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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  การกําหนดห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ย  ตามมาตรา  ๓๖  (๑๑)  และมาตรา  ๓๖/๒  (๑๐)   

แห่งพระราชบัญญัติปุ๋ย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย   
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐  (๒)  มาตรา  ๓๖  (๑๑)  และมาตรา  ๓๖/๒  (๑๐)  
แห่งพระราชบัญญัติปุ๋ย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐   
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  อธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการปุ๋ย  ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  การกําหนดห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ปุ๋ย  ตามมาตรา  ๓๖  (๑๑)  และมาตรา  ๓๖/๒  (๑๐)  แห่งพระราชบัญญัติปุ๋ย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“การกําหนดห้องปฏิบัติการ”  หมายถึง  การให้การยอมรับในความสามารถของห้องปฏิบัติการ

ในการตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี  หรือปุ๋ยอินทรีย์  แล้วแต่กรณี 
“ผู้ยื่นคําขอ”  หมายถึง  ผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยเอกชนที่ประสงค์ขอรับ

การกําหนดห้องปฏิบัติการ 
“ผู้ได้รับหนังสือรับรอง”  หมายถึง  ผู้ยื่นคําขอที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการกําหนดให้

เป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ย  ตามมาตรา  ๓๖  (๑๑)  และมาตรา  ๓๖/๒  (๑๐)  แห่งพระราชบัญญัติปุ๋ย  
พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

“คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ย
ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

“ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ”  หมายถึง  หัวหน้าของผู้ปฏิบัติงานประจําของห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ปุ๋ยเอกชนซึ่งเป็นผู้ดําเนินการวางแผน  กําหนด  ควบคุม  ดําเนินการเลือกใช้เทคนิค 
การวิเคราะห์ทดสอบตามวิธีมาตรฐานคัดเลือกเครื่องมืออุปกรณ์วิเคราะห์ทดสอบให้ถูกต้องเหมาะสม 
และรับผิดชอบ  ในการบริหารงานคุณภาพของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยให้เป็นไปตามระเบียบของ 
กรมวิชาการเกษตรฉบับนี้  ได้แก่  จัดให้มีการสอบเทียบ  ทวนสอบเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ใน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  จัดให้มีการควบคุมภาวะแวดล้อมการวิเคราะห์ทดสอบให้เหมาะสม  รวมทั้ง
รับรองรายงานผลการวิเคราะห์ทดสอบ  เป็นต้น 
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“เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ”  หมายถึง  ผู้ปฏิบัติงานประจําของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ย
เอกชนซึ่งเป็นผู้ดําเนินการตรวจ  วัด  วิเคราะห์  ทดสอบปุ๋ยตามวิธีมาตรฐาน  ควบคุมคุณภาพ 
การวิ เคราะห์ทดสอบปุ๋ยตามวิธีมาตรฐาน  รักษาสภาพตัวอย่าง   เตรียมเครื่ องมืออุปกรณ์ 
ทางวิทยาศาสตร์และบันทึกข้อมูลผลการวิเคราะห์ทดสอบ  จัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ทดสอบ 
ให้เป็นไปตามระเบียบของกรมวิชาการเกษตรฉบับนี้ 

หมวด  ๑ 
คุณสมบัติของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ 
 

 

ข้อ ๔ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยที่จะขอให้กรมวิชาการเกษตรตรวจประเมินและรับรอง  
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

  ๔.๑ เป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์รับจ้างวิเคราะห์ปุ๋ย 
  ๔.๒ เป็นห้องปฏิบัติการถาวรด้านตรวจวิเคราะห์ปุ๋ย  และมีความสามารถในการ

ตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยในรายการตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนปุ๋ยที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด 
  ๔.๓ ต้องไม่ถูกเพิกถอนหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิ เคราะห์ปุ๋ย  เว้นแต่ 

พ้นระยะเวลา  ๑  ปีมาแล้ว 
  ๔.๔ ต้องมีการจัดการที่เป็นอิสระ  ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของงาน 
  ๔.๕ ต้องมีผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ  ซ่ึงมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   ๔.๕.๑ ผู้มีคุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  หรือวิทยา

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาเคมี  เคมีวิเคราะห์  เคมีอินทรีย์  หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป  และมีประสบการณ์
วิเคราะห์ปุ๋ยในห้องปฏิบัติการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  หรือผ่านหลักสูตรการอบรมที่ 
กรมวิชาการเกษตรกําหนด 

