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 ใบน ำส่งตัวอย่ำงทดสอบโลหะหนัก 
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบโลหะหนัก กลุ่มพัฒนำกำรตรวจสอบพืชและปัจจัยกำรผลิต ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 4  

268 ม.12 ต ำบลท่ำช้ำง อ ำเภอสว่ำงวีระวงศ์ จังหวัดอุบลรำชธำนี รหัสไปรษณีย์ 34190 โทรศัพท์/โทรสำร:045-959669,252858 
1.ข้อมูลผู้ส่งตัวอย่ำง 

□ ส่วนรำชกำร        □  เกษตรกร/เอกชน                           □ อ่ืนๆ                                                                                                .    
ชื่อ                                                                                    หน่วยงำน/บริษัท                                                                                                              
ท่ีอยู่  : เลขท่ี                หมู่ท่ี          ถนน                                ต ำบล                     อ ำเภอ                                จังหวัด                             โทรศัพท์                    . 

2.ข้อมูลตัวอย่ำง            

วัตถุประสงค์ในกำรส่งตัวอย่ำง  □ ประกอบการขอรับรองแปลง GAP      □ ประกอบการขอรับรองแปลงอินทรีย์              □ งานวิจัย    
□ ท่ัวไป          □ งาน/โครงการ/ อื่นๆ (ระบุ)                                                                                                                

รำยละเอียดตัวอย่ำง    □ รับตัวอย่างคืน   ชนิดตัวอย่างที่รับคืน ............................................................................................   □ ไม่รับตัวอย่างคืน   
ชนิด จ ำนวน (ตย.) สภำวะตัวอย่ำงขณะน ำสง่ (อุณหภมูิหอ้ง/แช่เย็น/อ่ืนๆ) วันที่เก็บตัวอยำ่ง (รำยละเอียดเพิม่เตมิ ส ำหรับ ตย น  ำ) 

ดิน    แหล่งที่มำของตัวอย่ำงน  ำ 
น้้า    □  น้้าประปา .................................. 
พืช    □  ผิวดิน  ........................................ 
ปุ๋ย    □ ใต้ดิน ............................................ 
อื่นๆ    □  อื่นๆ ............................................. 

3.รำยกำรทดสอบโลหะหนัก 
□  ตัวอยำ่งพืช 

รำยกำรทดสอบ      ค่ำธรรมเนียม* 
□  ตัวอยำ่งน  ำ 

รำยกำรทดสอบ     ค่ำธรรมเนียม* 
□  ตัวอยำ่งดิน 

รำยกำรทดสอบ      ค่ำธรรมเนียม* 
□  ตัวอยำ่งปุย๋ 

รำยกำรทดสอบ      ค่ำธรรมเนียม* 
 1. สารหนู (As)                400 1. สารหนู (As)                400  1. สารหนู (As)                400  1. สารหนู (As)                400 

 2. ปรอท (Hg)                 600 2. ปรอท (Hg)                 600  2. ปรอท (Hg)                 600  2. ปรอท (Hg)                 600 

 3. โครเมียม (Cr)              600 3. โครเมียม (Cr)              600  3. โครเมียม (Cr)              600  3. โครเมียม (Cr)              600 

 4. ตะกั่ว (Pb)                 600 4. ตะกั่ว (Pb)                 600  4. ตะกั่ว (Pb)                 600  4. ตะกั่ว (Pb)                 600 
 5. แคดเมียม (Cd)            600 5. แคดเมียม (Cd)            600  5. แคดเมียม (Cd)            600  5. แคดเมียม (Cd)            600 

 6. นิกเกิล (Ni)                 400 6. นิกเกิล (Ni)                 400  6. นิกเกิล (Ni)                 400  6. ทองแดง (Cu)              600 

 7. ทองแดง (Cu)             600 7. ทองแดง (Cu)              600  7. ทองแดง (Cu)              600  7. อื่นฯ............................................ 
 8. สังกะสี (Zn)               600 8. สังกะสี (Zn)                600  8. สังกะสี (Zn)               600  

 9.  เหล็ก (Fe )               600 9. เหล็ก (Fe )                 600  9. อื่นฯ.............................................  

