
ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  อตัราค่าวเิคราะห์และทดสอบวตัถตุัวอย่าง 

พ.ศ.  2564 
 
 

ตามที่กรมวิชาการเกษตร  ได้ออกประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  อัตราค่าวิเคราะห์   
และทดสอบวัตถุตัวอย่าง  พ.ศ.  2561  ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานมีการปรับปรุงรายการทดสอบวัตถุตัวอย่าง   
ประกอบกับราคาสารเคมี  วัสดุ  อุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในกระบวนการวิเคราะห์และทดสอบวัตถุตัวอย่างสูงขึ้น   
จึงเป็นการสมควรปรับปรุงก าหนดค่าวิเคราะห์และทดสอบวัตถุตัวอย่างใหม่  ตามบัญชีแนบท้าย  1  และ  2   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   
พ.ศ.  2534  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ประกอบข้อ  2  ข้อ  3  (6)  และข้อ  11  ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  
กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พ.ศ.  2557  อธิบดีกรมวิชาการเกษตรจึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  อัตราค่าวิเคราะห์และทดสอบ
วัตถุตัวอย่าง  พ.ศ.  2564” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  อัตราค่าวิเคราะห์และทดสอบวัตถุตัวอย่าง  

พ.ศ.  2561  ลงวันที่  18  ตุลาคม  พ.ศ.  2561 
ข้อ 4 อัตราค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และทดสอบวัตถุตัวอย่าง  ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้าย  1 
ข้อ 5 ผู้ขอรับบริการที่เป็นเกษตรกร  โดยส่งตัวอย่างด้วยตนเอง  หรือส่งผ่านทางกลุ่มเกษตรกร

หรือหน่วยงานราชการเพ่ือวิเคราะห์และทดสอบวัตถุตัวอย่าง   ตามรายการในบัญชีแนบท้าย  2  และ 
ผู้ขอรับบริการที่เป็นส่วนราชการกรมวิชาการเกษตรที่มีหน้าที่ควบคุมก ากับดูแลตามกฎหมายไม่ต้อง  
เสียค่าใช้จ่าย 

ข้อ 6 ผู้ขอรับบริการที่เป็นนิสิต  นักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก   
ที่ขอวิเคราะห์และทดสอบเพ่ือท าวิทยานิพนธ์หรือปัญหาพิเศษให้เสียค่าใช้จ่ายในอัตราร้อยละห้าสิบ    
ของอัตราค่าใช้จ่ายตามบัญชีแนบท้าย  1 

ข้อ 7 ผู้ขอรับบริการที่เป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  และยื่นค าขอวิเคราะห์  และ
ทดสอบวัตถุตัวอย่างเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ  ให้เสียค่าใช้จ่ายในอัตราร้อยละห้าสิบ  ของอัตรา
ค่าใช้จ่ายตามบัญชีแนบท้าย  1 

ข้อ 8 ผู้ขอรับบริการที่เป็นส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร  และยื่นค าขอวิเคราะห์  และ
ทดสอบวัตถุตัวอย่างเพ่ือใช้ในงานวิจัย  ให้จัดสรรงบประมาณ  เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และทดสอบ  ให้แก่
หน่วยงานตรวจวิเคราะห์ในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตราค่าใช้จ่ายตามบัญชีแนบท้าย  1  มายังหน่วยงาน   
ที่ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ 

้หนา   ๕๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ข้อ 9 การยื่นค าขอใช้บริการ  หากเป็นไปเพ่ือน าผลการวิเคราะห์และทดสอบไปใช้ประโยชน์ 
ในโครงการพิเศษตามนโยบายรฐับาล  หรือในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  หรือมีการจัดซื้อสารเคมี
อุปกรณ์  วัสดุวิทยาศาสตร์  หรือจัดสรรงบประมาณ  เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ตรวจสอบให้แก่หน่วยงาน 
ที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของอัตราค่าใช้จ่ายตามบัญชีแนบท้าย   1   
ให้ผู้อ านวยการกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  และผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร 
เขตที่  1  ถึง  8  เป็นผู้พิจารณาอนุญาตการยกเว้นค่าใช้จ่าย 

