
ใบนําสงตัวอยางทดสอบโลหะหนัก 
หองปฏิบัติการทดสอบโลหะหนัก กลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิตสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4  

268 ม.12 ตําบลทาชาง อําเภอสวางวีระวงศ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย 34190 โทรศัพท/โทรสาร:045-252858,959669 
1.ขอมูลผูสงตัวอยาง 

□ สวนราชการ     □ เกษตรกร/เอกชน                           □ อ่ืนๆ.........................................................................................................................................  

ชื่อ                                                                          หนวยงาน/บริษัท                                                                                                                         
ท่ีอยู :เลขท่ี          หมูท่ี         ถนน                            ตําบล                          อําเภอ                  จังหวัด                              โทรศัพท.................................................... 

2.ขอมูลตัวอยาง 

วัตถุประสงคในการสงตัวอยาง □ ประกอบการขอรับรองแปลง GAP □ ประกอบการขอรับรองแปลงอินทรีย    □ งานวิจัย    
□ ท่ัวไป      □ งาน/โครงการ/อื่นๆ (ระบุ)                                                                                                                                              

รายละเอียดตัวอยาง □ รับตัวอยางคืน   ชนิดตัวอยางท่ีรับคืน ............................................................................................  □ ไมรับตัวอยางคืน 
ชนิด จํานวน (ตย.) สภาวะตัวอยางขณะนําสง (อุณหภูมิหอง/แชเย็น/อ่ืนๆ) วันที่เก็บตัวอยาง 

ดิน    

น้ํา    

พืช    

ปุย    

อื่นๆ    

3.รายการทดสอบโลหะหนัก 

□ ตัวอยางพืช 
รายการทดสอบ   คาธรรมเนียม* 

□  ตัวอยางนํ้า 
รายการทดสอบ       คาธรรมเนียม* 

□ ตัวอยางดิน 
รายการทดสอบ       คาธรรมเนียม* 

□ ตัวอยางปุย 
รายการทดสอบ        คาธรรมเนียม* 

    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.........................................    

*อางอิงราคาคาวิเคราะหตามประกาศกรมฯในราชกิจจานุเบกษา เร่ือง อัตราคาวิเคราะหและทดสอบวัตถุตัวอยาง พ.ศ.2561ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2561 

วิธีการทดสอบ□ in-house method TH-7.2-01-HM base on Standard Method For The Examination of water and Wastewater 20th ED 1998 

□อื่นๆ ระบุ............................................................................................  
4.การรายงานผลการทดสอบโลหะหนัก □ รับผลวิเคราะหเอง  □  สงทางไปรษณีย     □ ระบุคาความไมแนนอนของผลการทดสอบ 

□ ระบุความสอดคลองกับมาตรฐาน ...................................................................... □อื่นๆ(ระบุความตองการ)................................................................................................  
(ระบุท่ีอยูในกรณีท่ีไมใชสถานท่ีตามระบุขางตน).........................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................................................................................  
ลงชื่อ.........................................................................ผูสงตัวอยาง                                ลงช่ือ.........................................................................ผูรับตัวอยาง  
      (.......................................................................)วันท่ี........./............/..........                        (...............................................................)วันท่ี........./............/...........  

5.เฉพาะเจาหนาท่ีเลขท่ีคําขอHM-□□-□□□(ปพ.ศ. -ลําดับเลขท่ีคําขอ)กําหนดรายงาน (KPI)□□-□□-□□□□ (ว/ด/ป) 

การกําหนดรหัสสําหรับตัวอยาง            Lab No. □□HM-□□-□□□-□□□ Lab No. □□HM-□□-□□□-□□□ 

(ป-ประเภท-ลําดับเลขท่ีตย.เริ่มตั้น-ส้ินสุด) Lab No. □□HM-□□-□□□-□□□Lab No. □□HM-□□-□□□-□□□ 

กรณีชําระคาธรรมเนียม รวมจํานวน.........ตัวอยางราคา/ตัวอยาง........................บาท  
คิดเปนเงินคาวิเคราะห..............................บาท(............................................................)  
                  ลงช่ือ....................................................ผูนําสงเงิน   
                     (.....................  ................................)วันท่ี......./............/...........  

เฉพาะเจาหนาที่การเงิน □ ชําระเงินแลว   จํานวน                          บาท 
(                                    )ใบเสร็จรับเงินเลมที่                                   
เลขที่           วันที ่                   ลงชื่อ                                    ผูรับเงิน 
                                                 (                                    ) 
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รายละเอียดตัวอยางเพ่ือทดสอบโลหะหนัก 

ลําดับ รหัสตัวอยาง ชนิดตัวอยาง 
(ดิน/นํ้า/ 

พืช/ปุย/อ่ืนๆ) 

ปริมาณ 
(กรัม/กก./ 
มล./ลิตร) 

สภาพตัวอยาง 

(เปยก/แหง 

/สด/อ่ืนๆ) 

รายละเอียดตัวอยาง/ 
ภาชนะบรรจ ุ

 

ชื่อเจาของแปลง 
 

ประเภทการขอทดสอบ 
(GAP/อินทรีย/ 
งานวิจัย/ท่ัวไป) 

ชื่อผูสงตัวอยางและ 
หนวยงานที่สังกัด 
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