบการแปรรูปพ้ืนเมือง 4 

แพ/พ่อค้าคนกลาง/ผู้รวบรวม 3 

ผู้ค้าปัจจัยการผลิต 3 

รวม 10 
๓. จ้านวนผู้ขึ้นทะเบียนชาวประมง(ท.บ.๓) 
    ขึ้นทะเบียนชาวประมง(ท.บ.๓)  จํานวน  ๕๘  ราย 

อําเภอเมืองแพร่ จํานวน  ๒๓  ราย 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําบล อําเภอ จังหวัด 

1 นาง ยวน ทารเนตร แม่ยม เมืองแพร่ แพร่ 

๒ นาย ประยงค์ สายศร แม่ยม เมืองแพร่ แพร่ 

๓ นาย อดิศักดิ์ ชัยนันท์ แม่ยม เมืองแพร่ แพร่ 

๔ นาย เอ็ม ข้ามแปด แม่ยม เมืองแพร่ แพร่ 



 

๕ นาย ธราธร อารีชล แม่ยม เมืองแพร่ แพร่ 

๖ นาย ประพันธ์ จักสี แม่ยม เมืองแพร่ แพร่ 

๗ นาย สมพงษ์ นันชัยวงศ์ แม่ยม เมืองแพร่ แพร่ 

๘ นาย สมบัติ ทิหงษ์สา แม่ยม เมืองแพร่ แพร่ 

๙ นาย นพ หมื่นโฮ้ง แม่ยม เมืองแพร่ แพร่ 

๑๐ นาง บัวลอย กวาวตาง แม่ยม เมืองแพร่ แพร่ 

๑๑ นาย กิตตพิงษ์ ชัยยา แม่ยม เมืองแพร่ แพร่ 

๑๒ นางสาว สุนิสา ศรีวุฒิ แม่ยม เมืองแพร่ แพร่ 

๑๓ นาย จักรพงษ์ ธงหนึ่ง แม่ยม เมืองแพร่ แพร่ 

๑๔ นาย อุทัย หิ้วพิมาย แม่ยม เมืองแพร่ แพร่ 

๑๕ นาย สงคราม ปัดเป่า แม่ยม เมืองแพร่ แพร่ 

๑๖ นาย ทัน คู้ลู้ แม่ยม เมืองแพร่ แพร่ 

๑๗ นาย ธวัชชัย สืบแก้ว แม่ยม เมืองแพร่ แพร่ 

๑๘ นางสาว จําปา หงษ์สาม แม่ยม เมืองแพร่ แพร่ 

๑๙ นางสาว หยาดอรุณ สอน แม่ยม เมืองแพร่ แพร่ 

๒๐ นาย ชิษณุพงษ์ คู่ลู่ แม่ยม เมืองแพร่ แพร่ 

๒๑ นาย ชัยวุธ บัวหลาย แม่ยม เมืองแพร่ แพร่ 

๒๒ นาย มารุต จันทรมณี สามง่าม สามง่าม พิจิตร 

๒๓ นาย ธนิต ฤทธิ์มณี แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 

อําเภอร้องกวาง  จํานวน    ๘  ราย 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําบล อําเภอ จังหวัด 

1 นาย ประสิทธิ์ ใจฉ่ํา ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ 

๒ นาย ปรีชา ถาวร บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 



 

๓ นาย สมุด ศรีสุราช บ้านเวียง รอ้งกวาง แพร่ 

๔ นาย จําลอง มุ้งป่า บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 

๕ นาย วิสิทธิ ์ ฝาเรือนดี บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 

๖ นาย สิงทอง สุวรรณเสน บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 

๗ นาย เด่น แก้วกุณา บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 

๘ นาย วิทยา ต๊ะคํา บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 

อําเภอหนองม่วงไข่ จํานวน    ๗  ราย 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําบล อําเภอ จังหวัด 

