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SD-4.1-06 
คูมือการใหบริการของหองปฏิบัติการทดสอบปุย 

 

    
  

 
 

 
 

หองปฏิบัติการทดสอบปุย 
งานตรวจวิเคราะหคุณภาพปุยและธาตุอาหารในพืช 
กลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต 
สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4 
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ท่ีตั้ง 268 หมูท่ี 12 บานคํานกเปลา ถนนสถิตนิมานกาล ตําบลทาชางอําเภอสวางวีระวงศ 

จังหวัดอุบลราชธานีโทรศัพท/โทรสาร 045-252858  Email: oard4@doa.in.th 
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ความเปนมา 

หองปฏิบัติการทดสอบปุย งานตรวจวิเคราะหคุณภาพปุยและธาตุอาหารในพืช ดําเนินการอยูภายใต

กลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4 จังหวัดอุบลราชธานี 

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซ่ึงมีภารกิจในการใหบริการตรวจสอบรับรองคุณภาพปจจัย

การผลิตทางการเกษตรและสินคาเกษตรพืชในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 9 จังหวัด 

ประกอบดวย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร อํานาจเจริญ นครราชสีมา มหาสารคาม รอยเอ็ด ยโสธร 

และบุรีรัมย เริ่มดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2536 ในชื่อ ฝายวิเคราะหและบริการ และในป พ.ศ. 2546 ได

เปลี่ยนชื่อเปนกลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต ซ่ึงปจจุบันประกอบดวยหองปฏิบัติการ 8 ดาน 

ดังนี้ 
 

 1) หองปฏิบัติการตรวจสอบดินและน้ําทางการเกษตร 

 2) หองปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพปุยและธาตุอาหารในพืช 

 3) หองปฏิบัติการตรวจสอบวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

 4) หองปฏิบัติการตรวจสอบสารพิษตกคางในผลผลิตและปจจัยการผลิต 

 5) หองปฏิบัติการตรวจสอบโลหะหนักในผลผลิตและปจจัยการผลิต 

 6) หองปฏิบัติการตรวจสอบจุลินทรียปนเปอนในผลผลิตและปจจัยการผลิต 

 7) หองปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคและแมลงศัตรูพืช 

 8) หองปฏิบัติการตรวจสอบสารอะฟลาทอกซินปนเปอนในผลผลิตทางการเกษตร 

  

วิสัยทัศน 

 หองปฏิบัติการทดสอบปุยเปนหองปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรองระบบISO/IEC 17025 ซ่ึงเปน

มาตรฐานท่ียอมรับในระดับสากล โดยไดรับการรับรองระบบ ISO/IEC 17025 ในป พ.ศ. 255๔ จากหนวย

รับรอง สํานักบริหารหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

หองปฏิบัติการมีความมุงม่ันในการพัฒนา ปรบัปรุงคุณภาพการใหบริการ และขยายขอบขายรายการรับรองให

ครอบคลุมรายการท่ีใหบริการตรวจวิเคราะหมากท่ีสุด 

 

ภารกิจ 

1)ศึกษา พัฒนาการตรวจสอบ ปุยเคมี ปุยอินทรีย และวัตถุท่ีสงสัยวาเปนปุย 

2)ใหคําปรึกษา ประสานงานและรวมดําเนินงานรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ 
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การใหบริการ 

ใหบริการตรวจวิเคราะหคุณภาพปุยเคมี ปุยอินทรีย ปุยอินทรียเคมี และวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน ให แก

หนวยงานราชการในสังกัดกรมวิชาการเกษตร ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4 

รวมถึง เกษตรกร ผูประกอบการเอกชนและหนวยงานอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 9 จังหวัด โดยมีหลักเกณฑการ

ใหบริการ ดังนี้ 

1) สําหรับบุคคลภายในกรมวิชาการเกษตร 

1.1) ใหบริการตรวจวิเคราะหคุณภาพปุยเคมี ปุยอินทรียเคมี ปุยอินทรีย รวมท้ังวัตถุตองสงสัยวาเปน

