
หน่วยงานที่รับบริการตรวจวิเคราะห์ดิน น ้า พืช ปุ๋ย และวัสดุปรับปรุงดิน 
                                                                              (โดย...กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย) 

1. กรมวิชาการเกษตร 
        รับตรวจวิเคราะห์ดิน เพ่ือหาปริมาณ N P K และ pH ของดินตลอดจนโลหะหนัก ที่ปนเปื้อนอยู่ในดิน 
โดยเกษตรกรเกบ็ตัวอย่างดินส่งตรวจวิเคราะห์ และไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ :- 

กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี 
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

กรมวิชาการเกษตร 
โทร. 0 2579 4116, 0 2579 8600 และ0 2561 4681 

หมายเหตุ รับบริการตรวจวิเคราะห์ดิน น ้า พืช ปุ๋ย และวัสดุปรับปรุงดินให้กบัเกษตรกรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
แต่ทั งนี จะต้องให้เกษตรต้าบลหรือเกษตรอ้าเภอมีหนังสือรับรองว่าเป็นเกษตรกรจริง 
2. ส้านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

กลุ่มวิจัยเคมีดิน 
โทร.0 2561 1850 

ค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน  
   ค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ (เอกชน)  

รายการ                                              ราคา/รายการ 
                             pH (ความเป็นกรดเป็นด่าง)                             50  บาท 
                             LR (ปริมาณปูนที่ควรใช้แก้ไขดินกรด)                100 บาท                                                       
            EC (ค่าการน้าไฟฟ้า)                                     100 บาท 
                             OM (อินทรียวัตถุ)                                       300 บาท 

 P (ฟอสฟอรัส)                                           300 บาท 
                             K (โพแทสเซียม)                                         300 บาท 

 Ca (แคลเซียม)                                          300 บาท 
 Mg (แมกนีเซียม)                                        300 บาท 
 Texture (เนื อดิน)                                      200 บาท 

ค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ตัวอย่าง (โลหะหนักในดิน) 
ค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ (เอกชน) 

รายการ                                              ราคา/รายการ 
                        As (สารหนู)                                                600 บาท 
                         Hg (ปรอท)                                                 600 บาท 
                         Cd (แคดเมียม)                                            400 บาท 
                         Cr (โครเมียม)                                              400 บาท 
                         Cu (ทองแดง)                                              400 บาท 
                         Pb (ตะกั่ว)                                                 400 บาท 
                         Zn (สังกะสี)                                                400 บาท 