   ๔.๕.๒ ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาอ่ืน  ที่มีวิชาเรียนทางด้านเคมีไม่น้อยกว่า  
๑๘  หน่วยกิต  และมีประสบการณ์วิเคราะห์ปุ๋ยในห้องปฏิบัติการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปี   
หรือผ่านหลักสูตรการอบรมที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด 

  ๔.๖ ต้องมีเจ้าหนา้ที่ห้องปฏิบัติการซ่ึงมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
   ๔.๖.๑ ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาอ่ืนที่มีวิชาเรียนทางด้านเคมีไม่น้อยกว่า  

๑๕  หน่วยกิต   
   ๔.๖.๒ ผู้มีคุณวุฒิอนุปริญญาหรือเทียบเท่าด้านเคมีปฏิบัติ  ประกาศนียบัตร

วิชาชีพเคมีเทคนิค  ประกาศนียบัตรวิชาชีพเคมีอุตสาหการ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพเคมีปฏิบัติการ 
  ๔.๗ ต้องมีระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ย  ได้แก่  วิธีปฏิบัติการ

วิเคราะห์ทดสอบ  การควบคุมเอกสารและประกันคุณภาพการวิเคราะห์  โดยวิธีการต้องเชื่อถือได้ 
และอ้างอิงได้ 
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  ๔.๘ ต้องมีระบบบันทึกเก่ียวกับงานที่ปฏิบัติ  ข้อมูลดิบ  การคํานวณและข้อมูล 
ที่ได้บันทึก  ผลวิเคราะห์  สําเนาใบรับรองผลวิเคราะห์  หรือรายงานผลการวิเคราะห์เก็บไว้เป็นหลักฐาน  
เป็นระยะเวลา  ๑๐  ปี  รายละเอียดที่บันทึกต้องรวมถึงบุคคลที่เก่ียวข้องในการวิเคราะห์ด้วย   
ต้องจัดเก็บให้ปลอดภัย  และถือเป็นความลับของผู้ใช้บริการ 

หมวด  ๒ 
การขอรับการกําหนดห้องปฏิบัติการ 
 

 

ข้อ ๕ วิธีการขอรับการกําหนดห้องปฏิบัติการ   
  ๕.๑ ผู้ประสงค์จะขอหนังสือรับรอง  ซ่ึงมีคุณสมบัติตามหมวด  ๑  ให้ยื่นคําขอ 

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  สํานักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร   
พร้อมหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ  ตามแบบคําขอรับรองเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ย  (แบบ  ร.ป.๑)  
แนบท้ายประกาศนี้  และประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เก่ียวกับเรื่องนี้ 

  ๕.๒ เม่ือได้รับคําขอตามข้อ  ๕.๑  เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรจะดําเนินการ  ดังนี้ 
   ๕.๒.๑ พิจารณาคําขอและรายละเอียดต่าง ๆ  ของผู้ยื่นคําขอ  หากมี

รายละเอียดที่จําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข  จะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอทราบ  เพื่อดําเนินการปรับปรุง
แก้ไข  ในกรณีที่รายละเอียดต่าง ๆ  ไม่ชัดเจน  กรมวิชาการเกษตรจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเบ้ืองต้น  
ณ  สถานประกอบกิจการของผู้ยื่นคําขอ  เพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ 

   ๕.๒.๒ ตรวจประเมินตามข้อกําหนดที่ขอรับการเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ย  
รวมทั้งหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ  ที่คณะกรรมการกําหนด  และจะแจ้งผลการตรวจประเมินเป็นหนังสือ   
ให้ผู้ยื่นคําขอทราบ  ในการตรวจประเมิน  เจ้าหน้าที่ผู้ประเมินจะดําเนินการโดย 

    ๕.๒.๒.๑ ประเมินเอกสารตามภาคผนวก  ก  ของผู้ยื่นคําขอ  และ
เอกสารอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องตามความจําเป็น 

    ๕.๒.๒.๒ ตรวจประเมิน  ณ  สถานที่ประกอบกิจการของผู้ยื่นคําขอ   
   ๕.๒.๓ สรุปข้อคิดเห็นนําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา   
  ๕.๓ เม่ือคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ให้เสนอความเห็นต่ออธิบดี  

กรมวิชาการเกษตรเพื่อออกหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี  (แบบ  ร.ป.๒)  และหรือ
หนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์  (แบบ  ร.ป.๓)  แนบท้ายประกาศนี้  และขึ้นทะเบียน
ชื่อห้องปฏิบัติการต่อไป  ในกรณีไม่ให้ความเห็นชอบ  จะแจ้งให้ผู้ขอทราบเป็นหนังสือ 

