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ระเบียบปฏิบัตวิ ่าด้ วยการบริการวิเคราะห์ ตวั อย่าง
หน่วยวิเคราะห์ วิจยั ดิน พืช และวัสดุเกษตร ศูนย์ปฏิบตั ิการวิจยั และเรื อนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กําแพงแสน
ประกาศใช้ ณ วันที 1 ตุลาคม 2557
1. การส่ ง/รับตัวอย่างเพือการวิเคราะห์
1.1 ตัวอย่างทีส่งวิเคราะห์เป็ นตัวอย่างดิน พืช วัสดุอินทรี ยร์ วมถึงปุ๋ ยอินทรี ย ์ และวัสดุอนินทรี ยท์ ีใช้ทาง
การเกษตรเท่านัน ทังนีตัวอย่างทีส่งมาวิเคราะห์ตอ้ งไม่มีส่วนผสมของสารทีจะก่อให้เกิดอันตรายต่อทัง
เจ้าหน้าทีห้องปฏิบตั ิการและห้องปฏิบตั ิการ ถ้าเกิดอันตรายทีตรวจสอบได้ว่าเป็ นผลมาจาการวิเคราะห์
ตัวอย่างนัน ผูส้ ่งตัวอย่างและหรื อเจ้าของตัวอย่างต้องรับผิดชอบความเสียหายทีเกิดขึนกับเจ้าหน้าทีและ
ห้องปฏิบตั ิการในทุกกรณี
1.2 รายการทีห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์เป็ นรายการทีแจ้งใน แบบฟอร์ม ดังนี
1. แบบฟอร์มการส่งตัวอย่างปุ๋ ยอินทรี ยเ์ พือประกอบการขอขึนทะเบียน
2. แบบฟอร์มส่งวิเคราะห์ตวั อย่างพืช/วัสดุอินทรี ย ์ (Organic)
3. แบบฟอร์มส่งวิเคราะห์ตวั อย่างดิน/วัสดุอนินทรี ย ์ (Inorganic)
1.3 การส่งตัวอย่างปุ๋ ยอินทรี ยว์ ิเคราะห์เพือประกอบการขอขึนทะเบียน (แบบฟอร์มที 1) ให้กรอก 1 แบบฟอร์ม
(1 ตัวอย่าง) ต่อ 1 ผูผ้ ลิต
1.4 การส่งตัวอย่างวิเคราะห์พืช/วัสดุอินทรี ย ์ หรื อดิน/วัสดุอนินทรี ย ์ (แบบฟอร์มที 2 และ 3) ถ้ามีความต้องการ
เพิ มเติม เช่น ต้องการตัวอย่างทีเหลือจากการวิเคราะห์คืน การรายงานเทอมของค่าวิเคราะห์ (P2O5 K2O)
การรายงานผลเป็ นภาษาอังกฤษ ฯลฯ ขอให้ระบุ ความต้องการในหัวข้อ “ความต้องการเพิ มเติม” ใน
แบบฟอร์ม
1.5 ตัวอย่างทีวิเคราะห์ตอ้ งมีปริ มาณดังนี
- ดิน หิน ปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ข็ง ประมาณ 1 กิโลกรัม
- ปุ๋ ยอินทรี ยน์ าํ ไม่นอ้ ยกว่า 500 มิลลิลิตร (500 cc)
- พืชแห้ง ไม่นอ้ ยกว่า 10 กรัม พืชสดไม่นอ้ ยกว่า 50 กรัม
ถ้าตัวอย่างมีปริ มาณน้อย เจ้าหน้าทีจะพิจารณาให้บริ การเฉพาะบางรายการทีตัวอย่างพอต่อการวิเคราะห์
1.6 ห้องปฏิบตั ิการขอสงวนสิทธิไม่รับวิเคราะห์ ตัวอย่ างเมือเจ้าหน้าทีพิจารณาแล้วไม่สามารถรับวิเคราะห์ได้
เช่น ตัวอย่างทีส่งมาทางไปรษณี ยอ์ ยูใ่ นสภาพเสี ยหาย ตัวอย่างทีเจ้าหน้าที  2 คนพิจารณาเห็นว่าอาจไม่
ปลอดภัยต่อเจ้าหน้าทีเมือนํามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบตั ิการ เช่น มีกลิ นฉุนรุ นแรง
1.7 การวิเคราะห์ตวั อย่างปุ๋ ยอินทรี ยเ์ พือประกอบการขอขึนทะเบียน แบบเร่ งด่ วน ห้องปฏิบตั ิการจะไม่ รับ
วิเคราะห์ ตวั อย่างในกรณี ต่อไปนี
1. ช่ว งระยะเวลาก่ อนหรื อหลังวันหยุดราชการเป็ นเวลานานหรื อช่ วงระยะเวลาทีหน่ ว ยงานมีกิจ กรรม
เฉพาะ ได้แก่ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ช่วงปี ใหม่ และช่วงงานเกษตร กําแพงแสน (1-10 ธันวาคม)
2. ตัวอย่างปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ข็งทีมีความชืนสูง
3. กรณี อืนๆ ซึงทางห้องปฏิบตั ิการจะประกาศแจ้งให้ทราบเป็ นการเฉพาะไป