อัตราค่าวิเคราะห์ตามประกาศกฎกระทรวงซึ่งออกตามความพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 
ส่วนเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรไม่เสียค่าวิเคราะห์หรือค่าบริการ 
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3. ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขตทั ง 12 เขตหรือที่สถานีพัฒนาที่ดินที่ตั งอยู่ท่ัวทุกจังหวัดของประเทศไทย   
รับตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อหาปริมาณ N P K และ pH ของดิน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนี  
ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จังหวัดปทุมธานี โทร. 0-2577-3371 
        สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร   โทร. 0-2453-2216 
        สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท             โทร. 056-466184 
        สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก           โทร. 037-391298  
        สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม             โทร. 034-355186 
        สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี              โทร. 0-2595-0626 
        สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี             โทร. 0-2577-3375 
        สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี                โทร. 036-658356 
        สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี               โทร. 036-733126 
        สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ       โทร. 0-2174-4002-3 
        สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี               โทร. 036-524580 
        สถานีพฒันาที่ดินสุพรรณบุรี           โทร. 035-454081 
        สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง              โทร. 035-862057 
        สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา  โทร. 035-345882 
ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 จังหวัดชลบุรี โทร. 038-351409 
       สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี                โทร. 039-433713 
       สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา            โทร. 038-531200 
       สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี                   โทร. 038-389106 
       สถานีพัฒนาที่ดินตราด                   โทร. 039-537218 
       สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี              โทร. 037-454106 
       สถานีพัฒนาที่ดินระยอง                 โทร. 038-636364 
       สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว                โทร. 037-241197 
ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา โทร. 044-371354 
        สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ                         โทร. 044-491042 
        สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์                   โทร. 044-666376-7 
        สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา            โทร. 044-371774 
        สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์                  โทร. 044-515692 
ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-317909 
        สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม                 โทร. 042-503586-7 
        สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ                 โทร. 045-814642 
        สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร                 โทร. 042-643772 
       สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร                     โทร. 045-773128-9 
      สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี              โทร. 045-202095-6 
       สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด                    โทร. 043-532533 
       สถานีพัฒนาที่ดินอ้านาจเจริญ               โทร. 045-452887 
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ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จังหวัดขอนแก่น โทร. 043-246667 
       สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์                    โทร. 043-601054 
       สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น                    โทร. 043-246759 
       สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม                โทร. 043-971338 
       สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร                     โทร. 042-747121 
       สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย                    โทร. 042-012535 
       สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี                      โทร. 042-295063 
       สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวล้าภู                โทร. 042-311727-8 
       สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ                       โทร. 042-940828 
ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-121176 
       สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่                     โทร. 053-121171 
       สถานีพัฒนาที่ดินล้าปาง                        โทร. 053-269569 
      สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน                  โทร. 053-611853 
       สถานีพัฒนาที่ดินล้าพูน                         โทร. 053-096046-7 
ส้านักงานพัฒนาที่ดิน 7 จังหวัดน่าน           โทร. 054-771588 
        สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย                      โทร. 053-776577 
       สถานีพัฒนาที่ดินน่าน                            โทร. 054-692665 
       สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา                         โทร. 054-411091 
       สถานีพัฒนาที่ดินแพร่                            โทร. 054-597294 
ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 จังหวัดพิษณุโลก         โทร. 055-321253 
       สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร                           โทร. 056-990034 
       สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก                       โทร. 086-4492634 
       สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์                      โทร. 056-736092-3 
       สถานีพัฒนาที่ดินเลย                              โทร. 0-2107-0790 
       สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์                        โทร. 055-428295 
ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 จังหวัดนครสวรรค์  โทร.056-881245     
       สถานีพัฒนาที่ดินก้าแพงเพชร                    โทร. 055-705734 
       สถานีพัฒนาที่ดินตาก                              โทร. 055-512299 
       สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์                      โทร. 056-247213 
       สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย                           โทร. 055-614046 
       สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี                         โทร. 056-982624 
ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 จังหวัดราชบุรี      โทร. 032-373515-7 
       สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี                       โทร. 034-564291 
       สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร                      โทร. 034-839265  
       สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม                   โทร. 034-713882 
       สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี                            โทร. 032-373717 
       สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์                  โทร. 032-602580 
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       สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี                           โทร. 032-448376-8 
ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี   โทร. 077-311110 
       สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่                             โทร. 075-618159 
       สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร                             โทร. 077-653087 
       สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช                 โทร. 075-378088 
       สถานีพัฒนาที่ดินพังงา                              โทร. 076-461532 
       สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต                              โทร. 076-617245 
       สถานีพัฒนาที่ดินระนอง                            โทร. 077-840190 
       สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี                     โทร. 077-274119 
ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จังหวัดสงขลา            โทร. 074-330233 
       สถานีพัฒนาที่ดินตรัง                                โทร. 075-501059       
       สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส                         โทร. 073-538207            
       สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี                           โทร. 073-340272 
       สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง                             โทร. 074-681205 
       สถานีพัฒนาที่ดินยะลา                             โทร. 073-297025 
       สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา                           โทร. 074-477463 
        สถานีพัฒนาที่ดินสตูล                               โทร. 074-752076 
 
4. ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 – 8 สังกัดกรมวิชาการเกษตร ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน
และน ้าแก่เกษตรกร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนี  
    4.1 ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัย  
การผลิต) สถานที่ตั ง 225 หมู่ 3 ต.แม่เหียะ อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 ที่อยู่ส่งไปรษณีย์    
ตู้ปณ. 170 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ้าเภอเมือง จังหวัดชียงใหม่ 50202 โทรศัพท์ 053-114121 ถึง 5 
โทรสาร 053-114126 ถึง 7 
    4.2 ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัย  
การผลิต) สถานที่ตั ง ตั งอยู่ในบริเวณศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ต้าบลวังทอง อ้าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
โทร.055-311990 โทรสาร 055-311406 
    4.3 ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น (กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัย  
การผลิต) สถานที่ตั ง เลขท่ี 180 ถนนมิตรภาพ ต้าบลศิลา อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
โทร.043-203510 โทรสาร 043-200511 
    4.4 ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี (กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและ
ปัจจัย  การผลิต) สถานที่ตั ง เลขที่ 268 หมู่ 12 ต้าบลท่าช้าง อ้าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 
34190 
โทร.045-202190 โทรสาร 045-202193 
    4.5 ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท (กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัย    
การผลิต) สถานที่ตั ง ต้าบลบางหลวง อ้าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โทร.056-405070 ต่อ 129 
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    4.6 ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี (กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัย    
การผลิต) สถานที่ตั ง เลขท่ี 63 หมู่ 6 ต้าบลตะบอน อ้าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
โทร.039-397076 โทรสาร 039-397137 
    4.7 ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืช     
และปัจจัยการผลิต) สถานที่ตั ง เลขท่ี 126 หมู่ 4 ต้าบลท่าอุเทน อ้าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โทร.077-259445 
    4.8 ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา (กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัย    
การผลิต) สถานที่ตั ง ต้าบลคอหงส์ อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร.074-445905-6 
โทรสาร 074-445907 
5. ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
        สถานที่ตั ง ต้าบลหนองหาร อ้าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-498164 
อัตราค่าบริการวิเคราะห์ดิน 
                 รายการ      ค่าบริการ (บาท) 
การเตรียมตัวอย่างดิน           20 
การย่อย             40 
ความเป็นกรดด่าง (pH)           20 
ความต้องการปูน (LR)           60 
ค่าการน้าไฟฟ้า (EC)           40  
อินทรีย์วัตถุและอินทรีย์คาร์บอน (OM/OC)       100 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุ (CEC)       200 
ไนโตรเจนทั งหมด (total N)        200 
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (available P)       100 
โพแทสเซียม (exchangeable K)        100 
แคลเซียม (exchangeable Ca)        100 
แมกนีเซียม (exchangeable Mg)        100 
                 รายการ      ค่าบริการ (บาท) 
เหล็ก (Fe)             80 
ทองแดง (Cu)             80 
แมงกานีส (Mn)            80 
สังกะสี (Zn)             80 
ไนเตรต (No-

3)             80 
ไนไตรท ์(No-

2)                     80 
เนื อดิน (Texture)          160 
ความหนาแน่นรวม            40 
K, Ca, Mg, Na          300 
Fe, Mn, Cu, Zn          250 
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อัตราค่าบริการวิเคราะห์น ้า 
                 รายการ      ค่าบริการ (บาท) 
ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)          20 
EC (Electrical Conductivity)           20 
โพแทสเซียม (K)             50 
แคลเซียม (Ca)            50 
แมกนีเซียม (Mg)             50 
เหล็ก (Fe)              50 
ทองแดง (Cu)              50 
แมงกานีส (Mn)             50 
ไนโตรเจนทั งหมด          100 
ไนเตรท (NO-