  ๕.๔ หนังสือรับรองให้มีอายุใช้ได้  ๓  ปี  นับแต่วันที่กรมวิชาการเกษตรออกหนังสือ
รับรอง 
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กรณีหนังสือรับรองสิ้นอายุ  และมิได้ยื่นขอต่ออายุหนังสือรับรองภายในกําหนด  ให้ถือว่าเป็น
การยกเลิกหนังสือรับรองโดยปริยาย 

  ๕.๕ หากผู้ ได้ รั บหนังสือรับรองมีความประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรอง   
ให้มีหนังสือยื่นแจ้งความประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองต่อกรมวิชาการเกษตรพร้อมเอกสารต่าง ๆ  
ก่อนวันที่หนังสือรับรองจะหมดอายุไม่น้อยกว่า  ๖  เดือน  และเม่ือยื่นหนังสือขอต่ออายุแล้วให้ดําเนิน
กิจการตามหนังสือรับรองเดิม  จนกว่าหนังสือรับรองจะได้รับการต่ออายุหรือได้รับแจ้งการไม่ต่ออายุ 
จากกรมวิชาการเกษตร 

หมวด  ๓ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 
 

ข้อ ๖ ผู้ได้รับหนังสือรับรอง  ต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  โดยปฏิบัติตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 

  ๖.๑ ต้องรักษาไว้ซ่ึงความสามารถของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ  ที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด  ตลอดระยะเวลาที่ได้รับหนังสือรับรอง 

  ๖.๒ ต้องจัดทําใบรายงานผลการวิเคราะห์ปุ๋ย  อย่างถูกต้องชัดเจนตามรายการต่าง ๆ   
ที่กรมวิชาการเกษตรแนะนํา  และต้องเก็บผลวิเคราะห์ไว้อย่างเป็นระบบ   

  ๖.๓ ต้องจัดให้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยเข้าร่วมการทดสอบความชํานาญ 
หรือเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ  หรือทดสอบตัวอย่างเทียบผล  (Check  sample)  
กับกรมวิชาการเกษตร  อย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง 

  ๖.๔ หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในสาระสําคัญที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของ 
ผลการวิเคราะห์ตรวจสอบ  หรือระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ  ต้องแจ้งให้กรมวิชาการเกษตรทราบ  
เพื่อขอความเห็นชอบ 

  ๖.๕ ต้องยินยอมและอํานวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร 
ซ่ึงได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ  ตรวจสอบการดําเนินการของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ย 
ได้ตลอดเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

  ๖.๖ ต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ให้แก่กรมวิชาการเกษตรเมื่อได้รับการร้องขอ 
  ๖.๗ หากประสงค์จะยกเลิกหนังสือรับรอง  ในขณะที่หนังสือรับรองยังมิได้หมดอายุ  

ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรมวิชาการเกษตรทราบ   



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๔ 
ถุนายน  

 
 

หมวด  ๔ 
การตรวจติดตาม  การพักใช้  การเพิกถอนและการยกเลิกหนังสือรับรอง 

 
 

ข้อ ๗ การตรวจติดตาม 
  ๗.๑ กรมวิชาการเกษตร  จะตรวจติดตามผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง   
  ๗.๒ กรมวิชาการเกษตร  จะทบทวนโดยตรวจประเมินเพื่อรับรองใหม่ทุก  ๓  ปี 
ข้อ ๘ การพักใช้และการเพิกถอนหนังสือรับรอง 
  หากผู้ได้รับหนังสือรับรองไม่สามารถรักษาระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ  หรือไม่

ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด  กรมวิชาการเกษตรจะดําเนินการพักใช้หรือเพิกถอน
หนังสือรับรองในกรณีต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

  ๘.๑ การพักใช้หนังสือรับรองของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ย 
   ห้องปฏิบัติการที่ ไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนด  หรือ  

หลักเกณฑ์เงื่อนไขตามที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด  และไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงภายในระยะเวลา 
ที่ได้กําหนดไว้  กรมวิชาการเกษตรจะดําเนินการพักใช้หนังสือรับรอง  ตามระยะเวลาที่กรมวิชาการเกษตร
กําหนด  และหากกรมวิชาการเกษตรพิจารณาแล้ว  เห็นว่าห้องปฏิบัติการที่ได้รับหนังสือรับรองนี้   
ยังไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดในหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  กรมวิชาการเกษตรก็อาจพิจารณาเพิกถอน
หนังสือรับรองได้ทุกเวลาในช่วงของการพักใช้หนังสือรับรอง 

