
คู่มือการให้บริการ 
ด้านการตรวจสอบคุณภาพวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

และสารพิษตกค้าง 

 

แผนท่ี 
กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต 

ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1 

ที่ ไม่ เ ก่ียวข้องกับผลการวิเคราะห์ เมื่อจ าเป็นต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรืออกรายงานผลการทดสอบใหม่ โดย
ก าหนด ให้ผู้ขอรับบริการ ที่มีความประสงค์จะแก้ไขรายงานผล
การทดสอบใหม่  เ ขี ยนบั นทึ กข้ อค วาม เ พ่ือ ขอแ ก้ ไ ข
เอกสารรายงานผลการทดสอบใหม่ โดยจะต้องระบุข้อมูลที่จะ
ให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขพร้อมด้วยเหตุผลที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
รายงานผลอย่างชัดเจน น า เสนอต่อผู้ อ านวยการกลุ่ม
พัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิตหรือผู้จัดการด้าน
คุณภาพ ติดต่อประสานงานได้ที่ งานธุรการของ กพป. สวพ.1 

การปฏิเสธตัวอย่าง 

 ห้องปฏิบัติการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับ
ตัวอย่าง ในกรณีที่ตัวอย่างไม่สมบูรณ์ซ่ึงจะท าให้ผลการ
ตรวจวิเคราะห์ผิดพลาดไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  
ผู้ขอรับบริการสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่
เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างที่ กพป. โดยทั่วไปห้องปฏิบัติการจะ
ปฏิเสธการรับตัวอย่าง ในกรณีตัวอย่างปริมาณน้อยกว่าที่
ก าหนด เน่าเสียหรือปนเป้ือน ชื่อตัวอย่าง หรือ ฉลาก ลบ
เลือน ไม่ชัดเจน ภาชนะบรรจุตัวอย่างรั่ว ซึม หรือ แตก  

ข้อควรทราบ  

1. หอ้งปฏิบตักิาร มนีโยบาย ในการรกัษาขอ้มลูอันเปน็ความลบัและ 
สิทธิของลูกค้า รวมทั้งการป้องกันและรักษาข้อมูลทาง
อิเลคทรอนกิส ์และการสง่ผา่นผลการวเิคราะห ์ 
2. เมือ่สง่ตวัอยา่ง และกรอกใบน าสง่ตวัอยา่งหอ้งปฏิบตักิารจะท า
การทบทวนค าขอบรกิาร  
3. หอ้งปฏิบตักิารมสีทิธปิฏิเสธไมร่บัตวัอยา่ง ในกรณี เครือ่งมอื หรอื 
อุปกรณ์ช ารดุ บคุลากรไมเ่พยีงพอ และมปีรมิาณตวัอยา่งมากเกิน
ตอ่วนั ฯลฯ 
4. หอ้งปฏิบตักิารมนีโยบายไมจ้่างเหมาชว่งในการทดสอบของลกูคา้ 
และไมแ่สดงขอ้คดิเหน็และแปลผล 
5. ห้องปฏิบัติการให้ค าแนะน าทางด้านวิชาการ เพื่อให้เกิด
ประโยชนส์งูสดุตอ่ผูใ้ชบ้รกิาร  
6. หอ้งปฏิบตักิารยนิดรีบัขอ้คดิเหน็ เสนอแนะ ขอ้รอ้งเรยีน โดยตรง 
หรอื ผา่นทางโทรศพัท ์โทรสาร และจดหมายอิเลก็ทรอนกิส ์

ห้องปฏิบัติการ 
กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต 

ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1 
กรมวิชาการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

225 ม.3 ต.แม่เหยีะ อ.เมือง  
จังหวัดเชียงใหม่  50100  
โทรศัพท์ : 0-5386-9637 และ 0-5386-9638  
โทรสาร : 0-5311-4126 และ 0-5311-4127 
https://www.doa.go.th/oard1/ 
อีเมล์: isoprfm@gmail.com  
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2. ควรน าส่งตัวอย่างภายในวันที่เก็บตัวอย่างทันที ในภาชนะที่
เหมาะสม  
3. ติดป้ายชื่อ ที่อยู่ และแนบรายละเอียดของผู้ส่งตัวอย่าง  
4. ควรเก็บตัวอย่างที่ส่งวิเคราะห์ในที่ร่ม กรณีตัวอย่างเน่าเสีย
ง่าย ก่อนส่งควรเก็บในตู้เย็น 
5. ไม่ควรเก็บตัวอย่างในสถานที่มีความชื้น หรือความร้อนสูง 
6. ภาชนะที่บรรจุตัวอย่างควรเป็นภาชนะที่สะอาด เช่น น้ าควร
บรรจุในขวดแก้วสีชามีฝาปิดสนิท  
7. กรณีเป็นตัวอย่างของหน่วยงานในกรมวิชาการเกษตร ควรมี
หนังสือแจ้งขอการวิเคราะห์จากหัวหน้าส่วนราชการแนบถึง 
ผอ.สวพ.1 หรือ ผอ.กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการ
ผลิต  