ปุย ตาม พ.ร.บ.ปุย พ.ศ 2518แกไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 และพ.ศ.2552 

แก พนักงานเจาหนาท่ีสารวัตรเกษตร กลุมควบคุมตามพระราชบัญญัติ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 

4 ในพ้ืนท่ีควบคุมกํากับดูแล 9 จังหวัดรวมท้ังใหบริการแก สํานักนิติการ กรมวิชาการเกษตร 

1.2) ใหบริการตรวจวิเคราะหคุณภาพปุยอินทรีย และวัสดุปรับปรุงดินตางๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยใน

พ้ืนท่ี 9 จังหวัดนักวิจัยในหนวยงานสังกัดกรมวิชาการเกษตรในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักวิจัยและพัฒนาการ

เกษตรเขตท่ี 4  

2) สําหรับบุคคลภายนอกกรมวิชาการเกษตร  

 อางถึงประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง งดใหบริการและกําหนดรายชื่อหองปฏิบัติการท่ีกรมวิชาการ
เกษตรใหการยอมรับความสามารถเปนหองปฏิบัติการทดสอบสินคาเกษตรและอาหารดานพืช และปจจัยการ
ผลิตลงวันท่ี 27 กันยายน 2554 (ภาคผนวก) และประกาศประกาศสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑในการใหบริการตรวจวิเคราะหปุยแกบุคคลภายนอกกรมวิชาการเกษตรของ
หองปฏิบัติการวิเคราะหคุณภาพปุย กลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต สํานักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตท่ี 4 วันท่ี 9 ก.พ. พ.ศ. 2561 ท่ีแนบมาพรอมนี้ (ภาคผนวก) โดยในประกาศไดมีการกําหนด
หลักเกณฑการปฏิบัติ ดังนี้ 
 2.1) งดใหบริการวิเคราะหปุยและวัสดุปรับปรุงบํารุงดินชนิดตางๆ ในกรณีสงตรวจวิเคราะหเพ่ือรู
เพ่ือทราบองคประกอบท่ัวไป แก บุคคลภายนอกกรมวิชาการเกษตร ซ่ึงหมายถึง เกษตรกร ผูประกอบการ
เอกชน และ หนวยงานภายอ่ืนๆ นอกกรมวิขาการเกษตร  
 ยกเวนกรณีดังตอไปนี้ท่ีใหบริการตรวจวิเคราะหเพ่ือรูเพ่ือทราบ 
 2.1.1) หนวยงานราชการภายนอกกรมวิชาการเกษตรท่ีขอความอนุเคราะหสงตัวอยางปุยมา
วิเคราะหเพ่ือทราบคุณภาพหรือองคประกอบท่ัวไป โดยไมเปนตัวอยางปุยท่ีเก่ียวของกับขอขัดแยงหรือ
รองเรียนตางๆ  โดยเสนอถึง ผอ.สํานักฯ เพ่ือพิจาณาใหความอนุเคราะหเปนรายกรณีไป ท้ังนี้เพ่ือประโยชน
ของทางราชการ 
 2.1.2) เกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรท่ีผลิตปุยอินทรียข้ึนใชเองภายในกลุมไมไดมีการจําหนายแต
ตองการทราบคุณสมบัติปุยอินทรียท่ีผลิตข้ึนมา โดยทําหนังสือขอความอนุเคราะหมาเองหรือผานหนวยงาน
ราชการมายัง ผอ.สํานักฯ เพ่ือพิจารณาใหความอนุเคราะหเปนรายกรณีไป ยกเวนกรณีเกษตรกรซ้ือปุย และ
วัสดุปรับปรุงบํารุงดินตางๆ มาใชแลวสงสัยวาไมมีคุณภาพตามท่ีข้ึนทะเบียนหรือระบุไวในฉลาก แลวนํา
ตัวอยางมาสงตรวจวิเคราะห ในกรณีนี้หองปฏิบัติการจะไมรับตัวอยางวิเคราะหโดยตรงจากเกษตรกร   
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2.2) ใหบริการวิเคราะหปุยแกผูประกอบการเอกชน เฉพาะกรณีนําผลการวิเคราะหไปประกอบการ