  ๘.๒ การเพิกถอนหนังสือรับรอง  จะใช้ในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี  ดังนี้ 
   ๘.๒.๑ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด 
   ๘.๒.๒ ไม่รักษาความสามารถในการดําเนินการตามขอบข่ายที่ ได้รับ 

การรับรองในสาระสําคัญไว้ได้ 
   ๘.๒.๓ มีข้อร้องเรียนที่กรมวิชาการเกษตรพิจารณาแล้วเห็นว่า  อาจเกิด 

ความเสียหายต่อการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ย 
ข้อ ๙ การยกเลิกหนังสือรับรอง  ให้ยกเลิกหนังสือรับรอง  กรณีใดกรณีหนึ่ง  ต่อไปนี้ 
  ๙.๑ ผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยเลิกประกอบกิจการ 
  ๙.๒ เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๙.๓ แจ้งขอยกเลิกเป็นลายลกัษณ์อักษรตามข้อ  ๖.๗ 
  ๙.๔ หากมีการแก้ไขสาระสําคัญหรือยกเลิกประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  การกําหนด

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ย 
ข้อ ๑๐ การอุทธรณ์ 
  ผู้ยื่นคําขอรับรองเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยตามข้อ  ๕  ที่ไม่ได้รับการรับรอง

หรือผู้ได้รับหนังสือรับรองเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยที่ถูกพักใช้หรือเพิกถอนหนังสือรับรองตาม 
ข้อ  ๘  มีสิทธิยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อกรมวิชาการเกษตรได้ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผล 
การพิจารณาหรือแจ้งการพักใช้หรือเพิกถอนหนังสือรับรอง 

  การอุทธรณ์ไม่เป็นการทเุลาการบังคับตามคําส่ัง 



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๔ 
ถุนายน  

 
 

หมวด  ๖ 
เรื่องทั่วไป 

 
 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ มีการแก้ไขมาตรฐาน  หรือหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขใด ๆ   
ที่เก่ียวข้องกับการกําหนดห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยนี้  กรมวิชาการเกษตรจะแจ้งให้ผู้ได้รับหนังสือ
รับรอง  ทราบ  เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้ได้รับหนังสือรับรอง  ย้ายสถานที่ตั้งห้องปฏิบัติการหรือเปลี่ยนแปลงชื่อ 
ที่ได้รับการรับรองหรือโอนกิจการที่ได้รับการรับรองให้แก่ผู้อ่ืน  ให้ถือว่าการรับรองนั้นสิ้นสุดลง   
การรับรองนี้ไม่สามารถโอนไปยังบุคคลอ่ืนได้ 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ มีการเพิกถอนหนังสือรับรอง  หรือยกเลิกการรับรอง  ผู้ถูกเพิกถอน 
หรือถูกยกเลิกหรือขอยกเลิกการเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ย  ต้องส่งหนังสือรับรองคืนให้แก่ 
กรมวิชาการเกษตร   

ข้อ ๑๔ ในกรณีมีข้อโต้แย้งด้านผลการวิเคราะห์  ซ่ึงมีผลในทางกฎหมาย  ให้ใช้ผลการ
วิเคราะห์ของกรมวิชาการเกษตรเท่านั้น 

ข้อ ๑๕ ให้ ผู้ยื่นคําขอเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการตรวจประเมินของเจ้าหน้าที่ 
กรมวิชาการเกษตร  เพื่อออกหนังสือรับรอง 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

จิรากร  โกศัยเสวี 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร   

 



(แบบ ร.ป๑) 
คําขอรับการกําหนดเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ย 

 

      วันที่ ............... เดือน ................................. พ.ศ. ………..……..….. 
 

 1.  ข้าพเจ้า (ชื่อนิติบุคคล)............................................................................................................................................. 
เป็นนิติบุคคลประเภท...................................................................จดทะเบียนเมื่อ................................................................... 
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที.่................................................................ ออกโดย............................................................................. 
สํานักงานเลขที.่........................... ตรอก/ซอย.......................................... ถนน..........................................หมู่ที่......................
ตําบล/แขวง.................................. อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด....................................................................
รหสัไปรษณีย์.................................โทรศัพท.์.............................................. โทรสาร................................................................. 
โดยมี.............................................................................................................................เป็นผู้มีอํานาจลงช่ือผูกพันนิติบุคคล 
ช่ือผู้ขอรับรอง ...................................................................................... สญัชาติ...............................อายุ ...............ปี   
บ้านเลขที่..................................... ตรอก/ซอย..........................................  ถนน........................................ หมู่ที่......................
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด....................................................................
รหสัไปรษณีย์................................โทรศัพท.์.............................................. โทรสาร................................................................. 
 2.  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอให้กรมวิชาการเกษตรตรวจประเมินเพื่อรับการกําหนดเป็นหอ้งปฏิบัติการ
วิเคราะหป์ุ๋ย 