1 นาย วิโรจน ์ โกสินทร์ น้ํารัด หนองม่วงไข่ แพร่ 

๒ นาย ประทีป ชาวระจอก น้ํารัด หนองม่วงไข่ แพร่ 

๓ นาง กําไลทิพย์ เสาร์แดน น้ํารัด หนองม่วงไข่ แพร่ 

๔ นาย ธนาดุลย์ ศรีโท น้ํารัด หนองม่วงไข่ แพร่ 

๕ นาย สมบูรณ์ ฆ้องคํา น้ํารัด หนองม่วงไข่ แพร่ 

๖ นาย พัฒ สูญปะเก น้ํารัด หนองม่วงไข่ แพร่ 

๗ นาย สมศิล สารคํา น้ํารัด หนองม่วงไข่ แพร่ 

อําเภอวังชิ้น  จํานวน   ๒๐  ราย 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําบล อําเภอ จังหวัด 

๑ นาย สง่า ทองตู่ วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 

๒ นาย อุดม ไชยโย  วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 

๓ นาย จ ู มิ่งเมือง  วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 

๔ นาย ประดิษฐ์ อินภิชัย  วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 

๕ นาย อินสม  แก้วดํา วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 

๖ นาย ประเสริฐ มิ่งเมือง  วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 



 

๗ นาย เคลือบ กางจันทร์  วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 

๘ นาย อนัน อ่ินอ้าย  วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 

๙ นาย สิทธิ์ นวลปา วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 

๑๐ นาย บุญ ภูเขียว  วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 

๑๑ นาย ล่อง หนูคํา วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 

๑๒ นาย วิษณุ วังแฟน  วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 

๑๓ นาย อุดม นวลปา  วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 

๑๔ นาย จันทร์ เพ็ชรทอง  วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 

๑๕ นาย มิตร ขุนบุญ  วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 

๑๖ นาย ศักดิ์ นวลปา  วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 

๑๗ นาย ธรรม โม้หมั้น  วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 

๑๘ นาย นิคม อ่อนทอง  วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 

๑๙ นาย ลํา โม้หมั้น  วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 

๒๐ นาย ประดิษฐ์ อินภิชัย  วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 

๔. จ้านวนองค์กรชุมขนประมงท้องถิ่น 

 องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น     จํานวน  ๕๘  กลุ่ม 

 ๔.๑  ด้านประมงน้ําจืด       จํานวน  ๑๐  กลุ่ม 

 ๔.๒  ด้านการประมงชายฝั่ง  จํานวน    -   กลุ่ม 

 ๔.๓  ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  จํานวน  ๔๔  กลุม่ 

 ๔.๔  ด้านการแปรรูป   จํานวน    ๔  กลุ่ม 

 ๔.๕  ด้านการประมงพาณิชย์  จํานวน    -   กลุ่ม 

 

 



 

อําเภอหนองม่วงไข่  จํานวน  ๔  กลุ่ม 

 
ลําดับ 

 
ด้าน 

 ที่ตั้ง จํานวนสมาชิก 

(ราย) ตําบล อําเภอ 

1 ประมงน้ําจืด กลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ําแม่น้ํายม 
บ้านวังหลวง 

วังหลวง หนองม่วงไข่ ๒๔ 

กลุ่มบริหารจัดการธนาคาร
สินค้าเกษตรหนองเฒ่า หมู่ที่ 4 
ตําบลน้ํารัด 

น้ํารัด หนองม่วงไข่ ๑๙ 

๒ เพาะเลี้ยง กลุ่มเพาะเลี้ยงปลาบ้านสะเลียม
เหนือ 

ตําหนักธรรม หนองม่วงไข่ ๗ 

๓ แปรรูป กลุ่มแปรรูปปลาบ้านสะเลียม
เหนือ 

ตําหนักธรรม หนองม่วงไข่ ๗ 

อําเภอเมืองแพร่   จํานวน  ๒  กลุ่ม 

 
ลําดับ 

 
ด้าน 

 ที่ตั้ง จํานวนสมาชิก 

(ราย) ตําบล อําเภอ 

1 ประมงน้ําจืด กลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ําหนองแล้ง ห้วยม้า เมืองแพร่ ๓๐ 

