
ฐานข้อมูลด้านประมงของส านักงานประมงจังหวัดล าปาง 

1. จ านวน ทบ.1 /พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ไร่) 

ประเภทฟาร์ม จ านวน(ราย) พื้นที่(ไร่) 
-ยังชีพ 12,122 5,468.98 

-พาณิชย์ 376 70.34 
 

2. จ านวน ท.บ. 2 

ล าดับ
ที ่ ชื่อผู้ขอจดทะเบียน 

ชื่อสถาน
ประกอบการ 

ประเภทการ 
จดทะเบียน 

ที่อยู่สถานที่ประกอบการ 
หมู่ที ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด โทรศัพท์ 

1 นายสุบิน สุรินธิวงศ์ สุบินการเกษตร ผู้ค้าปัจจัยสัตว์น ้า 11 ล้อมแรด เถิน ล้าปาง  

2 นางสนธยา ตาทรายวงศ์ ร้านเถินปศุ
สัตว์1 

ผู้ค้าปัจจัยสัตว์น ้า 11 ล้อมแรด เถิน ล้าปาง  

3 นายอา้นวย อินทรีสังวร สุทธิพร
การเกษตร 

ผู้ค้าปัจจัยสัตว์น ้า 7 แม่ปะ แม่พริก ล้าปาง  

4 นายแจ้ง ตาทรายวงศ์ ร้านเถินปศุ
สัตว์2 

ผู้ค้าปัจจัยสัตว์น ้า 7 แม่ปะ เมืองล้าปาง ล้าปาง  

5 นางบุญเทียม ตาค้า แดนพันธุ์ปลา ผู้ค้าปัจจัยสัตว์น ้า 2 ต้นธงชัย เมืองล้าปาง ล้าปาง  

6 นางแสงหล้า จอมอินท์ตา นางแสงหล้า 
จอมอินท์ตา 

ผู้ค้าปัจจัยสัตว์น ้า 9 บ่อแฮ้ว 
 

เมืองล้าปาง ล้าปาง 054-230879 

7 นางบุษรา กองแก้ว นางบุษรา กอง
แก้ว 

ผู้ค้าปัจจัยสัตว์น ้า 9 บ่อแฮ้ว เมืองล้าปาง ล้าปาง 080-4951968 

8 นางราตรี จันพรมมิน นางราตรี จัน
พรมมิน 

ผู้ค้าปัจจัยสัตว์น ้า 9 บ่อแฮ้ว เมืองล้าปาง ล้าปาง 054-230969 

9 นางจันทร์แก้ว ถวิลกิจ นางจันทร์แก้ว 
ถวิลกิจ 

ผู้ค้าปัจจัยสัตว์น ้า 9 บ่อแฮ้ว เมืองล้าปาง ล้าปาง 087-1723105 

10 นางวราลักษณ์ สิทธิชุม นางวราลักษณ์ 
สิทธิชุม 

ผู้ค้าปัจจัยสัตว์น ้า 2 ต้นธงชัย เมืองล้าปาง ล้าปาง  

11 นายเรือง ธรรมใจกูล นายเรือง ธรรม
ใจกูล 

ผู้ค้าปัจจัยสัตว์น ้า 9 บ่อแฮ้ว เมืองล้าปาง ล้าปาง  

12 นายสมพงษ์ เปก็ศรีใจ นายสมพงษ์ เปก็
ศรีใจ 

ผู้ค้าปัจจัยสัตว์น ้า 2 ต้นธงชัย เมืองล้าปาง ล้าปาง  

13 นายเสรี นาละออง กลุ่มแปรรูปสัตว์
น ้าบ้านสามัคคี 

แปรรูปสัตว์น ้า
พื นเมือง 

5 บ้านสา แจ้ห่ม ล้าปาง  

14 นายวัชราทร ศิลาโรจน ์ บริษัท เอเชีย 
แอกริคัลเชอะ 
โปรดักส์ จา้กัด 

ผู้น้าเข้าสัตว์น ้า 2 ใหม่
พัฒนา 

เกาะคา ล้าปาง 093-3582771 

 

 

 



3. จ านวน ท.บ. 3 
ขึ นทะเบียนผู้ท้าการประมง จ.ล้าปาง  921 ราย 

อ.ห้างฉัตร  32 ราย 
อ.แม่เมาะ  21 ราย 
อ.สบปราบ  219 ราย 
อ.แจ้ห่ม   110 ราย 

       อ.เถิน   97 ราย 
       อ.เสริมงาม  82 ราย 
       อ.แม่ทะ   155 ราย 

อ.เกาะคา         31 ราย 
อ.เมือง         106 ราย 
อ.แม่พริก         68 ราย 

 
4. จ านวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (รวม) 

4.1 ด้านการประมงน ้าจืด   จ้านวน 6  กลุ่ม 
4.2 ด้านการประมงชายฝั่ง  จ้านวน  -   กลุ่ม 
4.3 ด้านการเพาะเลี ยง   จ้านวน  4  กลุ่ม 
4.4 ด้านการแปรรูป   จ้านวน  2  กลุ่ม 
4.5 ด้านการประมงพาณิชย์  จ้านวน  -   กลุ่ม 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
5. จ านวนและพื้นที่แหล่งน้ าปิด 

