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การใหบริการวิเคราะหและตรวจสอบทรัพยากรธรณี
1. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูขอรับบริการ ประชาชน หนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกกรมทรัพยากรธรณี
ไดทราบขั้นตอนการดําเนินงาน กระบวนการใหบริการดานการวิเคราะหและตรวจสอบทรัพยากรธรณี
ของสํานักวิเคราะหวิจัยทรัพยากรธรณี
2. เพื่อใหบคุ ลากรขององคกร สามารถใชเปนแนวทางในการปฏิบตั ิงาน

2. ขอบเขต
1. บริการวิเคราะหและตรวจสอบตัวอยางรัตนชาติ และทรัพยากรธรณี
2. บริการวิเคราะหตัวอยางทรัพยากรธรณี ไดแก แร หิน ดิน ทราย และธรณีวัตถุอ่นื ๆ
3. บริการวิเคราะหตัวอยางดินและตะกอนธารน้ํา (สําหรับหนวยงานภายใน)
4. รับ บริการวิเคราะห ตัวอย างทรัพยากรธรณี ที่ สํ านั ก วิเ คราะหวิจัย ทรั พยากรธรณี
กรมทรัพยากรธรณีเทานั้น ไมรบั บริการวิเคราะหตรวจสอบนอกสถานที่

3. คําจํากัดความ
ผูขอรับบริการ
สวนวิเคราะหและตรวจสอบ

ประชาชน เอกชน ภาครัฐ
ประกอบดวย สวนวิเคราะหรตั นชาติและธรณีวัตถุ (สวรธ.)
สวนวิเคราะหแรและหิน (สวรห.)
สวนวิเคราะหดินและตะกอนธารน้ํา (สวดต.)

4. ความรับผิดชอบ
ฝายบริหารงานทั่วไป
สวนวิเคราะหรตั นชาติและธรณีวัตถุ
สวนวิเคราะหแรและหิน

สวนวิเคราะหดินและตะกอนธารน้ํา

รับ-สงตัวอยาง เพื่อทําการวิเคราะหตรวจสอบ
และสงรายงานผลการวิเคราะห
บริการวิเคราะหตัวอยางรัตนชาติและธรณีวัตถุ
เพื่อหาชนิด ประเภท และองคประกอบโดยวิธีการทางฟสกิ ส
บริการวิเคราะหทางเคมีในตัวอยางแร หิน ดิน ทราย และ
ธรณีวัตถุอ่นื ๆ เพื่อหาองคประกอบหลัก และองคประกอบรอง
และธาตุชี้นําแร
บริการวิเคราะหดินและตะกอนธารน้ําเพื่อการสํารวจแหลงแร
และการศึ ก ษาด า นสิ่ ง แวดล อ มทางธรณี วิท ยาและ
ทรัพยากรธรณี

-2 -

5. แผนผังกระบวนการใหบริการวิเคราะหตวั อยางภาคเอกชน
ที่

ชื่อกิจกรรม

1

เริ่มกระบวนการ/การขอรับบริการ
วิเคราะหตรวจสอบ

2

6

กรอกแบบคําขอรับบริการวิเคราะห
ตรวจสอบ 1
รับแบบคําขอบริการฯ/ตัวอยาง/
ตรวจสอบ-บันทึก สภาพตัวอยาง
ลงลําดับเลขที่คําขอ/ลงบันทึกเลขที่
คําขอ
คํานวณคาบริการวิเคราะห/กรอก
ในแบบ ทธ.39 และลงชื่อกํากับ
สวนบน
กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจ

7

ชําระเงินที่สว นการคลัง

8

ตรวจสอบรายละเอียด เลขที่
ใบเสร็จและแบบ ทธ.39 สวนลาง
ใหตรงกันและลงชื่อกํากับในใบคํา
ขอฯ 1
สงคืนใบเสร็จ/ใบตอบรับบริการฯ
ใหผูรบั บริการ/จัดเก็บตัวอยาง
สั่งการสวนวิเคราะหและตรวจสอบ
ดําเนินการวิเคราะห
ลงบันทึก/นําสงทะเบียนหนังสือ
รับ-สง พรอมตัวอยางใหสว น
วิเคราะหและตรวจสอบดําเนินการ
12.1 สวรธ.ดําเนินการวิเคราะห

3
4
5

9
10
11

12

ผูขอรับ
บริการ

ผอ.
สวท.

