
หน�าที่ความรบัผดิชอบของศนูย�วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลําปาง     
1. ศึกษา ค
นคว
า วิจัยโครงสร
างของทรัพยากรสัตว�น้ํา และ

ติดตามการเปลี่ยนแปลง 
2. ศึกษา ค
นคว
า วิจัยประสิทธิภาพของเครื่องมือทําการ

ประมงในแหล,งน้ําจืด 
3. ติดตามประเมินผลกระทบต,อชนิด ความชุกชุม ผลผลิต

ทางการประมง และโครงสร
างประชากรสัตว�น้ําอันเนื่องจากกิจกรรม
พัฒนาแหล,งน้ํา ภาวะโลกร
อน การปล,อยมลพิษลงแหล,งน้ํา 

4. ศึกษา ค
นคว
า วิจัย และวิเคราะห�สภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมที่เกี่ยวข
องด
านการประมงน้ําจืด เพื่อ เป5นข
อมูลพื้นฐาน
ประกอบการวางแผนการจัดการประมงน้ําจืด 

5. ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ9าระวังการเปลี่ยนแปลงของระบบ
นิเวศของแหล,งน้ําจืด 

6. สํารวจ และรวบรวมชนิดพันธุ� สัตว� และพืชน้ําจืด เพื่อ
สนับสนุนการอนุรักษ�นอกถิ่นที่อยู,อาศัย 

7. ฟ>?นฟูทรัพยากรสัตว�น้ํา และระบบนิเวศแหล,งน้ําจืด รวมทั้ง
ส,งเสริมการมีส,วนร,วมกับชุมชนในการอนุรักษ�ทรัพยากรประมงเพื่อคง
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

8. ให
บริการทางวิชาการ ถ,ายทอดและเผยแพร,ความรู
ด
าน
ทรัพยากรประมงน้ําจืด 

9. ปฏิบั ติงานร,วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของ
หน,วยงานอื่นที่เกี่ยวข
องหรือที่ได
รับมอบหมาย 

 
 
 

              การให�บริการทางด�านวิชาการ 
1.  บริการด
านการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา 
2.  บริการด
านเอกสาร/คําแนะนําในการเลี้ยงสัตว�น้ํา 
3.  บริการวิเคราะห�คุณสมบัติของน้ําและรายงานผล 
4.  บริการวินิจฉยัโรคสัตว�น้ําและรายงานผล 

              

 

 

          

ขั้นตอนการรับบริการทางวิชาการ 

1.  บริการด�านการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา 
 - ติดต,อเจ
าหน
าที่ ณ อาคารสํานักงาน 
 - กรอกข
อมูลตามจุดประสงค�ที่มาขอรับบริการในใบขอรับบริการ 
 - เจ
าหน
าที่ รับเรื่องและดําเนินการต,อไป 
 
2.  บริการด�านเอกสาร/คําแนะนําในการเลี้ยงสัตว�น้ํา 
 - ติดต,อเจ
าหน
าที่ ณ อาคารสํานักงาน 
 - แจ
งเรื่องเอกสารที่ขอรับ/และคําแนะนํา 
 - เจ
าหน
าที่ รับเรื่องและดําเนินการต,อไป 
 
3.  บริการด�านวิเคราะห�คุณสมบัติน้ําและรายงานผล 
 - ติดต,อเจ
าหน
าที่ ณ อาคารสํานักงาน 
 - กรอกข
อมูลและวัตถุประสงค�ที่จะขอรับบริการในใบขอรับบริการ 
 - เจ
าหน
าที่ รับเรื่องและดําเนินการต,อไป (ใช
เวลาไม,เกิน 30 นาที) 
 - รายงานผลพร
อมคําแนะนําให
ผู
รับบริการ 
***การเก็บตัวอย2างน้ํา*** 
1. เก็บในช,วงเช
า ที่ความลึกอย,างน
อย 30 เซนติเมตร 
2. ขวดที่ใช
เก็บควรล
างด
วยตัวอย,างน้ําหลายๆครั้ง 
3. ตัวอย,างน้ําที่เก็บควรปNดฝาให
สนิท และแช,เย็นอยู,ตลอด อย,างให
โดนแสง 
เพื่อให
ค,าที่ได
ใกล
เคียงกับแหล,งน้ําจริงมากที่สุด 
 