ข้อ  10 ผู้ขอรับบริการจะได้รับใบรายงานผลการทดสอบที่หน่วยงานวิเคราะห์ทดสอบจะออกให้
เพียงหนึ่งฉบับเท่านั้น 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  14  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕64 

อิงอร  ปญัญากิจ 
รองอธิบดี  รักษาราชการแทน 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

้หนา   ๕๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



บัญชีแนบท้าย ๑ 
 

๑. อัตราค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างดิน    
ล าดับที ่   รายการ 

  
 

1 Basic Soil Fertility Test (ค ำนวณรำคำในรำยกำรที่ ๒ - ๘)    
2 ควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH)  อัตรำสว่นดินต่อน  ำ ๑ : ๑  ตัวอย่ำงละ 200 บำท 
3 ควำมต้องกำรปูน (Lime requirement : LR) ตัวอย่ำงละ 200 บำท 
4 ค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ (Electrical Conductivity : EC) ตัวอย่ำงละ 300 บำท 
5 อินทรียวัตถุ (Organic Matter : OM) ตัวอย่ำงละ 400 บำท 
6 ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (Available Phosphorus : P) ตัวอย่ำงละ 400 บำท 
7 โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน (Exchangeable Potassium : K)  ตัวอย่ำงละ 400 บำท 
8 เนื อดิน (Texture)  โดยวิธี Hydrometer Method ตัวอย่ำงละ 400 บำท 
9 โซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน (Exchangeable Sodium : Na) ตัวอย่ำงละ 400 บำท 

10 แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน (Exchangeable Calcium : Ca) ตัวอย่ำงละ 400 บำท 
11 แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน (Exchangeable Magnesium : Mg) ตัวอย่ำงละ 400 บำท 
12 ก ำมะถันท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช (Available Sulphur : S) ตัวอย่ำงละ 400 บำท 
13 เหล็กท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช (Available Iron : Fe) ตัวอย่ำงละ 400 บำท 
14 แมงกำนีสที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (Available Manganese : Mn) ตัวอย่ำงละ 400 บำท 
15 สังกะสีที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (Available Zinc : Zn) ตัวอย่ำงละ 400 บำท 
16 ทองแดงท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช (Available Copper : Cu) ตัวอย่ำงละ 400 บำท 
17 คลอไรด์ (Water Soluble Chloride : Cl) ตัวอย่ำงละ 300 บำท 
18 ควำมจุในกำรแลกเปลีย่นประจุบวกของดิน (Cation exchange capacity : CEC)  ตัวอย่ำงละ 400 บำท 
19 ปริมำณร้อยละประจุบวกที่เป็นด่ำง (Base saturation : BS)  (ค ำนวณรำคำใน

รำยกำรที่ ๗ - ๙ , ๑๐ - ๑๑ และ ๑๘) 
   

20 ควำมสำมำรถในกำรอุ้มน  ำ (Water Holding Capacity) ตัวอย่ำงละ 200 บำท 
21 ควำมชื น (Moisture Content) ตัวอย่ำงละ 100 บำท 

 
๒. อัตราค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างน  า    
ล าดับที ่   รายการ 

  
 

1 ควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) ตัวอย่ำงละ 200 บำท 
2 ค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ (Electrical Conductivity : EC)  ตัวอย่ำงละ 300 บำท 
3 แคลเซียม (Calcium : Ca) ตัวอย่ำงละ 400 บำท 
4 แมกนีเซียม (Magnesium : Mg) ตัวอย่ำงละ 400 บำท 
5 โซเดียม (Sodium : Na) ตัวอย่ำงละ 400 บำท 
6 โพแทสเซียม (Potassium : K) ตัวอย่ำงละ 400 บำท 
7 เหล็ก (Iron : Fe) ตัวอย่ำงละ 400 บำท 
8 แมงกำนีส (Manganese : Mn) ตัวอย่ำงละ 400 บำท 
9 ทองแดง (Copper : Cu) ตัวอย่ำงละ 400 บำท 