๒ เพาะเลี้ยง กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ําตําบลเหมือง
หม้อ 

เหมืองหม้อ เมืองแพร่ ๓๑ 

อําเภอสอง  จํานวน  ๒  กลุ่ม 

 
ลําดับ 

 
ด้าน 

 ที่ตั้ง จํานวนสมาชิก 

(ราย) ตําบล อําเภอ 

1 ประมงน้ําจืด กลุ่มชาวประมงอ่างเก็บน้ําแม่สอง เตาปูน สอง 29 

กลุ่มบริหารจัดการโครงการ
ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการ
ประมงสระร่องโป่ง 

แดนชุมพล สอง ๕๒ 

 



 

อําเภอลอง  จํานวน  ๖  กลุ่ม 

ลําดับ ด้าน  ที่ตั้ง จํานวนสมาชิก 

(ราย) ตําบล อําเภอ 

1 เพาะเลี้ยง กลุ่มเพาะเลี้ยงปลาบ้านม่อน เวียงต้า ลอง ๑๕ 

กลุ่มประมงบ้านผาลาย เวียงต้า ลอง ๒๑ 

กลุ่มประมงบ้านน้ําดิบ เวียงต้า ลอง ๑๕ 

กลุ่มผู้เลี้ยงปลานิล บ้านค้างตะนะ บ่อเหล็กลอง ลอง ๗ 

ชุมชนประมงท้องถิ่นหมู่ 3 ทุ่งแล้ง ลอง ๑๕ 

กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ทุ่งแล้ง ลอง ๓๘ 

อําเภอสูงเม่น  จํานวน  ๑  กลุ่ม 

 
ลําดับ 

 
ด้าน 

 ที่ตั้ง จํานวนสมาชิก 

(ราย) ตําบล อําเภอ 

1 เพาะเลี้ยง กลุ่มประมงและไร่นาสวนผสม ดอนมูล เมืองแพร่ ๒๒ 

อําเภอร้องกวาง  จํานวน  ๔  กลุ่ม 

ลําดับ ด้าน  ที่ตั้ง จํานวนสมาชิก 

(ราย) ตําบล อําเภอ 

1 เพาะเลี้ยง กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังตําบล
บ้านเวียง 

บ้านเวียง ร้องกวาง ๕๑ 

๒ ประมงน้ําจืด กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
แม่คําปอง 

น้ําเลา ร้องกวาง ๓๐ 

๓ แปรรูป กลุ่มสตรีแม่บ้านแปรรูปสัตว์น้ํา
บ้านบุญแจ่ม 

น้ําเลา ร้องกวาง ๒๐ 

กลุ่มแปรรูปถนอมอาหารบ้าน
ไผ่ย้อย 

น้ําเลา ร้องกวาง ๗ 

 



 

อําเภอวังชิ้น  จํานวน  ๓๙  กลุ่ม 

ลําดับ ด้าน  ที่ตั้ง จํานวนสมาชิก 

(ราย) ตําบล อําเภอ 

1 เพาะเลี้ยง ชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแม่พุง แม่พุง วังชิ้น 25 

ชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านปางไฮ แม่พุง วังชิ้น 40 

ชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านป่าคา แม่พุง วังชิ้น 61 

ชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านป่าไผ่ แม่พุง วังชิ้น 20 

ชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแม่ป้าก แม่ป้าก วังชิ้น 17 

ชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแพะดอน
มูล 

สรอย วังชิ้น 14 

กลุ่มเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 
บ้านกระต๋อมบน 

ป่าสัก วังชิ้น 14 

ชุมชนประมงท้อถิ่นบ้านสีธิพันธ์ วังชิ้น วังชิ้น 35 

ชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านเจริญสุข สรอย วังชิ้น 21 

กลุ่มเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 
บ้านค้างคําแสน 

แม่เก๋ิง วังชิ้น 31 

กลุ่มประมงพอเพียงบ้านม่วงคํา สรอย วังชิ้น 13 

ชุมชนประมงท้อถิ่นบ้านม่วงคําใต้ สรอย วังชิ้น 31 

กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านดอนกว้าง นาพูน วังชิ้น 94 

ชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแม่บง
เหนือ 

แม่ป้าก วังชิ้น 17 

 เพาะเลี้ยง กลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
บ้านวังกวางเหนือ 

แม่พุง วังชิ้น 39 

ชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านนาใหม่ วังชิ้น วังชิ้น 26 



 

ชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านปางไม้
พัฒนา 

ป่าสัก วังชิ้น 12 

ชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านสบเกิ๋ง แม่เก๋ิง วังชิ้น 27 

ชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านเด่น แม่เก๋ิง วังชิ้น 17 

ชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านสองแคว
ล่าง 

ป่าสัก วังชิ้น 12 

ชุมชนประมงท้องถิ่นป่าสัก หมู่ที่ 3 ป่าสัก วังชิ้น 28 

ชุมชนประมงท้องถิ่นผู้เพาะเลี้ยง
ปลาบ้านป่าม่วง 

แม่พุง วังชิ้น 24 

ชุมชนประมงท้องถิ่นอ่างแม่กระ
ต๋อม 

ป่าสัก วังชิ้น 30 

ชุมชนประมงท้อถิ่นบ้านวังเบอะ วังชิ้น วังชิ้น ๒๙ 

ชุมชนประมงท้อถิ่นบ้านแม่สิน นาพูน วังชิ้น  

กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา(ปลา) 

บ้านป่าม่วง 

แม่พุง วังชิ้น ๘๙ 

ชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านนาเวียง วังชิ้น วังชิ้น ๓๘ 

กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านแม่บงใต้ แม่ป้าก วังชิ้น ๑๗ 

ชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านนาปลากั้ง นาพูน วังชิ้น ๔๓ 

ชุมชนประมงท้องถิ่นวังชิ้นพัฒนา วังชิ้น วังชิ้น ๑๕ 

ชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านป่าป๋วย สรอย วังชิ้น ๒๔ 

ชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแม่หละ สรอย วังชิ้น ๓๒ 

องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านป่า
สักบน 

ป่าสัก วังชิ้น ๔๘ 

ชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านนาฮ่าง แม่ป้าก วังชิ้น ๑๑ 



 

๒ ประมงน้ําจืด ชุมชนประมงท้องถิ่นอ่างเก็บน้ํา
ห้วยแม่หละ 

สรอย วังชิ้น ๓๓ 

ชุมชนประมงท้องถิ่นอ่างเก็บน้ําแม่
สิน 

นาพูน วังชิ้น ๓๐ 

กลุ่มบริหารจัดการแหล่งน้ําประมง
หมู่บ้าน 

แม่พุง วังชิ้น ๔๓ 

กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ําแม่น้ํายม 
บ้านนาใหม่ 

วังชิ้น วังชิ้น ๑๖ 

๓ แปรรูป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถนอม
อาหาร 

ป่าสัก วังชิ้น ๔๖ 

๕. จ้านวนและพื้นที่แหล่งน้้าปิด  จ้านวน  ๒๖๕  แห่ง  พื้นที่  ๑๘,๕๑๑.๑๐  ไร่ 

 อําเภอ อ่างเก็บน้ํา 

(แห่ง) 

แหล่งน้ําสาธารณะ/ 

หนอง/บึง(แห่ง) 

ทํานบปลา 

(แห่ง) 

ประมง 

โรงเรียน(แห่ง) 

พ้ืนที่ 

(ไร่) 

 อําเภอเมืองแพร่ 18 23 8 5 3,539.9๐ 

 อําเภอร้องกวาง 11 36 17 - 3,๓๑๔.00 

 อําเภอลอง 20 1 2 - 1,๘๐๔.70 

 อําเภอสูงเม่น 5 1 - - 1,3๕๓.00 

 อําเภอสอง 19 18 18 8 5,333.00 

 อําเภอเด่นชัย 6 1 - 1 ๗๖๗.00 

 อําเภอวังชิ้น 11 10 11 4 1,๐๖7.50 

 อําเภอหนองม่วงไข่ 3 7 1 - 1,332.00 

รวม 93 97 57 18 ๑๘,๕๑๑.๑๐ 

 