4.  บริการด�านการวินิจฉัยโรคสัตว�น้ําและรายงานผล 
 - ติดต,อเจ
าหน
าที่ ณ อาคารสํานักงาน 
 - กรอกข
อมูลและวัตถุประสงค�ที่จะขอรับบริการในใบขอรับบริการ 
 - เจ
าหน
าที่ รับเรื่องและดําเนินการต,อไป (ใช
เวลาไม,เกิน 30 นาที) 
 - รายงานผลพร
อมคําแนะนําให
ผู
รับบริการ 
***การเก็บตัวอย2างสัตว�น้ํา*** 
1. สัตว�น้ําที่ส,งตรวจควรสด และมีการแช,เย็นอยู,ตลอด 
2. ไม,ใช
สัตว�น้ําที่เก็บไว
นานเกิน 1-2 วัน 
 
 

             สิ่งที่ผู�ติดต2อซื้อพันธุ�สัตว�น้ําต�องทราบ  
 

เงื่อนไขการจําหน2ายพันธุ�สัตว�น้ํา 
1. นัดลูกค
ามารับพันธุ�สัตว�น้ําตามคิวที่จองไว
ตามลําดับก,อนหลัง 
2. กรณีที่โทรนัดรับพันธุ�สัตว�น้ํา แล
วลูกค
าไม,รับสาย หรือไม,ติดต,อกลับ 
ทางศูนย�ฯ จะดําเนินการดังนี้  
     2.1. ติดต,อกลับไปอีกไม,เกิน 2 วัน และวันละ ไม,เกิน 2 ครั้ง หาก
เกินจากนั้น ให
ข
ามไปคิวถัดไป (เจ
าหน
าที่ผู
ประสานทําการจดบันทึกลง
ในสมุดจองฯ เป5นหลักฐานด
วย) 
     2.2. ในกรณีที่เจ
าหน
าที่โทรแจ
งลูกค
าเพื่อนัดรับพันธุ�สัตว�น้ํา แต,ทาง
ลูกค
าไม,สามารถมารับได
ภายในเวลาที่แจ
ง สามารถเลื่อนการรับพันธุ�สัตว�
น้ําได
ในรอบการจําหน,ายครั้งต,อไปเพียง 1 ครั้ง เท,านั้น 
     2.3. หากลูกค
าโทรกลับมา และยืนยันในการจอง ศูนย�ฯ จะให
สิทธิ์
ก,อนในการนัดรับครั้งต,อไป 
3. กรณีที่ศูนย�ฯ หยุดผลิต และหยุดจําหน,ายพันธุ�สัตว�น้ํา ให
แจ
งลูกค
า 
และสอบถามสถานะ การจองว,าจะจองต,ออีกหรือไม,  โดยศูนย�ฯ จะ
ดําเนินการแจ
งแก,ลูกค
าทุกรายภายใน 7 วันทําการ หลังจากที่หยุดผลิต 
หรือหยุดจําหน,ายพันธุ�สัตว�น้ํา ในชนิดที่ลูกค
าจองไว
 
 

ข�อสงวนสิทธิ์ : ศูนย�ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจําหน,ายพันธุ�สัตว�น้ํา ให
กับ
ลูกค
าขาจร กรณีที่จําหน,ายให
กับลูกค
าที่จองหมดแล
ว และยังมีพันธุ�สัตว�
น้ําเหลืออยู, 
** หมายเหตุ ในการจองพันธุ�สัตว�น้ํา ทางศูนย�ฯ ไม2มีการเรียกเก็บค2ามัดจําใดๆ 
 
 
สิ่งที่ลูกค�าต�องตรวจสอบ : ความถูกต
องของสัตว�น้ํา คือ ชนิด / ปริมาณ / 
ขนาด และราคา  
*** หากไม�ถูกต�องให�แจ�งเจ�าหน�าที่ทันทีเพื่อแก�ไข หากรับพันธุ�สัตว�น้ําออกจาก
ศูนย�ฯ ไปแล�ว ศูนย�ฯ จะไม�รับผิดชอบ 
 
 
*** การรับชําระค2าพันธุ�สัตว�น้ํา สามารถชําระได
 3 ช,องทาง 
1. ชําระผ2านเคาน�เตอร�ธนาคากรุงไทย ทุกสาขา  
    (ไม2มีค2าธรรมเนียม) 
2. ชําระเงินด�วยบัตร ATM Payment หรือบัตรเครดิต 
3. ชําระเงินด�วย QR Code 
    ข�อ 2 และ 3 ชําระผ2านเครื่อง EDC 
 



ศูนย�วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลําปางศูนย�วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลําปาง  
103 หมู� 1 ถนนลําปาง – แจ ห�ม ตําบลนิคมพัฒนา 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52000 
โทร. 0 5482 5594 – 5   โทรสาร. 0 5482 5595 
www4.fisheries.go.th/if-lampang 