       ปุ๋ยเคมี     ปุ๋ยอินทรีย์ 
โดยมี................................................................................................................................................................เป็นผู้ดําเนินกจิการ  
สํานักงานเลขที.่........................... ตรอก/ซอย.......................................... ถนน..........................................หมู่ที่......................
ตําบล/แขวง.................................. อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด....................................................................
รหสัไปรษณีย์.................................โทรศัพท.์.............................................. โทรสาร................................................................. 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ย เลขที่.......................... ตรอก/ซอย.......................................... ถนน..........................................
หมู่ที่......................ตําบล/แขวง.................................. อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด..................................... 
รหสัไปรษณีย์.................................โทรศัพท.์.............................................. โทรสาร................................................................. 
 3.  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลกัฐานทีเ่กี่ยวข้องมาพร้อมน้ี คือ 
 (1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอํานาจลงช่ือผูกพัน
บริษัท (กรณีบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด) หรือของหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) 
แล้วแต่กรณี 
 (2) สําเนาหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงรายการจดทะเบียนตลอดทั้งช่ือ
กรรมการ กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้มีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล ซึ่งออกมาแล้วไม่เกินหกเดือน และวัตถุประสงค์ 
 (3) แผนที่สังเขปแสดงที่ต้ังของสํานักงาน และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ย 
 
 



- ๒ - 
 
 
 (4) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ดําเนินกิจการของนิติบุคคล 
 (5) เอกสารหลกัฐานอื่น ๆ ได้แก่ .................................................................................................................. 
  5.1  สําเนาหนังสือรบัรองความสามารถหอ้งปฏิบัติการทดสอบ (ถ้ามี) 
  5.2  แบบเอกสารประกอบคําขอรบัรองเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะหป์ุ๋ย 
  5.3  สําเนาวุฒิการศึกษาผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 

                                                     ลายมือช่ือ............................................................ผู้ย่ืนคําขอ 
                     (........................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบเอกสารประกอบคําขอรบัการกําหนดเปน็ห้องปฏิบตักิารวิเคราะหป์ุ๋ย 
 
1. ข้อมูลท่ัวไป 
    โปรดทําเครื่องหมาย    ลงใน    
     1.1  ผู้ยื่นคําขอเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ย  

  ห้างหุ้นส่วนจํากัด 
  บริษัท จํากัด 

  บริษัท จํากัด (มหาชน)  
 อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ          . 

1.2  การให้การบริการทดสอบ 

  บริการภายในหน่วยงาน 

  บริการภายนอกหน่วยงาน 

  มีกิจกรรมที่นอกเหนือจากกิจกรรมวิเคราะห์ตรวจสอบปุ๋ย ได้แก่     
           

2. วัตถุประสงค์    
  ขอหนังสือรับรองเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี 
  ขอหนังสือรับรองเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์ 
  ขอต่ออายุหนังสือรับรอง       วันที่                                                    
  อ่ืนๆ                                                                                     

3. รายชื่อ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และขอบข่ายความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีและรายละเอียดท่ีเก่ียวข้อง 
3.1 ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ อัตรา 

3.1.1 ชื่อ  ตําแหน่ง  
คุณวุฒิ   
ประสบการณ์ด้าน                                               ป ี  
หน้าที่ความรับผิดชอบ  
   
   

3.1.2 ชื่อ  ตําแหน่ง  
คุณวุฒิ   
ประสบการณ์ด้าน                                               ป ี  
หน้าที่ความรับผิดชอบ  
   
   

 
 
 
 



 
 
 

3.2 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ อัตรา 
 3.2.1 ชื่อ  ตําแหน่ง  