สวนวิเคราะห
และตรวจสอบ
สวรธ. สวรห.

ฝายบริหาร
งานทั่วไป

ระยะเวลา

ใชเอกสาร “คําขอรับบริการฯ
ตรวจสอบ 1”

คํานวณจากราชกิจจาฯเรื่อง
“อัตราคาบริการฯ”

ภายใน 7-14
วันทําการ

12.2 สวรห.ดําเนินการวิเคราะห
13

19

ผูทดสอบจัดทํารางรายงานผลการ
ทดสอบ/สงเจาหนาที่พิมพ
ผูทดสอบตรวจสอบรายงานผล
วิเคราะห/ลงลายมือชื่อ
ผอ.สวนวิเคราะหฯ ลงลายมือชื่อ
รับรองใบรายงาน
รับใบรายงานผลการวิเคราะห/
นําเสนอ ผอ.สวท. ลงนาม
ดําเนินการจัดสงใบรายงาน/ลง
บันทึกการสงรายงาน
รับรายงานผลวิเคราะหและ
ตรวจสอบ
รับตัวอยางคืน

20

จบกระบวนการ

14
15
16
17
18

อางอิง

ภายใน 1 เดือน
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6. การยื่นขอรับบริการวิเคราะหและตรวจสอบ
การยื่นขอรับบริการวิเคราะหและตรวจสอบ มีข้นั ตอนดังนี้

6.1 การปฏิบัติสําหรับผูขอรับบริการ
ผูขอรับบริการตรวจสอบขอมูลการใหบริการวิเคราะหตรวจสอบ ดังแสดงในตารางที่ 1 ฝาย
บริหารงานทั่วไป สํานักวิเคราะหวจิ ัยทรัพยากรธรณี ที่ช้นั 1 อาคารไพลิน ดังนี้
ตารางที่ 1 การใหบริการวิเคราะหและตรวจสอบทรัพยากรธรณี
ชนิดตัว อยาง (1)

วัตถุประสงค

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ยกเวน(2)

แร หิน ดิน ทราย ผงผลึก
และธรณีวตั ถุ
(ไมรับบริการวิเคราะหตัวอยางที่
ผานการสังเคราะหหรือหลอม
ละลาย)

ศึกษาคุณสมบัติ
ทางกายภาพ
(หาองคประกอบ)

ไมเกิน
14 วันทําการตอ 1
คําขอรับบริการ

ตัวอยางที่วเิ คราะหเกิน
7 รายการ
ตอ 1 คําขอรับบริการ

อัญมณีหรือรัตนชาติ
(เจียระไนแลว)

พิสจู นความแทจริง
หรือคุณภาพ

ไมเกิน 7 วันทําการ
ตอ 1 ตัวอยาง

แร หิน ดิน ทราย
และธรณีวตั ถุ (ไมรับบริการ
วิเคราะหตัวอยางที่เปนโลหะ
ตัวอยางที่ผา นกรรมวิธคี วามรอน
หรือหลอมละลาย)

วิเคราะหหาองคประกอบ
ทางเคมี

ไมเกิน 14 วันทําการ
ตอ 1 คําขอรับบริการ

- ตัวอยางที่วเิ คราะหหา
ปริมาณแรรเอิรทออกไซด
- ตัวอยางที่วเิ คราะหเกิน
7 รายการ
ตอ 1 คําขอรับบริการ