 

 



 

๖. จ้านวนและพื้นที่แหล่งน้้าจืด  จ้านวน  ๓๓๒  แห่ง  พื้นที่  ๓๑,๑๐๒.๑๐  ไร่ 

อําเภอ อ่างเก็บน้ํา 

(แห่ง) 

แหล่งน้ําสาธารณะ/ 

หนอง/บึง(แห่ง) 

ทํานบปลา 

(แห่ง) 

ประมง 

โรงเรียน(แห่ง) 

ฝาย 

(แห่ง) 

แม่น้ํา/ลําคลอง/ 

ลําห้วย(แห่ง) 

รวม 

(แห่ง) 

พื้นที่ 

(ไร่) 

 อําเภอเมืองแพร ่ 18 23 8 5 9 4 67 4,801.90 

 อําเภอร้องกวาง 11 36 17 - 7 1 72 3,552.00 

 อําเภอลอง 20 1 2 - 3 1 27 5,074.70 

 อําเภอสูงเม่น 5 1 - - 1 1 8 2,323.00 

 อําเภอสอง 19 18 18 8 4 22 89 9,391.00 

 อําเภอเด่นชัย 6 1 - 1 - 1 9 1,447.00 

 อําเภอวังชิ้น 11 10 11 4 9 3 48 2,643.50 

 อําเภอหนองม่วงไข ่ 3 7 1 - - 1 12 1,869.00 

รวม 93 97 57 18 33 34 332 31,102.10 

๗. จ้านวนแหล่งปลาหน้าวัด  จ้านวน  ๗  อ้าเภอ  ๑๔  แห่ง   

๑) แม่น้ํายมบริเวณท่าน้ําวัดไชยมาตย์  หมู่ที่   ๑  และ ๑๒  ต.เวียงทอง  อ.สูงเม่น  จ.แพร่ 
๒) แม่น้ํายมบริเวณท่าน้ําวัดเชตวัน  ชุมชนเชตวัน  ต.ในเวียง  อ.เมืองแพร่  จ.แพร่ 

 ๓) หนองใหม่บริเวณหน้าวัดหนองใหม่  หมู่ที่  ๖  บ้านหนองใหม่  ต.ป่าแมต  อ.เมืองแพร่  จ.แพร่ 

 ๔) ลําน้ําร่องเข็มบริเวณท่าน้ําวัดร้องเข็ม  หมู่ที่  ๒  บ้านร้องเข็ม  ต.ร้องเข็ม  อ.ร้องกวาง  จ.แพร่ 

 ๕) ลําน้ําแม่คํามีบริเวณท่าน้ําวัดร่องโป่ง  หมู่ที่  ๕  บ้านวังโป่ง  ต.ร้องกวาง  อ.ร้องกวาง  จ.แพร่ 

 ๖) แม่น้ํายมบริเวณท่าน้ําวัดวังหลวง  หมู่ที่  ๒  ต.วังหลวง  อ.หนองม่วงไข่  จ.แพร่ 

 ๗) หนองหลวงบริเวณท่าน้ําวัดหนองม่วงไข่  หมู่ที่  ๑  บ้านหนองม่วงไข่  ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่   
       จ.แพร่ 

 ๘) ลําน้ําแม่กางวัดสะแล่ง  หมู่ที่  ๔  บ้านนาหลวง  ต.ห้วยอ้อ  อ.ลอง  จ.แพร่ 

 ๙) ลําน้ําแม่กางบริเวณวัดหัวทุ่ง  หมู่ที่  ๑  บ้านหัวทุ่ง  ต.หัวทุ่ง  อ.ลอง  จ.แพร่ 