คุณวุฒิ   
ประสบการณ์  
หน้าที่ความรับผิดชอบ  
   

3.2.2 ชื่อ  ตําแหน่ง  
คุณวุฒิ   
ประสบการณ์  
หน้าที่ความรับผิดชอบ  
   

3.2.3 ชื่อ  ตําแหน่ง  
คุณวุฒิ   
ประสบการณ์  
หน้าที่ความรับผิดชอบ  
   

3.2.4 ชื่อ  ตําแหน่ง  
คุณวุฒิ   
ประสบการณ์  
หน้าที่ความรับผิดชอบ  
   

3.2.5 ชื่อ  ตําแหน่ง  
คุณวุฒิ   
ประสบการณ์  
หน้าที่ความรับผิดชอบ  
   

3.2.6 ชื่อ  ตําแหน่ง  
คุณวุฒิ   
ประสบการณ์  
หน้าที่ความรับผิดชอบ  
   

3.2.7 ชื่อ  ตําแหน่ง  
คุณวุฒิ   
ประสบการณ์  
หน้าที่ความรับผิดชอบ  
   

 
 
 
 



 
 
 
 
 

เอกสารประกอบคําขอ 

1.ขอบข่ายท่ีขอตรวจวิเคราะห์ 
ลําดับที ่ ผลิตภัณฑ ์ รายการที่ทดสอบ วิธีทดสอบ/เทคนิคที่ใช้ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.รายชื่อเครื่องมือ 
ลําดับที ่ ช่ือเครื่องมือ รุ่น/แบบ เลขที่/รหสั หน่วยงานสอบเทียบ/ 

ครั้งสุดท้ายทีส่อบเทียบ 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
3.  คู่มือคุณภาพ  

รายการ 
โปรดทํา    

    เครื่องหมาย 
อ้างอิงคู่มือ
คุณภาพ 

หมายเหต ุ

3.1 มีการระบุความรับผิดชอบของตําแหน่งสําคัญ  
 ในองค์กรทีม่ีความเกี่ยวข้องหรอืมีอทิธิพลต่อ  
 กิจกรรมทดสอบของห้องปฏิบัติการในกรณีที่  
 ห้องปฏิบัติการเป็นส่วนหนึง่ขององค์กรที่มี  
 กิจกรรมอื่นนอกเหนือจากการทดสอบ  
3.2 การเปลี่ยนแปลงระบบคุณภาพ  
 มีระบุเป็นเอกสารอย่างพอเพียง  
3.3 คู่มือคุณภาพและเอกสารด้านคุณภาพ  
 ที่เกี่ยวข้องระบรุายละเอียดเกี่ยวกับ  
   (1) นโยบายคุณภาพของห้องปฏิบัติการ  
   (2) แผนภูมิแสดงการจัดองค์กรโครงสร้าง  
  การบริหารของห้องปฏิบัติการและ  
  ตําแหน่งของห้องปฏิบัติการในองค์กรใหญ่  
    (3) ความสัมพันธ์ระหว่างระบบคุณภาพกับ  
  การบริหาร การดําเนินการทางวิชาการ  
  และการบรกิารของหน่วยสนับสนุน  
   (4) วิธีดําเนินการควบคุมและคงไว้ซึง่ระบบ  
  การจัดเก็บเอกสาร  
    (5) หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งสําคัญ  
  และที่โยงไปถึงหน้าที่ความรบัผิดชอบ  
  ของตําแหน่งอื่น ๆ  
   (6) ผู้มีอํานาจลงนามของห้องปฏิบัติการ  
   (7) ขอบข่ายการวิเคราะห์ตรวจสอบ  
   (8) การจัดการเพื่อให้มั่นใจว่าห้องปฏิบัติการ  

 มีการตรวจพจิารณางานใหมท่ั้งหมด  
 เพื่อให้แน่ใจว่ามีเครือ่งมือและทรัพยากร  
 ที่เหมาะสมก่อนที่จะรับงานใหม่  
   (9) การอ้างถึงวิธีการการวิเคราะห์ตรวจสอบ  

 ที่ใช้อ้างอิง  



รายการ 
โปรดทํา    

    เครื่องหมาย 
อ้างอิงคู่มือ
คุณภาพ 

หมายเหต ุ

   (10) วิธีดําเนินการรับ จัดเกบ็ ขนย้าย และ  
  จําหน่ายตัวอย่างสําหรับการวิเคราะห ์    
   (11) การอ้างถึงเครื่องมือวิเคราะห์ตรวจสอบหลัก  
  และมาตรฐานอ้างองิของการวัดที่ใช้  
   (12) การอ้างถึงวิธีดําเนินการบํารุงรักษา    
  เครื่องมือ  
   (13) การอ้างถึงการเปรียบเทียบผลระหว่าง  
  ห้องปฏิบัติการ การทดสอบความชํานาญ    
  การใช้วัสดุอ้างถึง และแผนงานควบคุม  
  คุณภาพภายใน  
   (14) การจัดระบบการบริหาร ในกรณีที ่    
  ยอมให้ปฏิบัติแตกต่างจากนโยบายและ  
  วิธีดําเนินการที่ระบุในเอกสารหรือจาก  
  เกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน    
   (15) วิธีดําเนินการเมื่อมีข้อรอ้งเรียน  
   (16) วิธีดําเนินการสําหรบัรักษาความลบัและ  
  สิทธิของผู้ใช้บริการ    
   (17) วิธีดําเนินการสําหรบัการตรวจติดตาม  
  คุณภาพและทบทวนระบบคุณภาพ  
3.4  เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห ์    