ทั้งนี้ผูขอรับบริการวิเคราะหตรวจสอบนําตัวอยาง แร หิน ดิน ทราย และธรณีวัตถุ (ตัวอยาง
ที่ไมส ามารถระบุ ความชัดเจนได ควรวิเ คราะห ตรวจสอบทางกายภาพกอนวิเ คราะห ตรวจสอบทางเคมี )
ตัวอยางที่ส ง วิเ คราะห ตองมีนํ้ าหนัก ไมนอยกวา 500 กรั ม ต อตัวอย าง ยกเวนในบางกรณี (ดุล พินจิ ของ
หองปฏิบัตกิ าร) และตัวอยางตองมาจากธรรมชาติที่ไมผานกรรมวิธีความรอน หรือหลอมละลาย ไมเจือปน
สารเคมี ผูขอรับบริการสามารถติดตอขอรับบริการที่ ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักวิเคราะหวจิ ัยทรัพยากรธรณี
ชั้น 1 อาคารไพลิน โทร : 0-2621-9552-3 สวนตัวอยางอัญมณีและรัตนชาติที่เจียระไนแลว ขอรับบริการไดที่
สวนวิเคราะหรัตนชาติและธรณีวตั ถุ สํานักวิเคราะหวจิ ัยทรัพยากรธรณี ชั้น 3 อาคารมรกต
หมายเหตุ (1) ตามประกาศกรมทรัพยากรธรณี (ภาคผนวก ก)
(2) ยกเวนตัวอยางที่มรี ายการวิเคราะหเกินระยะเวลาการดําเนินการ
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6.2 การขอรับบริการวิเคราะหตัว อยางภาคเอกชน ประชาชนทั่ว ไป
ผูขอรับบริการวิเคราะหตวั อยางภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป สามารถดําเนินการ ไดดงั นี้