10 สังกะสี (Zinc : Zn) ตัวอย่ำงละ 400 บำท 
11 คำร์บอเนต (Carbonate : CO3

=) และ ไบคำร์บอเนต (Bicarbonate : HCO3
-) ตัวอย่ำงละ 400 บำท 

12 คลอไรด์ (Chloride : Cl-) ตัวอย่ำงละ 400 บำท 

13 ซัลเฟต (Sulphate : SO4
=) ตัวอย่ำงละ 400 บำท 



๒. อัตราค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างน  า    
ล าดับที ่   รายการ 

  
 

14 Soluble Sodium Percentage (SSP)  (ค ำนวณรำคำในรำยกำรที่ ๓ - ๖)    
15 Residual Sodium Carbonate (RSC) (ค ำนวณรำคำในรำยกำรที ่๓ - ๔  และ 

๑๑ - ๑๒) 
   

16 Sodium Absorption Ratio (SAR) (ค ำนวณรำคำในรำยกำรที่ ๓ - ๖)     
 
๓. อัตราค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างพืช 

   

ล าดับที ่   รายการ 
  

 
1 เถ้ำ (Ash) ตัวอย่ำงละ 200 บำท 
2 เยื่อใย (Crude fiber) ตัวอย่ำงละ 900 บำท 
3 ควำมชื น (Moisture Content) ตัวอย่ำงละ 200 บำท 
4 ไขมัน (Fat) ตัวอย่ำงละ 400 บำท 
5 คำร์โบไฮเดรท (Carbohydrate) (ค ำนวณรำคำในรำยกำรที่ ๑ - ๔)    
6 โบรอนทั งหมด (Total Boron : B) ตัวอย่ำงละ 800 บำท 
7 ไนโตรเจนทั งหมด (Total Nitrogen : N) ตัวอย่ำงละ 400 บำท 
8 ฟอสฟอรัสทั งหมด (Total Phosphorus : P) ตัวอย่ำงละ 500 บำท 
9 โพแทสเซียมทั งหมด (Total Potassium : K) ตัวอย่ำงละ 500 บำท 

10 แคลเซียมทั งหมด (Total Calcium : Ca) ตัวอย่ำงละ 600 บำท 
11 แมกนีเซียมทั งหมด (Total Magnesium : Mg) ตัวอย่ำงละ 600 บำท 
12 เหล็กทั งหมด (Total Iron : Fe) ตัวอย่ำงละ 600 บำท 
13 แมงกำนีสทั งหมด (Total Manganese : Mn) ตัวอย่ำงละ 600 บำท 
14 สังกะสีทั งหมด (Total Zinc : Zn) ตัวอย่ำงละ 600 บำท 
15 ทองแดงทั งหมด (Total Copper : Cu) ตัวอย่ำงละ 600 บำท 
16 ก ำมะถันทั งหมด (Total Sulphur : S) ตัวอย่ำงละ 600 บำท 

 
๔. อัตราค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างปุ๋ย    
ล าดับที ่   รายการ 

  
 

1 ควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) ตัวอย่ำงละ 200 บำท 
2 ควำมชื น (Moisture Content) และ ค่ำเตรียมตัวอย่ำง  ตัวอย่ำงละ 500 บำท 
3 ควำมถ่วงจ ำเพำะ (Specific Gravity) ตัวอย่ำงละ 100 บำท 
4 ควำมละเอียด (Fineness)   ตัวอย่ำงละ 200 บำท 
5 ไนโตรเจนทั งหมด (Total Nitrogen : TN) ตัวอย่ำงละ 400 บำท 
6 แอมโมเนียมไนโตรเจน (Ammonium Nitrogen : AN) ตัวอย่ำงละ 400 บำท 
7 ไนเตรทไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen : NN) ตัวอย่ำงละ 400 บำท 
8 ยูเรียไนโตรเจน (Urea Nitrogen : UN) ตัวอย่ำงละ 400 บำท 
9 ไบยูเร็ต และไบยูเรต็ไนโตรเจน (Biuret and Biuret Nitrogen) ตัวอย่ำงละ 400 บำท 