 
 
        ขั้นตอนการจําหน2ายพันธุ�ปลา 

1.  ติดต,อสอบถามเจ
าหน
าที่ ณ อาคารสํานักงาน  หรือ 
2.  สอบถามพันธุ�ปลาที่โรงเพาะฟQก 1  และแจ
งความประสงค� ในการซื้อ  
 ที่ (ห
องกระจก)  ของอาคารเพาะฟQก  
3.  ชําระเงินและรับใบเสร็จที่ห
องการเงิน-พัสดุ ณ อาคารสํานักงานชั้นล,าง 
4.  ในกรณีที่ต
องการจองพันธุ�ปลา ติดต,อที่ห
องธุรการ ณ อาคารสํานักงาน  
ชั้นล,าง หรือโทรศัพท�หมายเลข 054-825594-5 
5.  นําใบเสร็จรับเงินมารับพันธุ�ปลา ที่โรงเพาะฟQก 1 
6.  ในกรณีที่ลูกค
าประสงค�ขอรับใบจําหน,ายลูกพันธุ�สัตว�น้ํา (FMD)  
ให
แจ
งเจ
าหน
าที่ 
 
***เอกสารที่ใช�ในการซื้อพันธุ�ปลา*** 
1. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ระบุชื่อ ที่อยู2 และเลขบัตร 
ประชาชนของผู�ซื้ออย2างชัดเจน 
2. บัตรประจําตัวเกษตรกรผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา (ถ�ามี) 
 
 
   แผนผังอาคารสํานักงาน/โรงเพาะฟSก 1 

 

     

     
    

           
 

 

 

 

 

 

                                         

                            อาคารเพาะฟSก          ห�องพัสดุ  
                        

           อาคารสํานักงาน 

   โรงเพาะฟัก 1 

     ห�องกระจก (สอบถามพันธุ�ปลา) 
แจ้งความประสงค์ในการซื �อพนัธุ์ปลา 

ห้องการเงิน-พสัด ุ

(ชําระค่าพนัธุ์ปลา) 

          ห้องธุรการ 
(ติดต่อ จอง พนัธุ์ปลา) 

 

 

ราคาและเกณฑ�จําหน2ายพันธุ�สัตว�น้ํา 

พันธุ�สัตว�น้ํา 
ขนาด 
(ซม.) 

ราคา 
(บาท) 

จํานวนจอง 
ได สูงสุด (ตัว) 

ปลากาดํา 
2 - 3 0.25 

5,000/คน/ครั้ง 
3 - 5 0.50 

ปลาตะเพียนขาว 
2 - 3 0.20 

20,000/คน/ครั้ง 
3 - 5 0.25 

ปลานิล 
2 - 3 0.15 

20,000/คน/ครั้ง 
3 - 5 0.20 

ปลานิลแปลงเพศ 
2 - 3 0.30 

20,000/คน/ครั้ง 
3 - 5 0.50 

ปลานิลแดง 
2 - 3 0.20 

20,000/คน/ครั้ง 
3 - 5 0.40 

ปลานิลแดง 
แปลงเพศ 

2 - 3 0.60 10,000/คน/ครั้ง 

ปลาไน 
2 - 3 0.10 

2,000/คน/ครั้ง 
3 - 5 0.20 

ปลายี่สกเทศ 
3 - 5 0.25 

10,000/คน/ครั้ง 
5 - 7 0.50 

ปลาสวาย 
2 - 3 0.20 

5,000/คน/ครั้ง 
3 - 5 0.40 

ปลาสร)อยขาว 
2 - 3 0.15 

3,000/คน/ครั้ง 
3 - 5 0.25 

 

*** ศูนย�ฯ ขอแก
ไขเกณฑ�ข
างต
นตามความเหมาะสม เมือ่มเีหตุจําเป5นที่คาด
ได
ว,าจะกระทบต,อเป9าหมายของศูนย�ฯ ที่ได
เสนอไว
กับกรมประมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** หมายเหตุ *** 
- ศูนย�ฯ จําหน2ายพันธุ�ปลา วันพุธและวันพฤหัสบดี เวลา 
09.00-15.00 น. และวันศุกร� เวลา 09.00-12.00 น.  
- งดการจําหน2ายนอกเวลาราชการ วันหยุดเสาร�- อาทิตย�
และวันหยุดนักขัตฤกษ� 

คู2มือ 
ขั้นตอนการขอรับบริการ 

 2020 By Inland-LPG 