(1) มีเครื่องมือที่จําเป็นในการวิเคราะห์พอเพียง
และเหมาะสมกบัความละเอียดของระดับ 
(Level) ของความเข้มข้นของรายการ
วิเคราะห ์

   

(2) มีสถานที่เก็บสารเคมี และเครื่องแก้วอย่าง
เหมาะสม  เพือ่รักษาคุณภาพของสารเคมี  
และไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากการสลายตัว
ของสารเคมี   หรือเกิดการระเบิด  อันอาจ
เป็นอันตรายต่อผูป้ฏิบัติงานและต่อ
สิ่งแวดล้อมได้ 

   



รายการ 
โปรดทํา    

    เครื่องหมาย 
อ้างอิงคู่มือ
คุณภาพ 

หมายเหต ุ

(3) มีเครื่องมือและวัสดุอ้างอิงที่จําเป็นเพื่อ 
         การวิเคราะห์   โดยเครื่องมือทั้งหมด          

ต้องได้รับการบํารุงรักษาอย่างเหมาะสม  
และจัดทําเป็นเอกสาร 

   

(4) มีประวัติความเสียหายของเครื่องมือ  ความ
ผิดพลาดของผลวิเคราะห์อันอาจจะเกิดข้ึนได้

   

(5) มีมาตรฐานอ้างอิงของห้องปฏิบัติการ  
  วิเคราะห์ตรวจสอบหลกั    
(6) มีการเก็บรักษาบันทึกประวัติของ  
  เครื่องมือวิเคราะห์ตรวจสอบ  
(7) มีคู่มือใช้เครื่องมือวิเคราะห์ตรวจสอบ    
  ทุกช้ิน และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ตรวจสอบ  
  สามารถหยิบใช้ได้สะดวก  
 (8) มีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเพียงพอ และม ี    
  สภาวะแวดล้อมทีเ่หมาะสมสําหรบั  
  การขนย้าย การควบคุม การเกบ็และ  
  การบํารุงรักษาเครื่องมือวิเคราะห์ตรวจสอบ    

3.5 รายละเอียดการวิเคราะห์ตรวจสอบและสภาพแวดล้อม  
        (1)  มีสถานที่พอเพียงทีจ่ะสามารถปฏิบัติงาน
  ได้อย่างสะดวกในการวิเคราะห์  โปรง่ 
  สะอาด  ถูกสุขลักษณะอนามัย  ไม่แออัด  
  และมีอากาศถ่ายเทได้อย่างเหมาะสม

   

   (2) มีคู่มือปฏิบัติงาน วิธีการวิเคราะห์ตรวจสอบ    
  และกฎระเบียบสําหรบัการวิเคราะห์ตรวจสอบ  
  สําหรับใหเ้จ้าหน้าที่วิเคราะห์ตรวจสอบ  
  หยิบใช้ได้สะดวก    
   (3) มีเกณฑ์กําหนดแต่ละการวิเคราะห์ให้  
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ตรวจสอบหยบิใช้  
  ได้สะดวก    
   (4) วิธีวิเคราะห์ตรวจสอบที่ใช้ และวิธีการที่ใช้  



รายการ 
โปรดทํา    

    เครื่องหมาย 
อ้างอิงคู่มือ
คุณภาพ 

หมายเหต ุ

  ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตรวจสอบได้  
  จัดทําเป็นเอกสาร และผู้เกี่ยวข้องสามารถ    
  ขอดูได้  
   (5) ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตรวจสอบได้ใช้วิธี  
  การวิเคราะห์ที่ไมเ่ป็นไปตามมาตรฐาน     
  ( เช่น วิธีที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตรวจสอบ  
  พัฒนาข้ึนเอง )  