10 ฟอสฟอรัสทั งหมด (Total Phosphorus as P2O5) ตัวอย่ำงละ 500 บำท 

11 ฟอสฟอรัสที่ละลำยน  ำได้ (Water Soluble Phosphorus as P2O5) ตัวอย่ำงละ 400 บำท 

12 ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available Phosphorus as P2O5) (ค ำนวณรำคำใน
รำยกำรที่ ๑๐ และ ๑3) 

   

13 ฟอสฟอรัสที่ไม่ละลำยในสำรละลำยซิเตรท (Citrate Insoluble Phosphorus as 
P2O5) 

ตัวอย่ำงละ 500 บำท 



๔. อัตราค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างปุ๋ย    
ล าดับที ่   รายการ 

  
 

14 โพแทสเซียมทั งหมด (Total Potassium as K2O) ตัวอย่ำงละ 500 บำท 

15 โพแทสเซียมที่ละลำยน  ำ (Water Soluble Potassium as K2O) ตัวอย่ำงละ 400 บำท 

16 แคลเซียมทั งหมด (Total Calcium) หรือแคลเซียมออกไซด์ (Calcium Oxide) ตัวอย่ำงละ 600 บำท 
17 แมกนีเซียมทั งหมด (Total Magnesium) หรือแมกนีเซียมออกไซด์ (Magnesium 

Oxide) 
ตัวอย่ำงละ 600 บำท 

18 ก ำมะถันทั งหมด (Total Sulphur : S) ตัวอย่ำงละ 600 บำท 
19 เหล็กทั งหมด (Total Iron : Fe) ตัวอย่ำงละ 600 บำท 
20 ทองแดงทั งหมด (Total Copper : Cu) ตัวอย่ำงละ 600 บำท 
21 แมงกำนีสทั งหมด (Total Manganese : Mn) ตัวอย่ำงละ 600 บำท 
22 สังกะสีทั งหมด (Total Zinc : Zn) ตัวอย่ำงละ 600 บำท 
23 โคบอลต์ทั งหมด (Total Cobalt : Co) ตัวอย่ำงละ 600 บำท 
24 โมลิบดินัมทั งหมด (Total Molybdenum : Mo) ตัวอย่ำงละ 600 บำท 
25 โบรอน (Boron : B) หรือ บอริก (Boric) ตัวอย่ำงละ 500 บำท 
26 คลอไรด์ทั งหมด (Total Chloride : Cl) ตัวอย่ำงละ 300 บำท 
27 แคลเซียมที่ละลำยน  ำ (Water Soluble Calcium : Ca) ตัวอย่ำงละ 600 บำท 
28 แมกนีเซียมทีล่ะลำยน  ำ (Water Soluble Magnesium :Mg) ตัวอย่ำงละ 600 บำท 
29 ก ำมะถันท่ีละลำยน  ำ (Water Soluble Sulpher :S)  ตัวอย่ำงละ 600 บำท 
30 เหล็กท่ีละลำยน  ำ (Water Soluble Iron : Fe) ตัวอย่ำงละ 600 บำท 
31 ทองแดงท่ีละลำยน  ำ (Water Soluble Copper : Cu) ตัวอย่ำงละ 600 บำท 
32 แมงกำนีสที่ละลำยน  ำ (Water Soluble Manganese: Mn)  ตัวอย่ำงละ 600 บำท 
33 สังกะสีที่ละลำยน  ำ (Water Soluble Zinc :Zn) ตัวอย่ำงละ 600 บำท 
34 โมลิบดินัมละลำยน  ำ (Water Soluble Molybdenum: Mo ) ตัวอย่ำงละ 600 บำท 
35 โบรอนที่ละลำยน  ำ (Water Soluble Boron :B)  ตัวอย่ำงละ 600 บำท 
36 สำรหนู (Arsenic : As) ตัวอย่ำงละ 400 บำท 
37 โซเดียม (Sodium : Na) ตัวอย่ำงละ 400 บำท 
38 ฮิวมิก แอซิด (Humic Acid) ตัวอย่ำงละ 400 บำท 
39 อินทรียวัตถุ (Organic Matter : OM) ตัวอย่ำงละ 400 บำท 
40 อินทรียคำร์บอน (Organic Carbon : OC) (ค ำนวณรำคำในรำยกำรที่ ๓๐)    
41 อัตรำส่วนคำร์บอนต่อไนโตรเจน C/N Ratio (ค ำนวณรำคำในรำยกำรที่ ๓๐ และ 