 10. อื่นฯ............................................ 10.แมงกานีส (Mn)           600   

 11. อื่นฯ.........................................   

* อ้างอิงราคาค่าวิเคราะห์ตามประกาศกรมฯในราชกิจจานุเบกษา เร่ือง อัตราค่าวิเคราะห์และทดสอบวัตถุตวัอยา่ง พ.ศ.2564 ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2564 
วิธีกำรทดสอบ □  In-house method Base on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater 23rd  ED 2017 part 3030E and part 3120B.  
                  □ อื่นๆ ระบุ................................................................................................................................................................................................................. 
4.กำรรำยงำนผลกำรทดสอบโลหะหนัก   □ รับผลวิเคราะห์เอง    □  ส่งทางไปรษณีย์     □ ระบุค่าความไม่แน่นอนของผลการทดสอบ 

□ ระบุความสอดคล้องกับมาตรฐาน ...................................................................... □ อื่นๆ (ระบุความตอ้งการ)................................................................................................ 
(ระบุท่ีอยู่ในกรณีท่ีไม่ใช่สถานท่ีตามระบุข้างต้น).......................................................................................................................................................................................... 
  ลงชื่อ.........................................................................ผู้ส่งตัวอย่าง                         ลงชื่อ.........................................................................ผู้รับตัวอย่าง   
       (...........................................................................) วันท่ี......./......../...........              (...........................................................................) วันท่ี......./........./......... 

5.เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ เลขท่ีค้าขอ □□-HM-□□□ (ปพี.ศ. -ล้าดับเลขท่ีค้าขอ) ก ำหนดรำยงำน (KPI) □□-□□-□□□□ (ว/ด/ป) 

กำรก ำหนดรหัสส ำหรับตัวอย่ำง              Lab No. □□□-□□-HM Lab No. □□□-□□-HM 

(ป-ีประเภท-ล ำดับเลขที่ตย.เริ่มตั น-สิ นสุด) Lab No. □□□-□□-HM Lab No. □□□-□□-HM 
กรณีช ำระค่ำธรรมเนียม รวมจ้านวน.........ตัวอย่าง ราคา/ตัวอย่าง........................บาท 
คิดเป็นเงินค่าวิเคราะห์..............................บาท(............................................................) 
                 ลงชื่อ....................................................ผู้น้าส่งเงิน   
                     (.....................................................) วันท่ี......./............/........... 

เฉพำะเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน  □ ช้าระเงินแล้ว   จา้นวน                               บาท 
(                                                      )   ใบเสร็จรับเงินเล่มที่                           
เลขที่        วันที ่                        ลงชื่อ                                   ผู้รับเงิน          
                                               (                                              )   

หน้ำ  2/2 



  FS-7.4-01-HM : 22 สิงหาคม 2565        
            ครั้งที่ 1 : 2/2      

  
 
 
 

ห้องปฏิบัติการทดสอบโลหะหนัก กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลติ ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 
268 ม.12 ต้าบลท่าช้าง อ้าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณยี์ 34190 โทรศัพท์ : 045-252858 , 959669  

 

รำยละเอียดตัวอย่ำงเพื่อทดสอบโลหะหนัก 
ล ำดับ  รหัสตัวอย่ำง ชนิดตัวอยำ่ง 

(ดิน/น  ำ/ 
พืช/ปุ๋ย/อ่ืนๆ) 

ปริมำณ 
(กรัม/กก./ 
มล./ลิตร) 

สภำพตัวอยำ่ง 
(เปียก/แห้ง 
/สด/อ่ืนๆ) 

รำยละเอียดตัวอยำ่ง/ 
ภำชนะบรรจ ุ

 

ชื่อเจ้ำของแปลง 
 

ประเภทกำรขอทดสอบ 
(GAP/อินทรีย์/ 
งำนวิจัย/ท่ัวไป) 

ชื่อผู้ส่งตัวอย่ำงและ 
หน่วยงำนที่สังกดั 

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 