ขอข้ึนทะเบียนเปนผูผลิตปุยกับกรมวิชาการเกษตรเทานั้น โดยมีเง่ือนไข ดังนี้  
 2.2.1) เปนผูประกอบการท่ีมีโรงงานหรือแหลงผลิตปุยตั้งอยูในพ้ืนท่ี 9 จังหวัดของสํานักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4  ไดแก นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ยโสธร 
รอยเอ็ด และมหาสารคาม เทานั้น  

2.2.2) ผูประกอบการตองยื่นแบบฟอรมคํารองขอสงตัวอยางปุยตรวจวิเคราะห ณ ศูนยบริการ
วิเคราะหและทดสอบแบบเบ็ดเสร็จ อาคารปฏิบัติการกลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต พรอม
แสดงหลักฐานแหลงท่ีตั้งโรงงานผลิตปุยตลอดจนหลักฐานอ่ืนๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติ เชน การจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคา ฯลฯ  
 2.2.3) กรมวิชาการเกษตร ไดจัดหาหองปฏิบัติการทดสอบสินคาเกษตรและอาหารดานพืชและ
ปจจัยการผลิตทางการเกษตรท่ีสามารถรับการถายโอนภารกิจดานการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ท่ีมี
คุณสมบัติตามท่ีกรมวิชาการเกษตรกําหนด ตามรายชื่อหองปฏิบัติการท่ีกรมวิชาการเกษตรใหการยอมรับ
ความสามารถเปนหองปฏิบัติการทดสอบสินคาเกษตรและอาหารดานพืช และปจจัยการผลิตทางการเกษตร
แนบทายประกาศนี ้(ภาคผนวก) 
 

วิธีการสุมเก็บตัวอยางปุย 

 1) จํานวนกระสอบปุยท่ีจะสุมเก็บตัวอยาง 

 - ถาน้ําหนักท้ังหมดของปุยมากกวา 100 กิโลกรัม จะตองชักตัวอยางตามตารางดังนี้ 

ตารางคํานวณจํานวนภาชนะบรรจุปุยท่ีจะชักตัวอยาง 

จํานวนภาชนะบรรจุ จํานวนภาชนะบรรจุท่ีจะชักตัวอยาง (รอยละ) แตตองไมนอยกวา 

ต่ํากวา 21 10 2 

21-60 5 2 

61-200 4 3 

201-500 3 8 

501-1,000 2 15 

1001-10,000 1 20 แตไมมากกวา 30 
 

- ถาน้ําหนักท้ังหมดของปุยนอยกวา 100 กิโลกรัม ใหชักตัวอยาง 1 กิโลกรัม หรือ 1 ลิตร 

2)เครื่องมือท่ีใชสุมเก็บตัวอยางปุย 

 - หลาวโลหะปลอดสนิม 2 ชั้น ยาวประมาณ 39 นิ้ว สําหรับแทงกระสอบบรรจุปุย 

 - ถุงพลาสติก 

 - ผาเทปกวางไมนอยกวา 1.5 นิ้ว สําหรับปดรอยหลาว 
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3. การชักตัวอยางปุย 

 3.1) การชักตัวอยางจากกระสอบบรรจุปุย 

  - วางกระสอบปุยราบลงบนพ้ืนใชหลาวแทงในแนวทแยงมุมหากหลาวยาวไมพอใหแทงจาก

ดานขาง, ดานบน, ดานลาง, ดานหัว, ดานทาย เปนจุดๆ ในปริมาณเทาๆ กัน รวมกันแลวอยางนอย 4 