 ๑๐) แม่น้ํายมบริเวณท่าน้ําวัดพระธาตุไฮสร้อย  หมู่ที่  ๕  บ้านไฮสร้อย ต.ปากกาง  อ.ลอง  จ.แพร่ 

 ๑๑) แม่น้ํายมบริเวณท่าน้ําวัดทุ่งแล้งตะวันตก  หมู่ที่  ๒  บ้านทุ่งแล้ง  ต.ทุ่งแล้ง  อ.ลอง  จ.แพร่ 

 ๑๒) แม่น้ํายมบริเวณวัดวังเลียง  หมู่ที่  ๗  บ้านวังเลียง  ต.ทุ่งแล้ง  อ.ลอง  จ.แพร่ 



 

 ๑๓) แม่น้ํายมบริเวณท่าน้ําวัดนาใหม่  หมู่ที่  ๘  บ้านนาใหม่  ต.วังชิ้น  อ.วังชิ้น  จ.แพร่ 

 ๑๔) ลําน้ําแม่สองบริเวณท่าน้ําวัดคุ้มครองธรรม  หมู่ที่  ๑๒  บ้านหล่าย  ต.บ้านกลาง  อ.สอง  จ.แพร่ 

๘. จ้านวนเรือประมงท้ังหมด 

 ๘.๑  เรือประมงพาณิชย์   - 

 ๘.๒  เรือประมงพ้ืนบ้าน   - 

9. จ้านวนเกษตรกรแปลงใหญ่(ปี 2560 – 2563) 
 

ชื่อกลุ่ม จํานวน(ราย) จํานวน(กระชัง) พ้ืนที่เลี้ยง(ไร่) 

แปลงใหญ่ปลากดหลวง 50 482 6.87 

10. การน้าเข้า/ส่งออก สินค้าประมงผ่านด่านฯ(ปี 2560 – 2563) 
 นําเข้า  ปริมาณ................-......................มูลค่า...........-................. 
 ส่งออก ปริมาณ................-......................มูลค่า…………-……………. 

11. ปริมาณผลผลิตจากการประมง(ในรอบปี 2562) 
 การเพาะเลี้ยง......................................กิโลกรัม  
 การประมง...........................................กิโลกรัม 

๑๒. ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้้า  จ้านวน  ๒๙  แห่ง 

  
ลําดับ 

 
ชื่อตลาด 

 
หมู่ที่ 

 
ตําบล 

 
อําเภอ 

 
จังหวัด 

๑ ชมพูมิ่ง - ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 

๒ บ้านทุ่ง - ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 

๓ บ้านถิ่น 1 บ้านถิ่น เมืองแพร่ แพร่ 

๔ ทุ่งโฮ้งเหนือ 2 ทุง่โฮ้ง เมืองแพร่ แพร่ 

๕ เหมืองหม้อ 8 เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่ 

๖ วัดสําเภา 1 เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่ 

๗ ห่วงทอง 3 ร่องฟอง เมืองแพร่ แพร่ 



 