๕) 
   

42 ค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ (Electrical Conductivity : EC) ตัวอย่ำงละ 200 บำท 
43 ขนำดเม็ดปุย๋ ตัวอย่ำงละ 200 บำท 
44 ทรำย ตัวอย่ำงละ 200 บำท 
45 ปริมำณหิน กรวด ตัวอย่ำงละ 200 บำท 
46 สิ่งเจือปน เช่น พลำสติก แก้ว วัสดุมีคม หรือโลหะอื่นๆ (Sand or Impurity) ตัวอย่ำงละ 100 บำท 
47 แคดเมียมทั งหมด (Total Cadmium : Cd) ตัวอย่ำงละ 600 บำท 
48 โครเมียมทั งหมด (Total Chromium : Cr) ตัวอย่ำงละ 600 บำท 
49 ตะกั่วทั งหมด (Total Lead : Pb) ตัวอย่ำงละ 600 บำท 
50 ปรอททั งหมด (Total Mercury : Hg) ตัวอย่ำงละ 600 บำท 

 



๔. อัตราค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างปุ๋ย    
ล าดับที ่   รายการ 

  
 

51 ทดสอบกำรย่อยสลำยเสร็จสมบรูณ์ของปุ๋ยอินทรีย์ (โดยวิธทีดสอบดัชนีกำรงอก
ของเมล็ด)             

ตัวอย่ำงละ 200 บำท 

52 ค่ำสมมลูแคลเซยีมคำร์บอเนต (Calcium Carbonate Equivalent : CCE) 
(ค ำนวณรำคำในรำยกำรที่ 16 – 17) 

   

 
๕. อัตราค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างสารฝนหลวง    
ล าดับที ่   รายการ 

  
 

1 เนื อสำรแคลเซยีมคลอไรด์ (วิเครำะห์ แคลเซียม และคลอไรด์)  800 บำท 
2 เนื อสำรโซเดียมคลอไรด์ (วิเครำะห์ โซเดียม และคลอไรด์)  600 บำท 
3 ปริมำณสำรไม่ละลำยน  ำ  200 บำท 
4 ควำมละเอียดผ่ำนแร่งมำตรฐำน#40#60#120  200 บำท 
5 อุณหภูมิของสำรละลำยสูงขึ นกว่ำอุณหภูมเิดิมของน  ำ  100 บำท 
6 ไนโตรเจนทั งหมด (Total Nitrogen : N)  400 บำท 
7 ไบยูเร็ต และไบยูเรต็ไนโตรเจน (Biuret and Biuret Nitrogen)  400 บำท 
8 ควำมชื น (Moisture)  200 บำท 
9 ควำมเป็นกรด-ด่ำง  200 บำท 

10 เป็นเม็ดใส ละลำยน  ำสมบรูณ์และรวดเร็ว  100 บำท 
 
๖. อัตราค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช สารออกฤทธิ์   
ล าดับที ่   รายการ 

  
 

1 ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) ตัวอย่ำงละ 200 บำท 
2 ความถ่วงจ าเพาะ (Specific Gravity : Sp.Gr.) ตัวอย่ำงละ 100 บำท 
3 Indole-3-ylacetic Acid (IAA) ตัวอย่ำงละ 2,500 บำท 
4 Indole-3-ylbutyric Acid (IBA) ตัวอย่ำงละ 1,500 บำท 
5 Naphthalene Acetic Acid (NAA) ตัวอย่ำงละ 2,000 บำท 
6 Gibberellic Acid (GA3) ตัวอย่ำงละ 1,500 บำท 