กิโลกรัม 

  - นําตัวอยางท่ีไดมาผสมใหเขากันแลวพูนเปนรูปกรวย ตบปลายกรวยใหราบลง ตัดกรวย

ทแยงมุมออกเปน 4 สวนสวนละเทาๆ กัน แลวนําสวนตรงขามสองสวนมารวมกันและพูนเปนรูปกรวยใหม 

และตัดเปน 4 สวนอีก ทําดังนี้จนไดตัวอยางท่ีเหลือแตละสวนมีน้ําหนักประมาณ 1 กิโลกรัม 

 3.2) การชักตัวอยางปุยท่ีมีลักษณะเปนของเหลว คนหรือเขยาภาชนะ และแบงมาประมาณ 1 ลิตร 

ใสขวดแกวหรือพลาสติกใส 

*คําแนะนําวิธีการสุมเก็บตัวอยางปุยเคมี กลุมวิจัยเกษตรเคมี สํานักวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 2548 

ข้ันตอนการขอรับบริการ 

 1) เขียนคําขอวิเคราะหตามแบบฟอรมใบนําสงตัวอยาง (FS-๗.4-01-CF) (ภาคผนวก) 

-โดยระบุชื่อท่ีอยูผูสงตัวอยาง เบอรโทรศัพท  

-ขอมูลตัวอยาง ชื่อ/ชนิดตัวอยาง เชน ปุยเคมี ปุยอินทรีย ปุยอินทรีย-เคมี หรืออ่ืนๆ 

-ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง  

- สูตร, รหัสตวัอยาง, ชื่อการคา และเครื่องหมายการคา  

- ผูขอข้ึนทะเบียน  

 -ผูผลิต หมายถึงผูท่ีทําการผลิตปุยตามกรรมวิธี โดยการทํา รวบรวม ผสม แปรสภาพ ปรุงแตง โดยมี

วัตถุดิบมาผานกระบวนการผลิตเพ่ือใหไดปุยชนิดใหม หรือผลิตภัณฑใหมเกิดข้ึนมา ถาผลิตในประเทศไทยให

ระบุชื่อบริษัท/หาง/ราน/อ่ืนๆ ถานําเขาจากตางประเทศใหระบุชื่อบริษัทผูผลิต และประเทศผูท่ีทําการผลิต

โดยการแบงบรรจุ ตองระบุดวยวาปุยท่ีทําการแบงบรรจุนั้นสั่งมาจากบริษัท และประเทศใดและผลิตท่ีจังหวัด

ใดพรอมแนบหลักฐานแหลงผลิตภายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4ดวย 

เพ่ือประกอบการพิจารณาตรวจวิเคราะห 

  - ลักษณะท่ัวไปของตัวอยาง หมายถึง ลักษณะท่ีมองเห็นวาเปนเม็ด เกล็ด ผง ของเหลว หรือ อัดเม็ด

สี น้ําหนัก ภาชนะท่ีบรรจุ เปนตนและธาตุท่ีตองการวิเคราะห พรอมกับตัวอยางปุยตามวัตถุประสงคของการ

รับบริการ 

 2) ตรวจสอบทําความเขาใจกับเจาหนาท่ีรับตัวอยาง เก่ียวกับรายละเอียดท่ีกรอกตามแบบฟอรม

ทบทวนคําขอของผูใชบริการ FS-7.1-01 (ภาคผนวก) 

 3) ชําระคาธรรมเนียมการวิเคราะหและรับใบเสร็จรับเงิน 

 4) การขอวิเคราะหเพ่ิมเติมรายการวิเคราะห ตองเขียนคําวิเคราะหเพ่ิมเติมเปนลายลักษณอักษร

พรอมชําระคาบริการเพ่ิม สามารถยื่นเอกสารและคาธรรมเนียมไดท่ี ศูนยบริการวิเคราะหและทดสอบแบบ
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เบ็ดเสร็จ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการกลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิตทางสํานักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4   
 

ปริมาณตัวอยางปุยท่ีสงวิเคราะห  

 1) ตัวอยางปุยท่ีเปนของแข็ง (เปนเม็ด เกล็ด ผง) ใชปริมาณปุยไมนอยกวา 1 กิโลกรัม บรรจุในถุงท่ี