๘ ช่อแฮ 1 ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ 

๙ วังหงษ ์ 1 วังหงษ ์ เมืองแพร่ แพร่ 

1๐ มหาโพธิ์ 5 ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่ 

1๑ เทศบาลตําบลสูงเม่น 3 สูงเม่น สูงเม่น แพร่ 

1๒ บ้านร่องกาศ 2 ร่องกาศ สูงเม่น แพร่ 

1๓ ตอนิมิตร(มิตรอารี) 8 ร่องกาศ สูงเม่น แพร่ 

1๔ วัดศรีดอก 10 หัวฝาย สูงเม่น แพร่ 

1๕ วัดช่องลม 2 หัวฝาย สูงเม่น แพร่ 

1๖ พระหลวง 3 พระหลวง สูงเม่น แพร่ 

1๗ เวียงทอง(น้ําบ่อ) 6 เวียงทอง สูงเม่น แพร่ 

1๘ แม่จั๊วะ 7 แม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่ 

๑๙ เด่นฤดี 2 เด่นชัย เด่นชัย แพร่ 

2๐ บ้านปิน 5 บ้านปิน ลอง แพร่ 

2๑ ห้วยอ้อ 7 ห้วยอ้อ ลอง แพร่ 

2๒ วังชิ้น 1 วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 

2๓ ศรีมูลเรือง 4 บ้านหนุน สอง แพร่ 

2๔ ขวัญนคร 7 บ้านกวาง สอง แพร่ 

2๕ เทศบาลร้องกวาง 1 ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ 

2๖ แม่ยางยวง   2 แม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่ 

2๗ บ้านอ้อย 9 บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 

2๘ หนองม่วงไข่ 2 หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ แพร่ 

๒๙ วังหลวง 5 วังหลวง หนองม่วงไข่ แพร่ 

 



 

13. จ้านวนประมงอาสา ปี 2548 – 2563 

อําเภอ จํานวนประมงอาสา (ราย) 

เมืองแพร่ 11 

ร้องกวาง 35 

เด่นชัย 1 

วังชิ้น 32 

ลอง 33 

สูงเม่น 6 

หนองม่วงไข่ 6 

สอง 43 

รวม 167 

 

14. จ้านวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย) 

ศูนย์เรียนรู้ จํานวน(แห่ง) 

1.ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร(ศูนย์หลักด้านการประมง) 

8 

2. ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร(ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง) 

48 

15. จ้านวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

ชื่อโครงการ จํานวน(แห่ง) 

1.โครงการสนับสนุนกิจกรรมประมงตามพระราชดําริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  

1 

 



 

๑๖. จ้านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง 

   เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง  จํานวน  ๕๖  ราย   พ้ืนที่รวม   7.2175  ไร่(11,548  ตร.ม.) 
   -  อําเภอเมืองแพร่ จํานวน    ๔  ราย พ้ืนที่   0.157  ไร่(250  ตร.ม.) 
    -  อําเภอร้องกวาง จํานวน  ๕๑  ราย พ้ืนที่   6.999  ไร(่11,198 ตร.ม.) 
   -  อําเภอสอง  จํานวน    ๑  ราย พ้ืนที่   0.0625  ไร่(100  ตร.ม.)’ 

๑7. ชนิดสัตว์น้้าที่ส้าคัญของจังหวัด 
  1. ปลานิล 
  2. ปลากดหลวง 
  3. ปลาดุก 

๑8. งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2563(บาท) 
  1,638,983(หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) 
19.หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่ 

 - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดแพร่ 

 - สํานักงานประมงอําเภอเมืองแพร่ 

 - สํานักงานประมงอําเภอร้องกวาง 

 - สํานักงานประมงอําเภอสอง 

 - สํานักงานประมงอําเภอลอง 

 - สํานักงานประมงอําเภอวังชิ้น 

 - สํานักงานปกครองอําเภอ  ๘  อําเภอ 

 - สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  ๘  อําเภอ 

 - กองพันทหารม้าที่ ๑๒  พล.ม.๑  ค่ายพระยาไชยบูรณ์ 

 - ท้องถิ่นจังหวัดแพร่(องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  เทศบาลตําบล  องค์การบริหารส่วนตําบล) 

๒๐. สัตว์น้้าควบคุม 

  - พื้นที่ประกาศ  ทั้งจังหวัดแพร่ 
    ๑. ประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดแพร่   เรื่อง  กําหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสําหรับ
กิจการ     การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม  ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus 
clarkii  หรือ Cherax spp.  พ.ศ. ๒๕๕๙  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  ๑๓๓  ตอนพิเศษ  ๒๗๔ ง  
ลงวันที่  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   

 - จํานวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต  จํานวน  ๗๑๐  ราย   



 