(6) ห้องปฏิบัติการต้องมรีะบบควบคุมคุณภาพ
ภายในการวิเคราะห์  โดยมีการตรวจสอบ
คุณภาพภายใน  ซึ่งอาจนําเอาเทคนิคทาง
สถิติมาใช้  เพื่อความเข้าใจของผลวิเคราะห์  
เช่น  การทําแผนภูมิควบคุมคุณภาพ   
การคํานวณหาค่าความถูกต้อง  ฯลฯ   
ซึ่งจําเป็นต่อการวิเคราะห ์

   

   (7) มีการดําเนินการเพื่อทําให้มั่นใจในสภาวะ 
  แวดล้อม( ที่ใช้วิเคราะห์ตรวจสอบ ) ว่า 
  เหมาะสมและให้ผลถูกต้อง 

   

   (8) มีการควบคุมการเข้าออกหอ้งปฏิบัติการ  
  วิเคราะห์ตรวจสอบ  
3.6 วิธีการรับ จัดเก็บ ขนย้ายและจําหน่ายตัวอย่าง    
   (1) มีระเบียบในการรับ จัดเก็บ ขนย้ายและ  
  จําหน่ายตัวอย่าง  
   (2) ข้อเสนอแนะสําหรับการวิเคราะห์ตรวจสอบ    
  และการทํางานจัดทําเป็นเอกสาร  
  และนําไปใช้สําหรับการขนย้าย  
   (3) มีการป้องกันตัวอย่างจากการเสื่อมสภาพ    
  หรือเสียหาย ทั้งกอ่นและหลงัการวิเคราะห์  
  ตรวจสอบ  
   (4) มีวิธีการเกบ็รักษาตัวอย่าง รวมถึงสภาวะ    
  แวดล้อมในกรณีต่าง ๆ  



รายการ 
โปรดทํา    

    เครื่องหมาย 
อ้างอิงคู่มือ
คุณภาพ 

หมายเหต ุ

   (5) มีวิธีการตรวจตัวอย่างที่เกบ็รกัษาไว้  
   (6) บุคคลที่ได้รบัมอบหมายเท่าน้ัน ทีส่ามารถ    
  เข้าออกสถานที่เกบ็ตัวอย่าง  
3.7 วิธีการบันทึกผลการวิเคราะห์ การคํานวณ    
 การรายงานผลการวิเคราะห์ และการจัดเก็บ    
 ตัวอย่าง    
   (1) มีระบบสําหรับบันทึกผลการวิเคราะห ์    
   (2) มีการจัดแบบบันทึกหรือสมุดให้แก ่    
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห ์    
   (3) ค่าที่ได้จากการวิเคราะห์และการคํานวณมี    
  บันทึกไว้ในแบบบันทึกหรอืสมุดอย่างถาวร    
   (4) มีการจัดระบบเพื่อให้การบันทึกข้อมูลมี

ความถูกต้องครบถ้วน และปกปิด 
   

   (5) มีการเก็บรักษาบันทึกผลการวิเคราะห์     
  การคํานวณ    
   (6) มีเจ้าหน้าทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับรายงานผล
  การวิเคราะห ์

   

  

  



(แบบ ร.ป.๒) 
 
 
                                                              
 

  
 

        กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
           หนังสือรับรองนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

 
        หองปฏิบัติการวิเคราะหปุย 

บริษัท  ...................................................... จํากัด 
............................................................................................................ 

 
     ไดรับการกําหนดเปนหองปฏิบัติการวิเคราะหปุยเคมี 

ตามมาตรา ๓๖(๑๑)แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ แกไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๐ 

 
 
   หมายเลขหองปฏิบัติการ    .........../......... 
   ออกให  ณ  วันที่    ............................. 
   หมดอายุ     วันที่ ................................. 
 
 
 

 
ลงชื่อ  ................................................................. 

                                                                                             (.........................................................) 
                                                                                              อธบิดีกรมวิชาการเกษตร 

 
 

 



(แบบ ร.ป.๓) 
 
 
                                                              
 

  
 

        กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
           หนังสือรับรองนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

 
        หองปฏิบัติการวิเคราะหปุย 

บริษัท  ...................................................... จํากัด 
............................................................................................................ 

 
     ไดรับการกําหนดเปนหองปฏิบัติการวิเคราะหปุยอินทรีย 

ตามมาตรา ๓๖/๒(๑๐) แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ แกไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๐ 

 
 
   หมายเลขหองปฏิบัติการ    .........../......... 
   ออกให  ณ  วันที่    ............................. 
   หมดอายุ     วันที่ ................................. 
 
 
 

 
ลงชื่อ  ................................................................. 

                                                                                             (.........................................................) 
                                                                                              อธบิดีกรมวิชาการเกษตร 

 
 

 