ปดสนิทพรอมท้ังเขียนรายลัเอียดบงชี้ท่ีถุงหรือภาชนะใหชัดเจน 

 2) ตัวอยางปุยท่ีเปนของเหลว (เปนน้ํา หรือสารแขวนลอย) ใชปริมาณปุยไมนอยกวา 1 ลิตร บรรจุใน

ภาชนะใสมีฝาปดสนิท ไมรั่วซึม ไมมีลักษณะบวม หรือแตก พรอมท้ังมีเขียนรายละเอียดท่ีขางขวดหรือภาชนะ

บรรจุใหชัดเจน 

 . ไมรับวิเคราะหตัวอยางท่ีอาจเปนอันตรายตอผูวิเคราะห หรือมีเชื้อโรค เชน เลือด สิ่งปฏิกูล ยกเวน

ดินคํ่า 

ระยะเวลาในการใหบริการ 

 

ลําดับ ชนิดตัวอยาง รายการวิเคราะห ระยะเวลา  
1 ปุยเคมี 1.1) วิเคราะหธาตุอาหารหลัก 3 

รายการ ไดแกไนโตรเจนท้ังหมด 
ฟอสฟอรัสท้ังหมดโพแทสเซียมท่ีละลาย
น้ํารวมธาตุอาหารรองหรือธาตุอาหาร
เสริมไมเกิน 2 รายการ 

ไมเกิน21 วันทําการ * 
 

  1.2) วิเคราะหธาตุอาหารหลัก 3 
รายการ ไดแก ไนโตรเจนท้ังหมด 
ฟอสฟอรัสท้ังหมดโพแทสเซียมท่ีละลาย
น้ํา รวมธาตุอาหารรองหรือธาตุอาหาร
เสริมมากกวา2 รายการข้ึนไป 

21 –35 วันทําการ 

2 ปุยอินทรีย 2.1) ไมเกิน14 รายการหลักตาม
มาตรฐานปุยอินทรีย (ภาคผนวก)  

ไมเกิน 21 วันทําการ * 

  2.2) มากกวา14 รายการหลักตาม
มาตรฐานปุยอินทรีย 

21 –35 วันทําการ 

3 ปุยอินทรียเคมี ไนโตรเจนท้ังหมด ฟอสฟอรัสท้ังหมด 
โพแทสเซียมท่ีละลายน้ํา + 14 รายการ
หลักตามมาตรฐานปุยอินทรีย 

21–35 วันทําการ 

4 วัสดุปรับปรุงบํารุงดิน มากกวา 9 รายการ 21-35วันทําการ 
5 วัตถุตองสงสัยวาเปนปุย มากกวา 14 รายการ 21 - 35 วันทําการ 

 

หมายเหตุ : การวิเคราะหปุยเคมีและปุยอินทรียในหองปฏิบัติการจะใชเวลา 21 วันทําการตามประกาศกรม

วิชาการเกษตร เรื่อง กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จงาน ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2557 ตามท่ีแนบมาพรอมนี้

(ภาคผนวก) ท้ังนี้ข้ึนอยูกับเง่ือนไขของหองปฏิบัติการดังนี้  
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 1) ผูใชบริการตองสงตัวอยางไมเกิน 20 ตัวอยาง/ครั้ง  

 2) จํานวนรายการวิเคราะหตองเปนไปตามเกณฑท่ีระบุไวในตาราง   
 

รายการท่ีใหบริการตรวจวิเคราะห 

1) ตามแบบฟอรมใบนําสงตัวอยาง (FS-๗.4-01-CF) (ภาคผนวก) 
๒) ปุยเคมี ทดสอบตามวิธีทดสอบตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดกรรมวิธี

ตรวจวิเคราะหปุยพ.ศ. 2559 
3) ปุยอินทรีย ทดสอบตามคูมือวิเคราะหปุยอินทรีย กลุมวิจัยเกษตรเคมี สํานักวิจัยพัฒนาปจจัยการ

ผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร (2551)  
4) รายการท่ีไดรับการรับรองระบบ ISO/IEC 17025 คือรายการวิเคราะหไนโตรเจนท้ังหมด (TN) 

ในปุยเคมี, ฟอสฟอรัสท้ังหมด (TP) ในปุยเคมีและโพแทสเซียมท่ีละลายน้ํา (WK) ในปุยเคมี 
5) คาธรรมเนียมอางอิงตาม ประกาศกรมวิชาการเกษตร (ภาคผนวก) 
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รายการวิเคราะหและคาธรรมเนียมในการวิเคราะหปุยอินทรียมาตรฐานเพ่ือขอข้ึนทะเบียน 

(14 รายการหลัก) 
 

ลําดับท่ี รายการวิเคราะห ช่ือยอ ชนิดปุย เกณฑกําหนด คาธรรมเนียม 

(บาท) * แข็ง เหลว 

1 ความเปนกรด-ดาง pH √ √ 5.5-8.5 200 

2 ความช้ืน (Moisture Content) 

และ คาเตรียมตัวอยาง 
MC √ - ไมเกินรอยละ 30 ของ

น้ําหนัก 

500 

3 ไนโตรเจนท้ังหมด TN √ √ ไมนอยกวารอยละ1.0ของ

น้ําหนัก 

400 

4 ฟอสฟอรัสท้ังหมด TP √ √ ไมนอยกวารอยละ 0.5ของ

น้ําหนัก 

500 

5 โพแทสเซียมท้ังหมด TK √ √ ไมนอยกวารอยละ 0.5ของ

น้ําหนัก 

500 

6 โซเดียม Na √ √ ไมเกินรอยละ1โดยน้ําหนัก 400 

7 คาการนําไฟฟา EC √ √ ไมเกิน10เดซิชีเมนสตอเมตร 200 

8 อินทรียคารบอน OC √ √ - - 

9 อินทรียวัตถุ OM √ √ ไมต่ํากวารอยละ 20 ของ

น้ําหนัก 

400 

10 อัตราสวนคารบอนตอ

ไนโตรเจน 

C/N √ √ ไมเกิน 20:1 - 

11 ดัชนีการงอก GI √ - ไมนอยกวารอยละ 80 200 

12 พลาสติก แกว วัสดุมีคม 

และโลหะอ่ืนๆ 

Plastic 

etc. 
√ - ตองไมมี 100 

13 ปริมาณหินและกรวด Gravel √ - ขนาดตั้งแต 5 มิลลิเมตรข้ึน

ไป ไมเกินรอยละ 2 ของ

น้ําหนัก 

200 

14 ขนาดของปุย (12.5-12.5 

mm) 

Sieve √ - ไมเกิน 12.5 X 12.5 

มิลลิเมตร 

200 

15 ความถวงจําเพาะ  - √  200 

คาธรรมเนียม 14 รายการวิเคราะหปุยอินทรียเพ่ือข้ึนทะเบียน (ชนิดเปนของแข็ง) 3,800 

คาธรรมเนียม 10 รายการวิเคราะหปุยอินทรียเพ่ือข้ึนทะเบียน (ชนิดเปนของเหลว) 2,800 

 

หมายเหตุ: คาธรรมเนียมอางอิงตาม ประกาศกรมวิชาการเกษตร (ภาคผนวก) 
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การรายงานผลการวิเคราะห 

 งานวิเคราะหคุณภาพปุยมีหลักเกณฑการรายงานผลการวิเคราะห ดังนี้ 

 1) สงทางไปรษณียลงทะเบียน 

 2) ผูใชบริการมารับดวยตนเองสามารถรับไดท่ีศูนยบริการวิเคราะหและทดสอบแบบเบ็ดเสร็จ ชั้น 1 

อาคารปฏิบัติการกลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิตทาง  

 