3)           100 
ไนไตรท์ (NO-

2)           100 
ฟอสฟอรัส (P)           100 
สารคลอเรต            100 
หมายเหตุ 
      1. ค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์อ่ืนๆ ที่มิได้ก้าหนดไว้ให้ติดต่อสอบถามและตกลงกับภาควิชาฯ เป็นกรณีไป 
      2. ขั นตอนการขอใช้บริการการวิเคราะห์ 
          2.1 ส่งตัวอย่างพร้อมกรอกแบบฟอร์มต่อเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ 
          2.2 จ่ายค่ามัดจ้าค่าวิเคราะห์ 50 % 
          2.3 ติดต่อขอรับผลการวิเคราะห์ และจ่ายค่าบริการที่เหลือ 
6. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
           สถานที่ตั ง เลขท่ี 222 ต้าบล ไทยบุรี อ้าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161                  
โทร. 0-7567-3248-51 โทรสาร 0-7567-3247 รับบริการตรวจวิเคราะห์ดิน พืช ปุ๋ย และน ้าโดยผู้ขอใช้
บริการจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตามก้าหนด 
7. ศนูย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
           สถานที่ตั ง ตั งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 
ห้องปฏิบัติการแห่งนี มีความพร้อมสูงในการให้บริการวิเคราะห์ดินพืช น ้า และอาหารสัตว์ สอบถาม
รายละเอียดการวิเคราะห์และอัตราค่าบริการตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ 074-286061-2,074-211751 
โทรสาร 074-558803 
8. การบริการวิเคราะห์และจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ โครงการพัฒนาวิชาการ ดิน ปุ๋ย และสิ่งแวดล้อม 
           สถานที่ตั ง ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทร./โทรสาร 02-561-4670 หรือโทร.02-942-8104-5ต่อ 109, 110                   
http://www..soiltest-ku.agr.ku.ac.th 
           8.1 ราคาชุดตรวจสอบดิน ปุ๋ย น ้า ได้แก่ ชุดตรวจสอบ N P K, pH ในดินอย่างง่าย ราคาชุดละ 
4,945 บาท ตรวจได้ 50 ตัวอย่าง น ้ายาอะไหล่ชุดใหญ่ ราคาชุดละ 3,775 บาท ตรวจได้ 50 ตัวอย่าง 
ติดต่อสั่งซื อได้ที่คุณ สุรโชติ โทร.083-1893255 (ราคาท่ีระบนุี สง่ให้ถึงที่อยู่ท่ัวประเทศไทย) 

http://www..soiltest-ku.agr.ku.ac.th/
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           8.2 อัตราค่าบริการการวิเคราะห์ดินและน ้า 
                 8.2.1 อัตราค่าบริการ Basic Soil Fertility Test    600 บาท/ตัวอย่าง 
                 8.2.2 วิเคราะห์เฉพาะรายการ                                         ค่าบริการ (บาท) 
                                      รายการวิเคราะห์                                     ดิน        น ้า 
                           1) pH (ความเป็นกรด-ด่าง)                                       50         50 
                           2) LR (ปริมาณปูนที่ควรใช้แก้ไขดินกรด)                  100      - 
                           3) OM (ปริมาณอินทรียวัตถุ)              200         - 
                           4) Texture (เนื อดิน) (Sand, Silt, Clay)            200      200 
                           5) Available P (ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์)   200      200 
                           6) Exchangeable K Ca Mg                                 300      300 
                           (ข้อ 1)-6) รวมค่าแปลความหมายและการให้ค้าแนะน้า) 
                           7) ความเค็ม (Salinity) 
                               - วดั EC (ค่าการน้าไฟฟ้า) ของน ้า                          -            50 
                               - วดั EC (ค่าการน้าไฟฟ้า) 1 : 5               100         - 
                               - วัด Ece (ค่าการน้าไฟฟ้า) Saturation extract       200         - 
                               - วัดปริมาณเกลือ (ppt)                200        50 
                           8) Minor Elements (Zn, Mn, Fe, Cu) 
                           สกัดด้วย 0.005 M DTPA+Cacl2 pH 7.3                800      800 
                           (ค่าสกัด 200 บาท ค่าวิเคราะห์ธาตุละ 200 บาท) 
                           9) ไนโตรเจน 
                                          - Total-N (ไนไตรเจนทั งหมด)                            700      300 
                               - NH+

4-N (แอมโอมเมเนียม)                              500       300 
                               - NO-

3N (ไนเตรต)                                          500       300 
                          10) Total-P (ฟอสฟอรัสทั งหมด)                             200       200 
                          11) Na (โซเดียม) 
                                - Extractable Na                                         300       300 
                                - Total-Na                                                  200       200 
                          12) Al (อะลูมิเนียม) 
                                -Extractable Al                                           500       300 
                                - Total-Al                                                   500       300 
                          13) HCO-