จ้านวน 1,275 แหล่ง และมีพื นที่ 78,341.33 ไร ่

 

6. จ านวนและพื้นที่แหล่งน้ าจืด 
 จ้านวน 1,275 แหล่ง และมีพื นที่ 78,341.33 ไร ่
 
 
 
 
 



7. จ านวนแหล่งปลาหน้าวัด 
 จ้านวนปลาหน้าวัด ๖ แห่ง 

1. ปลาหน้าวัดปงหอศาล หมู่ที่ 2 ต้าบลป่าตัน อ้าเภอแม่ทะ จังหวัดล้าปาง 
๒. ปลาหน้าวัดจอมปิง หมู่ที่ ๕ ต้าบลนาแก้ว อ้าเภอเกาะคา จังหวัดล้าปาง 
๓. ปลาหน้าวัดนากิ๋มเหนือ หมู่ที่ ๕ ต้าบลนาแก้ว อ้าเภอเกาะคา จังหวัดล้าปาง 
๔. ปลาหน้าวัดล้อมแรด หมู่ที่ ๔ ต้าบลล้อมแรด อ้าเภอเถิน จังหวัดล้าปาง 
๕. ปลาหน้าวัดวังส้าราญ หมู่ที่ ๖ ต้าบลแม่พริก อ้าเภอแม่พริก จังหวัดล้าปาง 
๖. ปลาหน้าวัดปงกา  หมู่ที่ ๓ ต้าบลแม่กัวะ อ้าเภอสบปราบ จังหวัดล้าปาง 

8. จ านวนเรือประมงทั้งหมด 
 8.1 เรือประมงพาณิชย์ 
 (ไม่ม)ี 

8.2 เรือประมงพื นบ้าน 
(ไม่มี) 

 

9. จ านวนแปลงใหญ่ (2560 – 2563) 
จ้านวนแปลงใหญ่ 1 แปลง ปี 2562 (ปลานิลแปลงใหญ่)  
 

10 การน าเข้า/ส่งออก สินค้าประมงผ่านด่านฯ 
น้าเข้า ปริมาณ..................-...............  มูลค่า .............-.................... 
ส่งออก  ปริมาณ..................-...............  มูลค่า .............-.................... 
 

11. ปริมาณผลผลิตจากการประมง (ในรอบปี 2562) 
การเพาะเลี ยง    1,989,325  กิโลกรัม 
การประมง 3,863,212  กิโลกรัม 

 

12. ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ า 
 1. ตลาดอัศวิน 
 2. ตลาดต้นยาง 
 3. ตลาดออมสิน 
 4. ตลาดบ้านสา 
 5. ตลาดเวียงมอก 
 6. ตลาดประจ้าอ้าเภอ 13 อ้าเภอ 
 
 
 



13. จ านวนประมงอาสา (ทั้งหมด/ช่วยปฏิบัติงาน) ปี 2548- 2563 
รุ่นที ่ ทั้งหมด ช่วยปฏิบัติงาน 
1 31 3 
2 32 9 
3 33 8 
4 30 9 
5 27 14 
6 31 22 
7 31 31 
8 30 30 
9 30 30 

10 30 30 
11 30 30 
12 30 30 
รวม 365 246 

 
14. จ านวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย) 

ศพก.หลัก ศพก.เครือข่าย 
จ้านวน 13 แห่ง จ้านวน 78 แห่ง 

 
15. จ านวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

- ไม่มี 

 

16. จ านวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง 
จ้านวนเกษตรกรผู้เพาะเลี ยงปลาในกระชัง จ้านวน 5  ราย 

      1. นายประสาน   วงศ์ลังกา  บ้านเลขท่ี 161/1 ม.10 ต.ท่าผา อ.เกาะคา  จ.ล้าปาง 
        2. นางรัชชประภา  ค้าผัด  บา้นเลขที่  105 ม.4 ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ล้าปาง 
       3. นายสง่า   แก้วบุญเรือง  บ้านเลขท่ี 483 ม.2  ต.ชมพู อ.เมือง จ.ล้าปาง 
   4. นายปราโมทย์  สงเคราะห์ธรรม  บ้านเลขที่ 344 ม.2 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ล้าปาง 

5. น.ส.ขวัญสกุล  กิจวรางกูร  เขื่อนกิ่วลม ม.9 ต.บ้านแลง  อ.เมือง จ.ล้าปาง 
 
 
 
 



17. ชนิดสัตว์น้ าที่ส าคัญของจังหวัด 
 1. ปลานิล  

2. ปลาดุก 
3. ปลาตะเพียนขาว 
 

 18. งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2563 (บาท) 
 จ้านวน 1,364,184 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
19. หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่ 
  1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน ้าจืดล้าปาง 
  2. หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน ้าจืดล้าปาง 
  3. มณฑลทหารบกที่ 32 
  4. โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา  
  5. มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง 
  6. มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาล้าปาง 