การขอสําเนารายงานผลการวิเคราะห 

 ในกรณีท่ีผูใชบริการมีความจําเปนตองขอสําเนารายงานผลการวิเคราะห  เนื่องจากทํารายงานผลการ

วิเคราะหฉบับจริงหาย  ใหยื่นคํารองขอสําเนารายงานผลการวิเคราะหณ ศูนยบริการวิเคราะหและทดสอบ

แบบเบ็ดเสร็จ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการกลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิตทาง  

การแกไขรายงานผลการวิเคราะห 

 หากพบขอผิดพลาดในใบรายงานผลการวิเคราะห หองปฏิบัติการจะดําเนินการดังตอไปนี้ 

 1) กรณีหองปฏิบัติการวิเคราะหปุยออกรายงานผลการวิเคราะหผิดพลาดเอง จะดําเนินการแกไขและ

ออกรายงานฉบับใหมใหแทนฉบับเดิม  โดยขอเรียกเก็บรายงานฉบับเดิมกลับคืนหองปฏิบัติการ 

 2) กรณีผูใชบริการตองการแกไขรายงานในสวนของรายละเอียดท่ีไมไดเก่ียวของกับผลการทดสอบ 

เชน รายละเอียดชื่อท่ีอยูผูสงตัวอยาง หรือรายละเอียดเก่ียวกับชื่อของปุย ท่ีไมไดเกิดจากความผิดพลาดของ

หองปฏิบัติการๆ ใหผูใชบริการยื่นหนังสือคํารองขอแกไขรายงานผลการวิเคราะห ณ ศูนยบริการวิเคราะหและ

ทดสอบแบบเบ็ดเสร็จ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการกลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิตทางการเกษตร

และทางหองปฏิบัติการจะจัดทําหนังสือท่ีระบุการแกไขขอความตามท่ีผูสงตัวอยางตองการใหแกไขเพ่ิมเติมใน

รายงานฉบับเดิม โดยไมไดออกรายงานฉบับใหมให  

 

ขอควรทราบ 

 1)หองปฏิบัติการฯ มีนโยบายในการรักษาขอมูลอันเปนความลับและสิทธิของลูกคา 

 2)หองปฏิบัติการมีนโยบายไมจางเหมาชวงในการทดสอบของลูกคา 

 3) หองปฏิบัติการมีนโยบายรับขอรองเรียน ขอเสนอแนะ หรือขอคิดเห็นจากผูใชบริการ โดยใหยื่นคํา

รอง ณ ศูนยบริการวิเคราะหและทดสอบแบบเบ็ดเสร็จ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการกลุมพัฒนาการตรวจสอบพืช

และปจจัยการผลิตทางการเกษตรเพ่ือหองปฏิบัติการจะไดดําเนินการตอไป 
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การปฏิเสธตัวอยาง 

 หองปฏิบัติการวิเคราะหปุย ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับตัวอยาง ในกรณีดังตอไปนี้ 

 1) สภาพตัวอยางไมสมบูรณ ซ่ึงอาจสงผลตอตรวจการวิเคราะหผิดพลาด โดยท่ัวไปหองปฏิบัติการจะ

ปฏิเสธการรับตัวอยาง ดังตอไปนี้ 

      1.1) มีปริมาณนอยกวาท่ีกําหนด 

      1.2) มีสภาพไมเหมาะตอการเตรียมกอนการวิเคราะหได 

      1.3) ชื่อตัวอยาง หรือฉลาก ลบเลือน ไมชัดเจน 

      1.4) ภาชนะบรรจุแตก รั่วซึม 

 2) กรณีเม่ือมีการทบทวนคําขอโดยหัวหนางานทดสอบแลวหองปฏิบัติการไมพรอมรับตัวอยาง เชน 

เครื่องมือ หรืออุปกรณชํารุด บุคลากรไมเพียงพอ และมีปริมาณตัวอยางมากเกินตอวัน 
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ภาคผนวก 
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ข้ันตอนการตรวจสอบวิเคราะหคุณภาพปุยตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร (21 วันทําการ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






































































