
   

 
งานวิเคราะหสารพิษตกคาง กลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4  กรมวิชาการเกษตร  

ตําบลทาชาง อําเภอสวางวีระวงศ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย 34190 โทรศัพท/ โทรสาร : 045 – 252858 / 045 - 252858 
 

ใบนําสงตัวอยางวิเคราะหสารพิษตกคาง  

(โปรดกรอกรายละเอียดใหละเอียดและชัดเจน) 

ช่ือ-นามสกุล ผูสงตัวอยาง …......................................................................................... 
หนวยงาน/บริษัท............................................................................................................ 
ท่ีอยูเลขท่ี..................ถนน..................................หมูท่ี.........บาน.................................. 
ตําบล.......................อําเภอ..................................จังหวัด............................................... 
รหัสไปรษณีย.....................โทรศัพท..........................โทรสาร ................................... 
E-mail………………………………………………………………………….……………………………… 
รับ    ผลวิเคราะหเอง                                       สงผลวิเคราะหทางไปรษณีย  
       รับรูปแบบรายงานภาษาไทย                        รับรูปแบบรายงานภาษาอังกฤษ 

วัตถุประสงค 
        ประกอบการสงออก 
        ประกอบงานวิจัย/โครงการ................................... 
  …………………………………………………………..……………… 
        ประกอบการขอรับรองแปลง GAP 
        ประกอบการขอตออายุแปลง GAP 
        อ่ืนๆ (ระบุความตองการ)....................................... 
  …………………………………………………………..……………… 

ขอมูลตัวอยาง 
ชนิดตัวอยาง .................................................................................................................   
จํานวนตัวอยางท่ีสงวิเคราะห.............................................................................ตัวอยาง 
สภาพตัวอยาง................................................................................................................. 
ภาชนะบรรจุ................................................................................................................... 
 

สภาวะตัวอยางท่ีสงวิเคราะห 
      อุณหภูมิหอง            แชเย็น            แชแข็ง   
 

การรับตัวอยางคืน 
      รับตัวอยางคืน                              ไมรับตัวอยางคืน 
 

รายการทดสอบสารพิษตกคาง (ตามเอกสารแนบ 1) 
      กลุมออรแกโนฟอสเฟต                             กลุมออรแกโนคลอรีน 
      กลุมไพรีทรอยด                            กลุมคารบาเมท 
      อ่ืนๆ ระบุ............................................................................................................... 
      รายงานความไมแนนอนของผลทดสอบ................................................................. 

อัตราคาธรรมเนียมการวิเคราะห  
(สําหรับประกอบการสงออก) 
       กลุมออรแกโนฟอสเฟต 3,500 บาท / ตัวอยาง 
       กลุมออรแกโนคลอรีน 3,500 บาท / ตัวอยาง 
       กลุมไพรีทรอยด  3,500 บาท / ตัวอยาง 
       กลุมคารบาเมท 3,500 บาท / ตัวอยาง 
 
 
รวมคาวิเคราะหสารพิษตกคางท้ังสิ้น 
รวม.......................................................................บาท 
(ตัวอักษร)..............................................................บาท 
** โปรด ใสเครื่องหมาย / ในชองอัตราคาธรรมเนียมการ
วิเคราะห 

 
(.....................................................) 

ผูสงตัวอยาง 
………./……………./………. 

ตรวจสอบเอกสารและรับตัวอยางครบถวนแลว 
 

(................................................) 
เจาหนาท่ีรับตัวอยาง 

........../................/........... 

 การทบทวนคําขอ (สําหรับเจาหนาท่ี) 

         พรอมรับงาน …………….….ตัวอยาง 

         ไมสามารถรับงานได…………..ตัวอยาง   เน่ืองจาก…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..……… 

                          (.................................................................) 

                                                                 ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต 

                                                                                                                …..…./………..…../…….….. 

