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ใบนำส่งทดสอบ 
ตัวอย่างดิน-น้ำ 

 

ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน น้ำ และโลหะหนัก กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต 
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 กรมวิชาการเกษตร  
268 ม.12 ต.ท่าช้าง อ.สวา่งวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190 

 โทรศัพท์/โทรสาร 045-252858 , 959669  
                                                  วันท่ี         เดือน                            พ.ศ.                   . 

ข้อมูลผู้ส่งตัวอย่าง 
□ ส่วนราชการ □  เกษตรกร  □ อื่นๆ หน่วยงาน/บริษัท                                                                                                    
(นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)                             . สถานท่ีติดต่อ :เลขท่ี          หมู่ท่ี                ถนน                       ซอย                      .                          
ช่ือ                                                           ตำบล                                                อำเภอ                                                . 
นามสกุล                                                 .      จังหวัด                                                รหัสไปรษณีย์                                      . 
อีเมล ์                                                   . โทรศัพท์                                              Line  ID                                              . 

ข้อมูลตัวอย่างที่นำส่ง / ประเภทตัวอย่างชื่อ/ชนิดตัวอย่าง : 
□ ดิน   □  วัสดุปลูก     □   อื่นๆ                                           □ น้ำใช้เพื่อการเกษตร      □  น้ำอื่นๆ                                            
ปริมาณท่ีส่ง ตัวอย่าง           □ < 0.5กก.        □ > 0.5กก. ปริมาณท่ีส่งตัวอย่าง         □ < 0.5 ลิตร    □ > 0.5 ลิตร 
ลักษณะท่ัวไปของตัวอย่าง :   □ แห้ง                             ตัวอย่าง    
             □  เปียก                            ตัวอย่าง  

ลักษณะท่ัวไปของตัวอย่าง: □ ใส   □  ขุ่น  สีตัวอย่าง                          
ตัวอย่างน้ำวิเคราะห์เฉพาะค่า pH EC 2 รายการ 

จำนวนตัวอย่างดินท่ีส่ง รวม                                          ตัวอย่าง     จำนวนตัวอย่างน้ำท่ีส่ง รวม                                             ตัวอย่าง                           
รายการวิเคราะห์ 

รายการวเิคราะห์ดิน ค่าธรรมเนียม* รายการวเิคราะห์ดิน (ต่อ) ค่าธรรมเนียม* 
ความเป็นกรดด่าง (pH) 200 สังกะสี (Zinc; Zn) 400 
ความต้องการปูนของดิน(Lime requirement; LR) 200 คอปเปอร์(Copper; Cu) 400 
อินทรียวัตถุในดิน (Organic matter; OM) 400 โซเดียมท่ีแลกเปลี่ยนได้ (Sodium; Na) 400 
ไนโตรเจน (N)(คำนวณจาก %OM x 0.05)  0 ค่าการนำไฟฟ้า (EC) 300 
ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ในดิน (Available P) 400 ความชื้นในดิน (Soil Moisture content) 100 
โพแทสเซียม (Exch.Potassium; K) 400 ชนิดของดิน (Soil Texture; Hydrometer Method) 400 
แคลเซียม(Calcium; Ca) 400 ความหนาแน่นดิน (Bulk density; core Method.) 100 
แมกนีเซียม (Magnesium; Mg) 400 รายการวเิคราะห์น้ำ  
เหล็ก (Iron; Fe) 400  ความเป็นกรดด่าง (pH) 200 
แมงกานีส (Manganese; Mn) 400  ค่าการนำไฟฟ้า (EC) 300 
หมายเหตุ - เก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะบริษัท/เอกชน  

ลงชื่อ                                                           ผู้ส่งตัวอย่าง 
            (                                                        ) 

- กรณีเกษตรกร  พืชท่ีต้องการขอคำแนะนำการใส่ปุ๋ย                        .  
-ชนิดปุ๋ยทีต้องการใส่  □ ปุ๋ยเคมีผสมเอง □ ปุ๋ยเคมีสูตรท่ัวไปตามร้านค้า 
* อ้างอิงตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง อัตราค่าวิเคราะห์และทดสอบวัตถุตัวอย่าง พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 14 ตุลาคม 2564 

เฉพาะเจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง เฉพาะเจ้าหน้าที่การเงิน 
การทบทวนคำขอ ตัวอย่าง (เมื่อนำส่ง)    
   

กำหนดเวลารายงานผลวิเคราะห์ 

 (KPI)   □□ - □□-□□□□ 

เลขท่ีคำขอ □□ - S-□□□□ 

□ กรณีชำระค่าธรรมเนียม (บริษัท/เอกชน) 
รวมส่งตัวย่างวิเคราะห์                         ตัวอย่าง           
ค่าวิเคราะห์ต่อตัวอย่าง                        บาท                
คิดเป็นเงินค่าวิเคราะห์                           บาท 
(                                                         ) 
ลงชื่อ                                        ผู้นำส่งเงิน 

 

□ ชำระเงินแล้ว 
จำนวน                                                  บาท 
(                                                              ) 
ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี              เลขท่ี                    .         
ลงวันท่ี       เดือน                     พ.ศ.             . 
 
ลงชื่อ                                                .ผู้รับเงิน 
     (                                                 ) 
วันท่ี          เดือน                    พ.ศ.             . 
 

□ รับ 

□ ไม่รับ  เน่ืองจาก                           
                                                    
 
ลงชื่อ                                        ผูร้ับ ตย. 
      (                                        ) 
วันท่ี      เดือน               พ.ศ.           . 

หมายเหตุ วิธีทดสอบ : อ้างอิงตามคู่มือวิธีวิเคราะห์ดินทางเคมีและฟิสิกส์  กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี กปผ. กรมวิชาการเกษตร  พิมพ์ครั้งท่ี 1       มกราคม 2553 

Lab No  □□□□ - □□□□-□□ - S (เฉพาะเจ้าหน้าที่) 
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บันทึกรายละเอียดตัวอย่าง        ดิน        น้ำ 

 
ลำดับ 

ที ่
รายละเอียด 

(ชื่อเกษตรกร/แหล่งท่ีเก็บ/ชื่อตัวอย่างหรืออื่นๆ) 
ข้อมูลการปลูกพืช 

 
เฉพาะเจ้าหน้าที่ 

Lab No. 
  ชนิดพืชที่ปลูก/treatment 

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

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

 

  ชนิดพืชที่ปลูก/treatment 
........................................................... 
........................................................... 

 

  ชนิดพืชที่ปลูก/treatment 
........................................................... 
........................................................... 

 

  ชนดิพืชที่ปลูก/treatment 
........................................................... 
........................................................... 

 

  ชนิดพืชที่ปลูก/treatment 
........................................................... 
........................................................... 

 

  ชนิดพืชที่ปลูก/treatment 
........................................................... 
........................................................... 

 

  ชนิดพืชที่ปลูก/treatment 
........................................................... 
........................................................... 

 

  ชนิดพืชที่ปลูก/treatment 
........................................................... 
........................................................... 

 

  ชนิดพืชที่ปลูก/treatment 
........................................................... 
........................................................... 

 

  ชนิดพืชที่ปลูก/treatment 
........................................................... 
........................................................... 

 

  ชนิดพืชที่ปลูก/treatment 
........................................................... 
........................................................... 

 

  ชนิดพืชที่ปลูก/treatment 
........................................................... 
........................................................... 

 

  ชนิดพืชที่ปลูก/treatment 
........................................................... 
........................................................... 

 

  ชนิดพืชที่ปลูก/treatment 
........................................................... 
........................................................... 

 

  