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2. การกําหนดเวลารับผลวิเคราะห์
2.1 ตัวอย่างปุ๋ ยอินทรี ยเ์ พือประกอบการขอขึนทะเบียน กําหนดวันรับผลตามทีระบุในแบบฟอร์ มนับจาก
วันทีห้องปฏิบตั ิการได้รับตัวอย่างและค่าวิเคราะห์
2.2 ตัวอย่างวิเคราะห์พืช/วัสดุอินทรี ย ์ หรื อดิน/วัสดุอนินทรี ย ์ กําหนดวันรับผลวิเคราะห์ 40 วันทําการนับ
จากวันที ห้องปฏิบตั ิ การได้รั บตัว อย่างและค่าวิเคราะห์ ทังนี ระยะเวลานัดอาจช้าหรื อเร็ ว กว่าทีกําหนด โดย
เจ้าหน้าทีจะพิจารณาจากรายการและจํานวนตัวอย่างทีส่งวิเคราะห์
3. การชําระเงิน
ชําระได้ 3 ทาง คือ ชําระเงินสด เช็คเงินสดในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน หรื อ
ชําระผ่านบัญชีธนาคาร ในกรณี ทีชําระทางอืนที ไม่ใช่เงินสด ผูช้ าํ ระเงินต้องแจ้งให้ห้องปฏิบตั ิการทราบด้วย
ทังนีฝ่ ายปฏิบตั ิการวิจยั ฯ โดยเจ้าหน้าทีการเงินจะออกใบเสร็ จของมหาวิทยาลัยให้ทุกครังทีมีการชําระเงิน
4. การรับผลการวิเคราะห์
4.1 ผลวิเคราะห์จะออกเป็ นใบรายงานผลวิเคราะห์ ในกรณี ทีเป็ นตัวอย่างปุ๋ ยอินทรี ยเ์ พือประกอบการขอขึน
ทะเบียนจะมีหนังสือนําส่งผลวิเคราะห์จากคณบดีคณะเกษตร กําแพงแสนด้วย
4.2 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของ ใบรายงานผลวิเคราะห์ และ/หรื อ หนังสือนําส่งผลวิเคราะห์ ให้เรี ยบร้อย
ก่อนลงนามเซ็นรับเอกสารดังกล่าวในสมุดรับผล ในกรณี ทีแจ้งให้จดั ส่งผลทางไปรษณี ย ์ โทรสาร หรื อ email ทางห้องปฏิบตั ิการถือว่าเอกสารทีจัดส่งมีความถูกต้องแล้ว
4.3 ในกรณี แจ้งการรับผลในแบบฟอร์มว่า “มารับผลเอง” ขอให้มารับภายใน 90 วันนับตังแต่วนั รับผล ถ้าไม่
มาภายในกําหนดทางห้องปฏิบตั ิการจะจัดส่งให้ทางไปรษณี ย ์
4.4 การส่งผลทางไปรษณี ยจ์ ะเป็ นการจัดส่งแบบลงทะเบียน อย่างไรก็ตามห้องปฏิบตั ิการจะไม่รับผิดชอบการ
สูญหายทีเกิดขึนหลังการส่งไปทางไปรษณี ยแ์ ล้ว
5. ระยะเวลาการเก็บรักษาตัวอย่างและใบรายงานผลการวิเคราะห์
ตัวอย่างมีอายุการเก็บรักษา 3 เดือนนับจากวันทีส่งตัวอย่าง ส่วนใบรายงานผลวิเคราะห์ มีอายุการเก็บรักษา
1 ปี นับจากวันทีออกใบรายงาน
6. การขอรับบริการเพิมเติมหลังจากทีได้ ส่งตัวอย่างแล้ว
สามารถแจ้งความจํานงได้ในใบแจ้งการขอรับบริ การ โดยมีระเบียบดังนี
6.1 การเพิ มรายการวิเคราะห์ ขอให้แจ้งภายใน 3 วันนับจากวันทีส่งตัวอย่าง โดยวันนัดรับผลต้องเลือนออกไป
ตามระยะเวลาทีห้องปฏิบตั ิการกําหนด และต้องเสียค่าวิเคราะห์เพิ มเติมตามรายการทีแจ้ง
6.2 การยกเลิกวิเคราะห์บางรายการ ขอให้แจ้งภายใน 3 วันนับจากวันทีส่ งตัวอย่าง ทังนี ถ้ามีการออกใบเสร็ จ
ไปแล้ว ทางห้องปฏิบตั ิการขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าวิเคราะห์รายการทียกเลิก
6.3 การขอให้มีการแก้ไขใบรายงานผลวิเคราะห์ ขอให้แจ้งภายใน 3 วันนับจากวันรับผล
6.4 การขอให้ตรวจสอบผลวิเคราะห์ในใบรายงานผลวิเคราะห์ ขอให้แจ้งภายในระยะเวลาทีเก็บรักษาตัวอย่าง
นัน (3 เดือน)
6.5 การขอคัดสําเนาใบรายงานผลการวิเคราะห์ ขอให้แจ้งภายในระยะเวลาทีเก็บรักษาใบรายงานนัน (1 ปี ) และ
เสียค่าธรรมเนียม 50 บาทต่อใบรายงาน 1 แผ่น
6.6 การขอรับบริ การเพิ มเติมอืนๆ ทางห้องปฏิบตั ิการจะพิจารณาดําเนินการเป็ นกรณี ไป