หนา ......../........ 
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เอกสารแนบ 1 

รายการทดสอบสารพิษตกคาง 
ลําดับ ชนิดสาร ลําดับ ชนิดสาร ลําดับ ชนิดสาร 

1 2,4-DDD 53 dieldrin 105 permethrin 

2 2,4-DDE 54 difenoconazole 106 phenthoate 

3 abamectin 55 diflubenzuron 107 phosalone 

4 acephate 56 dimethoate 108 phosmet 

5 acetamiprid 57 dimethomorph 109 phosphamidon 

6 acetochlor 58 dinotefuran 110 picoxystrobin 

7 alachlor 59 diuron 111 pirimicarb 

8 aldicarb 60 emamectin benzoate 112 pirimiphos-ethyl 

9 aldicarb-sulfone 61 endosulfan-sulfate 113 pirimiphos-methyl 

10 aldicarb-sulfoxide 62 endrin 114 prochloraz 

11 aldrin 63 EPN 115 procymidone 

12 allethrin 64 epoxiconazole 116 profenofos 

13 alpha-endosulfan 65 ethiofencarb 117 promecarb 

14 ametryn 66 ethion 118 prometon 

15 amitraz 67 ethoprophos 119 prometryn 

16 atrazine 68 etofenprox 120 propanil 

17 azinphos-ethyl 69 fenitrothion 121 propargite 

18 azinphos-methyl 70 fenobucarb 122 propiconazole 

19 azoxystrobin 71 fenoxaprop-P-ethyl 123 propoxur 

20 benfuracarb 72 fenpyroximate € 124 prothiophos 

21 benomyl 73 fenthion 125 pyraclostrobin 

22 beta-endosulfan 74 fenvalerate 126 pyrazosulfuron-ethyl 

23 bifenthrin 75 flufennoxuron 127 pyridaben 

24 bromacil 76 formetanate hydochloride 128 pyriproxyfen 

25 buprofezin 77 heptachlor 129 quizalofop-methyl 

26 butachlor 78 hexaconazole 130 quizalofop-p-ethyl 

27 carbaryl 79 imazalil 131 rotenone 

28 carbendazim 80 imidacloprid 132 spinetoram 

29 carbofuran 81 indoxacarb 133 spinosad 

30 carbofuran-3-hydroxy 82 iprodione 134 spiromesifen 

31 carbofuran-3-keto 83 iprovalicarb 135 tebuconazole 

32 carbosulfan 84 isoprocarb 136 tebufenozide 

33 carfentrazone-ethyl 85 isoprothiolane 137 tebufenpyrad 

34 chlomequat chloride 86 lambda-cyhalothrin 138 temephos 

35 chlorantraniliprole 87 malathion 139 tetraconazole 

36 chlorfluazuron 88 mandipropamid 140 tetramethrin 

37 chlorpyrifos 89 mefenacet 141 thiabendazole 

38 chlorpyrifos-methyl 90 mepanipyrim 142 thiacloprid 

39 clothianidin 91 metalaxyl 143 thiamethoxam 

40 coumaphos 92 methamidophos 144 thiobencarb 

41 clothianidin 93 methidathion 145 thiodicarb 

42 coumaphos 94 methiocarb 146 thiophanate-methyl 

43 cyfluthrin 95 methomyl 147 tolfenpyrad 

44 cymoxanil 96 methoxychlor 148 triadimefon 

45 cypermethrin 97 methoxyfenozide 149 triazophos 

46 cyproconazole 98 omethoate 150 tricyclazole 

47 daimuron 99 oxamyl 151 trifloxystrobin 

48 deltamethrin 100 paclobutrazol 152 triflumizole 

49 diazinon 101 parathion-ethyl 153 triflumuron 

50 dichlorvos 102 parathion-methyl 154 zoxamide 

51 dicofol 103 penconazole 155  

52 dicrotophos 104 pencycuron 156  
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หนา ......../........ 



 
 
งานวิเคราะหสารพิษตกคางและวัตถุอันตรายทางการเกษตร กลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4 กรมวิชาการเกษตร ตําบลทาชาง อําเภอสวางวีระวงศ 
จังหวัดอุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย 34190  โทรศัพท/ โทรสาร : 045 – 252858 / 045 – 252858 

 

ใบนําสงตัวอยางวิเคราะหสารพิษตกคาง  
(โปรดกรอกรายละเอียดตัวอยางสงวิเคราะหสารพิษตกคางใหละเอียดและชัดเจน) 

 

 

ลําดับท่ี 

 

ช่ือ-นามสกุล 
รายละเอียดสารพิษตกคาง รายละเอียดแปลง GAP  

รหัสตัวอยางทดสอบ ชนิดตัวอยาง ปริมาณ/นํ้าหนัก
(กรัม/กิโลกรัม/
มิลลิลิตร/ลิตร) 

สภาพตัวอยาง สารปองกันกําจัดศัตรูพืชท่ีใช รหัสแปลง เลขท่ี กษ 
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