การน าส่งตัวอย่าง เพ่ือวิเคราะห์ 

1.ตัวอย่างวิเคราะห์สารพิษตกค้าง และผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
ทางการเกษตรให้กรอกรายละเอียดในใบน าส่งตัวอย่างทดสอบ 
(FS-7.4-01) สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้บนเว็บไซต์ 
https://www.doa.go.th/oard1/ 
2. ผู้ขอรับบริการที่น าตัวอย่างส่งโดยตรงที่ห้องปฏิบัติการกลุ่ม
พัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สวพ.1 ในวันและ
เวลาราชการ 

ระยะเวลาในการวิเคราะห์ 

1. สารพิษตกค้างในพืช ผลิตผลเกษตรและน้ า ภายในเวลา  
9 วันท าการ สารพิษตกค้างในดินภายใน 21 วันท าการ 
2. วัตถุอันตรายทางการเกษตร ภายในเวลา 20 วันท าการ  

การรายงานผลการวิเคราะห์  

ห้องปฏิบัติการฯ มีการส่งรายงานผลวิเคราะห์หลายรูปแบบ 
ดังนี้  
1. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
2. ผู้ขอรับบริการมารับด้วยตนเอง 

การขอแก้ไขรายงานผลการวิเคราะห์ 

 กรณีที่พบข้อผิดพลาดในใบรายงานผลเช่น พิมพ์ผิด 
ข้อความไม่ครบ ถ้วน หรือต้องการให้เพิ่มข้อความในรายงานผล 

ทดสอบสารพิษตกค้าง วัตถุอันตรายทางการเกษตร ปัจจัยการ
ผลิต และตรวจสอบจุลินทรีย์ เพื่อผลิตอาหารปลอดภัยอย่าง
ยั่งยืนในเขตภาคเหนือตอนบน 

ภารกิจ 

1. ศึกษา พัฒนาการตรวจสอบ และรับรองปัจจัยการผลิต 
วัตถุอันตรายทางการเกษตร ผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืช และ
มาตรฐานสินค้าเกษตร 
2. ให้ค าปรึกษา ประสานงานและร่วมด าเนินงานวิจัยกับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ 

การให้บริการ ดังนี้ 

1. วิเคราะห์สารพิษตกค้างและคุณภาพวัตถุอันตรายทาง
การเกษตร 
2. วิเคราะห์ปัจจัยการผลิต 
3. ด้านคลินิกพืชและออกใบรับรองสุขอนามัย 
4. วิเคราะห์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และตรวจรับรองโรงงานผลิต
สินค้าพืช 

ตัวอย่างท่ีรับวิเคราะห์สารพิษตกค้างและ 
วัตถุอันตรายทางการเกษตร 

 ตัวอย่างวิเคราะห์สารพิษตกค้าง ในพืช ดิน น้ า และ
ผลิตผลทาง การเกษตรและตัวอย่างวิเคราะห์หาเปอร์เซ็นต์
สารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทางการเกษตร 

ข้อแนะน าในการเก็บตัวอย่างเพ่ือส่งวิเคราะห์ 
สารพิษตกค้างและวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

1.ปริมาณตัวอย่างที่ส่งวิเคราะห์ 
 1.1) การวิเคราะห์สารพิษตกค้าง ตัวอย่างพืชน้ าหนัก
ต้องไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม ดิน 1 กิโลกรัม น้ า 4 ลิตร หรือ 
ต า ม เ ว็ บ ไ ซ ต์  http://www.acfs.go.th/standard/down 
load/pesticide_residues.pdf 
 1.2) การวิเคราะห์วัตถุอันตรายทางการเกษตร ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ วัตถุอันตรายทางการเกษตร มีปริมาณไม่น้อยกว่า 
500 มิลลิลิตร หรือ 500 กรัม 

ประวัติความเป็นมาของห้องปฏบิัติการ 

 ห้องปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัย
การผลิต (กพป.)เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่1  (สวพ.1)  
กรมวิชาการเกษตร รับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ห้องปฏิบัติการเริ่มด าเนินตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 ณ 
เลขที่ 80 หมู่ 12 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ ในชื่อ ฝ่ายวิเคราะห์และบริการ ต่อมาในปี พ.ศ. 
2546 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและ
ปัจจัยการผลิต และได้ย้ายที่ท าการไปยังที่ท าการปัจจุบันใน
ปี พ.ศ. 2564 โดยให้บริการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต ได้แก่ 
ดิน น้ า ปุ๋ย และพืช วิเคราะห์สารพิษตกค้างและวัตถุ
อันตรายทางการเกษตร งานคลินิกพืชและออกใบรับรอง
สุขอนามัย งานวิเคราะห์สารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และงาน
ตรวจรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืช 

วิสัยทัศน์  

 เป็นห้องปฏิบัติการที่ได้การรับรองตามระบบคุณภาพ 
ISO/IEC 17025 : 2017 เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบ
คณุภาพสูม่าตรฐานสากลและเปน็ผูน้ าดา้นงานบรกิารวเิคราะห ์
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