 20. สัตว์น้ าควบคุม 
- พื นที่ / ประกาศ 

กุ้งก้ามแดง  พื นที่ประกาศ  ทั ง 13 อ้าเภอในจังหวัดล้าปาง 

      จระเข้  พื นที่ประกาศ  ทั ง 13 อ้าเภอในจังหวัดล้าปาง 

       การเพาะเลี ยงสัตว์น ้าในกระชัง    
       ประกาศ พื นที่แม่น ้าวัง จ.ล้าปาง  ดังนี  

1. เขตท้องที่ต้าบลชมพู อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง 
2. เขตท้องที่ต้าบลท่าผา อ้าเภอเกาะคา จังหวัดล้าปาง 
3. เขตท้องที่ต้าบลนาแส่ง ต้าบลนาแก้ว  อ้าเภอเกาะคา จังหวัดล้าปาง 
4. เขตท้องที่ต้าบลแม่วะ อ้าเภอเถิน ต้าบลพระบาทวังตวง ต้าบลแม่ปุ อ้าเภอแม่พริก  

จังหวัดล้าปาง 
 

       ประกาศ พื นที่อ่างเก็บน ้า จ.ล้าปาง  ดังนี  
1. อ่างเก็บน ้าเขื่อนกิ่วลม เขตท้องที่ต้าบลเมืองมาย ต้าบลบ้านสา อ้าเภอแจ้ห่ม  

ต้าบลบ้านแลง  อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง 
2. บึงหนองบัว ต้าบลบ้านโป่ง อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง 

- จ้านวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต 

ได้รับอนุญาตให้เลี ยงกุ้งก้ามแดง    จ้านวน  1,415  ราย 
                         อ.เกาะคา  188   ราย 
                         อ.เสริมงาม  23    ราย 
                         อ.เมืองล้าปาง    633   ราย 
                         อ.เมืองปาน        20    ราย 
                         อ.แม่ทะ           132   ราย 
                         อ.สบปราบ  31  ราย 
                         อ.แม่เมาะ         57    ราย 
                         อ.ห้างฉัตร        126   ราย 
                         อ.แจ้ห่ม          33     ราย 
                         อ.วังเหนอื       44     ราย 
                         อ.งาว              46    ราย 
                         อ.เถิน             66    ราย 
                         อ.แม่พริก         16    ราย 



        ได้รับอนุญาตให้เลี ยงจระเข้  จ้านวน  11 ราย  จระเข้ที่เลี ยงจ้านวน 773 ตัว 

 
- จ้านวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต 

เกษตรกรที่ได้รับอนุญาตเลี ยงปลาในกระชัง 
       1. นายประสาน   วงศล์ังกา  บ้านเลขท่ี 161/1 ม.10 ต.ท่าผา อ.เกาะคา  จ.ล้าปาง 
       2. นางรัชชประภา  ค้าผัด  บ้านเลขที่  105 ม.4 ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ล้าปาง 
       3. นายสง่า   แก้วบุญเรอืง  บ้านเลขท่ี 483 ม.2  ต.ชมพู อ.เมือง จ.ล้าปาง 
       4. นายปราโมทย์  สงเคราะห์ธรรม  บ้านเลขที่ 344 ม.2 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ล้าปาง 

 

21. ท่าเทียบเรือประมง 
21.1  ภายใน 
 (ไม่มี) 
21.2  มาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ (Port State Measures : PSM) 
 (ไม่มี) 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
จ านวน ใบอนุญาต 
ตัว/ชิ้น เล่ม/เลขท่ี ออกเม่ือ หมดอายุ 

1 นายประยัติ เครือวัลย์ 25 สป.15  ลป 2/2561 14 ส.ค 61 13 ส.ค 64 
2 นายอ้านาจ จันทร์ศักดิ์ 163 สป.15  ลป 3/2562 22 มี.ค 62 21 มี.ค 65 
3 นายสมชาย ชื่องาม 10 สป.15 ลป 4/2562 26 ก.ค. 62 25 ก.ค. 65 
4 นายประทีป  พุทธิยาวัฒน์ 275 สป.15 ลป 5/2559 31 ต.ค 62 30 ต.ค 65 
5 นางสาวจีรวรรณ วงศ์ลังกา 2 สป.15 ลป 2/2562 11 ก.พ. 62 10 ก.พ. 65 
6 นางณัฐชยา เฉิน 291 สป.15 ลป 1/2562 8 ก.พ. 62 7 ก.พ. 65 
7 นายมนตรี  อรุณเกษร 2 สป.15 ลป 1/2560 24 ก.ค 60 23 ก.ค. 63 
8 นายเลอวิทย์  เศวตฉัตร์ 2 สป.15 ลป 1/2561 14 ส.ค. 61 13 ส.ค. 64 
9 นายอลงกรณ์  ศรีดวงใจ 1 สป.15 ลป 1/2560 22 มิ.ย. 60 21 มิ.ย. 63 

10 นายสุมิตร  ป้องกา 1 สป.15 ลป 4/2561 13 ก.ย. 61 12 ก.ย. 64 
11 นายสุทธไชย  ศรีค้าชุม 1 สป.15 ลป 5/2562 2 ก.ย. 62 1 ก.ย. 65 

รวม   773 