   อําเภอเมืองแพร่  จํานวน  ๒๖๓  ราย  ยกเลิก  ๒๒๓  ราย  คงเลี้ยง     ๓๘  ราย 
อําเภอร้องกวาง  จํานวน    ๗๑  ราย  ยกเลิก    ๕๑  ราย  คงเลี้ยง     ๒๐  ราย 
อําเภอสอง  จํานวน    ๕๕  ราย  ยกเลิก    ๓๒  ราย  คงเลี้ยง     ๒๓  ราย 
อําเภอหนองม่วงไข่ จํานวน    ๔๑  ราย  ยกเลิก    ๓๔  ราย  คงเลี้ยง       ๗  ราย 
อําเภอสูงเม่น  จํานวน  ๑๓๔  ราย  ยกเลิก    ๒๓  ราย  คงเลี้ยง   ๑๑๑  ราย  
อําเภอเด่นชัย  จํานวน    ๓๗  ราย  ยกเลิก    ๑๘  ราย  คงเลี้ยง     ๑๙  ราย 
อําเภอลอง  จํานวน    ๕๖  ราย  ยกเลิก      ๑  ราย  คงเลี้ยง     ๕๕  ราย 
อําเภอวังชิ้น  จํานวน    ๕๓  ราย  ยกเลิก    ๓๘  ราย  คงเลี้ยง     ๑๕  ราย 

 พื้นที่ประกาศ  ทั้งจังหวัดแพร่ 

 ๒. ประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดแพร่  เรื่อง  กําหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสําหรับกิจการ              

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม  ประเภท  การเพาะเลี้ยงจระเข้  พ.ศ. ๒๕๕๙  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
เล่มที่  ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๗๔ ง  ลงวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน ๒๕๕๙   

 - จํานวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต  ๔  อําเภอ  จํานวน  ๗  ราย  ๙๐๖  ตัว 

    อําเภอเมืองแพร่   จํานวน  ๔  ราย ๕๑๖  ตัว  
   อําเภอสอง  จํานวน  ๑  ราย ๓๘๙  ตัว 
   อําเภอสูงเม่น  จํานวน  ๑  ราย     ๒  ตวั 
   อําเภอเด่นชัย  จํานวน  ๑  ราย     ๑  ตวั 

 พื้นที่ประกาศ   

 ๓. ประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดแพร่  เรื่อง  กําหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสําหรับกิจการ              
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม  ประเภท  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในกระชัง  พ.ศ. 25๖๐  ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  เล่ม  ๑๓๔  ตอนพิเศษ ๒๔๖ ง  ลงวันที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๖๐  

  (๑)  ทํานบปลาร่องโป่ง เขตท้องที่ตําบลแดนชุมพล อําเภอสอง จังหวัดแพร่  

  (๒)  อ่างเก็บน้ําแม่ติ๊ก เขตท้องที่ตําบลบ้านเวียง อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  

  (๓)  อ่างเก็บน้ําแม่ถาง เขตท้องที่ตําบลบ้านเวียง อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ตามแผนที่ 

  (๔)  แม่น้ํายม เขตท้องที่อําเภอสอง อําเภอหนองม่วงไข่ อําเภอเมืองแพร่ อําเภอสูงเม่น อําเภอเด่นชัย  

             อําเภอลอง และอําเภอวังชิ้น 



 

 - ประกาศสํานักงานประมงจังหวัดแพร่  เรื่อง  กําหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่
จับสัตว์น้ําซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคําขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 25๖๐ ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  เล่ม  ๑๓๕  ตอนพิเศษ  ๓๓ ง  ลงวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 

 - จํานวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต  ๓  อําเภอ  จํานวน  ๕๖ ราย  พ้ืนที่รวม  7.2175  ไร่(11,548 ตร.ม.) 

    อําเภอเมืองแพร่  จํานวน    ๔  ราย พ้ืนที่   0.157  ไร่(250  ตร.ม.) 
 อําเภอร้องกวาง  จํานวน  ๕๑  ราย พ้ืนที่   6.999  ไร(่11,198 ตร.ม.) 
 อําเภอสอง  จํานวน    ๑  ราย พ้ืนที่   0.0625  ไร่(100  ตร.ม.) 

21.ท่าเทียบเรือประมง 

  -ภายใน        (ไม่มี) 
-มาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ(Port State Measues : PMS)     (ไม่มี) 

 

 

 