3 (ไบคาร์บอเนต)                                     -          300 
                          14) Cl- (คลอไรด์),SO2-4 (ซัลเฟล) ธาตุละ                 400       300 
                          15) Si (ซิลิกอน), B (โบรอน) ธาตุละ                         500       300 
                          16) Hg (ปรอท), As (สารหนู), Se(ซิลิเนียม) ธาตุละ        800       800 
                          17) Pb (ตะกั่ว), Ni(นิกเกิล) ธาตุละ                           500       300 
                          18) Cd (แคดเมี่ยม) ,Cr (โครเมียม) ธาตุละ                  500       300 
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                                      รายการวิเคราะห์                                   ดิน        น ้า 
                           19) CEC (ความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออน)         800         - 
                           20) %BS (ความอ่ิมตัวด้วยด่าง)                            800          - 
                           21) C/N ratio (สัดส่วนคาร์บอน/ไนไตรเจน)             800         - 
                           22) Moisture (ความชื นในดิน)                      200         - 
                           23) SAR (Sodium Adsorption Ratio)                  800      800 
                           24) Bulk Density (ความหนาแน่นรวม)                   200         - 
                           25) กราฟลักษณะความชื น ความดันละ                    100        - 
                           26) ความจุน ้าใช้ประโยชน์ได้ ตัวอย่างละ                   300        - 
                           27) เนื อดิน (วิธีไปเปต)                                        600        - 
อตัราค่าบริการการวิเคราะห์พืช ปุ๋ย และปูน 

                      ประจ าปี 2553-ปัจจุบนั 
                                                ค่าบริการ/ตัวอย่าง 
 รายการวิเคราะห์                                                                 (บาท) 
                                                                                                            พืช    ปุ๋ยอินทรีย์     ปูน 
Total-N (ไนโตรเจน)                                                        700 700       700 
Total-P (ฟอสฟอรัส)                                                         200    200          200 
Total-K (โพแทสเซียม)                                                       200    200          200 
Total-Ca (แคลเซียม)                                                         200   200          200 
Total-Mg (แมกนีเซียม)                                                      200    200         200 
Total-Zn(สังกะสี)                                                             200    200         200 
Total-Mn (แมงกานีส)                                                        200    200          200 
Total-Fe (เหล็ก)                                                              200    200         200 
Total-Cu (ทองแดง)                                                          200     200        200 
Total-Na (โซเดียม)                                                           400    400         400 
Total-B (โบรอน)                                                              500    500        - 
Total-Cl (คลอไรด์)                                                           500    400        400 
Total-Al (อลูมิเนียม)                                                     400    400         400 
Total-S (ซัลเฟอร์)                                                           400    400        400 
Total-Hg (ปรอท)                                                        800    800          - 
Total-Pb (ตะกั่ว)                                                            500   500        - 
Total-Cd (แคดเมี่ยม)                                                        500    500         - 
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                                                                                     ค่าบริการ/ตัวอย่าง 
                  รายการวิเคราะห์                                                   (บาท) 
                                                                              พืช     ปุ๋ยอินทรีย์    ปูน 

Total-As  (สารหนู)                                                            800   800        - 
Total-Ni (นิกเกิล)                                                              500  500         - 
Total-Cr (โครเมียม)                                                           500   500       - 
Total-Se (ซิลิเนียม)                                                           800  -             - 
CEC (ความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออน)                                  -         700          - 
pH (ความเป็นกรด-ด่าง)                                                        -           50         - 
EC (ความเค็ม)                                                                   -      150        - 
OM (อินทรียวัตถุ)                                                                -        200       - 
Moisture (ความชื น)                                                           200   200       200 
Ash (ขี เถ้า)                                                                      400   400        - 
Germination index (ดัชนีการงอกของเมล็ด)                              -         200       - 
CCE (แคลเซียมคาร์บอเนตอีควิวาเลนท์)                                    -       -           400 
C/N ration                                                                      -          800          - 
*อัตราค่าบริการทั งหมดยังไม่รวมค่าเตรียมตัวอย่างและค่าสกัด 
1. การเตรียมตัวอย่าง (อบแห้ง และบด) 
ใบ กิ่ง ก้าน ต้นอ่อน เมล็ด ฯลฯ 100 บาท/ตัวอย่าง 
2. Wet digestion (ค่าสกัด)    100 บาท/ตัวอย่าง                                                                       
9. ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร ก้าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก้าแพงแสน      
อ้าเภอก้าแพงแสน จังหวัดนครปฐม รับบริการตรวจวิเคราะห์ดิน น ้า พืช ปุ๋ยและปูน และจ้าหน่ายชุดตรวจสอบ
ดิน ปุ๋ย และสิ่งแวดล้อมของ “โครงการพัฒนาวิชาการดิน ปุ๋ย และสิ่งแวดล้อม” โดยสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม
ได้ที่โทร/โทรสาร 0-3435-1893 หรือ http://www.agri.kps.ku.ac.th/soil/th-home.php 

 
--------------------------------------- 
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