7 Gibberellic Acid (GA3) (Extract Method) ตัวอย่ำงละ 2,500 บำท 

8 Paclobutrazol ตัวอย่ำงละ 1,500 บำท 
9 Ethephon ตัวอย่ำงละ 1,000 บำท 

10 Thiourea ตัวอย่ำงละ 500 บำท 
11 o-Nitrophenol ตัวอย่ำงละ 1,500 บำท 
12 p-Nitrophenol ตัวอย่ำงละ 1,500 บำท 
13 2,4 - Dinitrophenol ตัวอย่ำงละ 1,500 บำท 
14 2-Methoxy-5-nitrophenol ตัวอย่ำงละ 1,500 บำท 
15 Mepiquat Chloride ตัวอย่ำงละ 1,500 บำท 
16 Hydrogen Cyanamide ตัวอย่ำงละ 700 บำท 
17 6-Benzylaminopyrine ตัวอย่ำงละ 1,500 บำท 
18 Zeatin ตัวอย่ำงละ 3,500 บำท 
19 Kinetin ตัวอย่ำงละ 1,500 บำท 
20 Chlormequat Chloride ตัวอย่ำงละ 1,000 บำท 



๖. อัตราค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช สารออกฤทธิ์   
ล าดับที ่   รายการ 

  
 

21 Butralin ตัวอย่ำงละ 2,000 บำท 
22 Chlorpropham ตัวอย่ำงละ 2,000 บำท 
23 Uniconazole ตัวอย่ำงละ 4,000 บำท 
24 Trinexapac ethyl ตัวอย่ำงละ 2,000 บำท 
25 Flumetralin ตัวอย่ำงละ 1,500 บำท 
26 สำรควบคมุกำรเจรญิเติบโตพืช สำรออกฤทธ์ิ ท่ีไม่ได้อยู่ในบญัชี ให้ผู้อ ำนวยกำร

กองวิจัยพัฒนำปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตร เป็นผู้พิจำรณำก ำหนดอัตรำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรทดสอบเป็นรำยกรณ ี

   

 

บัญชีแนบท้าย ๒ 
 

๑. อัตราค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างดิน 
ล าดับที ่  รายการ 

1 Basic Soil Fertility Test (รายการที่ ๒ - ๘) 
2 ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  อัตราสว่นดินต่อน  า ๑ : ๑  
3 ความต้องการปูน (Lime requirement : LR) 
4 ค่าการน าไฟฟ้า (Electrical Conductivity : EC) 
5 อินทรียวัตถุ (Organic Matter : OM) 
6 ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (Available Phosphorus : P) 
7 โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน (Exchangeable Potassium : K)  
8 เนื อดิน (Texture)  โดยวิธี Hydrometer Method 
  

๒. อัตราค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างน ้า 
ล าดับที ่  รายการ 

1 ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
2 ค่าการน าไฟฟ้า (Electrical Conductivity : EC)  
3 แคลเซียม (Calcium : Ca) 
4 แมกนีเซียม (Magnesium : Mg) 
5 โซเดียม (Sodium : Na) 
6 โพแทสเซียม (Potassium : K) 
๗ คาร์บอเนต (Carbonate : CO3

=) 
๘ ไบคาร์บอเนต (Bicarbonate : HCO3

-) 
๙ คลอไรด์ (Chloride : Cl-) 

๑๐ ซัลเฟต (Sulphate : SO4
=) 

๑๑ Soluble Sodium Percentage (SSP)  
๑๒ Residual Sodium Carbonate (RSC)  
๑๓ Sodium Absorption Ratio (SAR)  

 
 
 
 
 

 



๓. อัตราค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างพืช 
ล าดับที ่  รายการ 

1 ไนโตรเจนทั งหมด (Total Nitrogen : N) 
2 ฟอสฟอรัสทั งหมด (Total Phosphorus : P) 
3 โพแทสเซียมทั งหมด (Total Potassium : K) 
4 แคลเซียมทั งหมด (Total Calcium : Ca) 
5 แมกนีเซียมทั งหมด (Total Magnesium : Mg) 
  

 