6.2.1 การขอรับบริการวิเคราะหตรวจสอบตัว อยางแร หิน ดิน ทราย และธรณีว ัต ถุ
ตางๆ ที่มาจากธรรมชาติไมผานกรรมวิธีความรอนหรือหลอมละลาย ไมเจือปนสารเคมี
ผูขอรั บบริการวิเคราะห ตรวจสอบตัวอยางแร หิน ดิน ทราย และธรณีวัตถุ ตางๆ สามารถ
ดําเนินการ ดังแสดงในรูปที่ 1
6.2.1.1 นําสงตัวอยาง ที่มีนํ้าหนักไมนอยกวา 500 กรัมตอตัวอยาง ยกเวนในบางกรณี
(ดุลพินจิ ของห องปฏิบั ตกิ าร ) มาขอรั บบริการที่ ฝ ายบริหารงานทั่วไป สํ านักวิเคราะห วจิ ั ยทรั พยากรธรณี ชั้น 1
อาคารไพลิน
6.2.1.2 กรอกแบบคําขอรับบริก ารวิเคราะหตรวจสอบ 1 ที่ฝายบริหารงานทั่วไป
สํานัก วิเ คราะห วจิ ั ยทรั พยากรธรณี หรือสามารถพิมพแบบคําขอรับ บริก ารทางอินเทอร เ น็ตจากเว็บ ไซต
http://www.dmr.go.th/main.php ขอมูล บริการ/วิเคราะห ตรวจสอบหินแรและรัตนชาติห รือธรณีวัตถุ /
แบบคําขอรับบริการวิเคราะหตรวจสอบ อัตราคาบริการตามประกาศกรมทรัพยากรธรณี (ภาคผนวก ก)
6.2.1.3 กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของกรมทรัพยากรธรณี
แลวสงคืนใหเจาหนาที่
6.2.1.4 นําใบแจงคาบริการการวิเคราะหตรวจสอบ ทธ.39 ไปชําระเงินที่สวนการคลั ง
ชั้น 1 อาคารเพชร ผูขอรับบริการจะไดใบแจงคาบริการวิเคราะหตรวจสอบสวนลาง ทธ.39 และใบเสร็จรับเงิน
ที่สวนการคลังออกให นํามาสงคืนใหเจาหนาที่ที่ฝายบริหารงานทั่วไป เมื่อเจาหนาที่ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน
เรียบรอยแลวจะสงคืนเฉพาะใบเสร็จรับเงินใหผูขอรับบริการ
6.2.1.5 ผูขอรับบริการลงนามในใบตอบรับคําขอรับบริการ (ภาคผนวก ค) ตอหนา
เจ าหนาที่ ผูรั บ บริก ารรั บ ใบตอบรั บ คําขอรั บ บริก ารคืน จบกระบวนการการยื่นขอรั บ บริก ารวิเ คราะห
ตรวจสอบ
6.2.1.6 สามารถติดตอสอบถาม ขั้นตอนการวิเคราะหตรวจสอบกับเจาหนาที่ฝาย
บริหารงานทั่วไปทางโทรศัพท หมายเลขโทรศัพทปรากฏดานล างใบตอบรับคําขอรับบริก าร (เจ าหนาที่ไม
สามารถบอกผลการวิเคราะหตรวจสอบทางโทรศัพท เนื่องจากเปนขอมูลสวนบุคคล)
6.2.1.7 กรณีผูขอรับบริการ ขอรับรายงานผลการวิเคราะหตรวจสอบดวยตนเอง ผู
ขอรับบริการติดตอขอรับรายงานผลการวิเคราะหตรวจสอบที่ฝายบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 อาคารไพลิน โดยนํา
ใบตอบรับคําขอรับบริการ มาแสดงกับเจาหนาที่ เพื่อขอรับรายงานผลการวิเคราะหตรวจสอบ (ภาคผนวก ค)
พรอมรับตัวอยางคืน (กรณีขอรับตัวอยางคืน) หากผูขอรับบริการไมสามารถมารับรายงานผลการวิเคราะห
ตรวจสอบดวยตนเอง ใหมอบอํานาจใหผูอื่นรับรายงานผลการวิเคราะหตรวจสอบและขอคืนตัวอยางแทน โดย
กรอกใบมอบอํานาจดานหลังใบตอบรับคําขอรับบริการพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ
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6.2.1.8 กรณีผูขอรับบริการ ขอรับรายงานผลการวิเคราะหตรวจสอบทางโทรสาร หรือ
ทางไปรษณีย เมื่อผลการวิเคราะหตรวจสอบเรียบรอยแลว ฝายบริหารงานทั่วไปจะนําสงทางไปรษณียตามที่อยูที่
ระบุในใบคําขอรับบริการ หรือสงทางโทรสาร (กรณีระบุในใบคําขอรับบริการใหสงทางโทรสารเทานั้น) กอนนําสง
ทางไปรษณียอ ีกครั้ง

6.2.2 การขอรับบริการวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางรัตนชาติหรืออัญมณี
ผูขอรั บ บริก ารวิเ คราะห ตรวจสอบตัว อยางรั ตนชาติห รื ออัญ มณี สามารถดํ าเนินการได
ดังแสดงในรูปที่ 2
6.2.2.1 นําตัวอยางรั ตนชาติหรื ออัญมณีที่เจี ยระไนแล ว มาขอรั บ บริก ารที่ ส วน
วิเคราะหรัตนชาติและธรณีวตั ถุ สํานักวิเคราะหวจิ ัยทรัพยากรธรณี ชั้น 3 อาคารมรกต
6.2.2.2 เจาหนาที่ทําการตรวจสอบตัวอยางเบื้องตนพรอมกับออกใบรับตัวอยาง
6.2.2.3 กรอกคําขอรับบริการวิเคราะหตรวจสอบ 1 ที่สวนวิเคราะหรัตนชาติและ
ธรณีวตั ถุ สํานักวิเคราะหวจิ ัยทรัพยากรธรณี
6.2.2.4 สวนวิเคราะหและตรวจสอบ ไดทําการวิเคราะหตรวจสอบแลวเสร็จ และ
ประสานกับผูขอรับบริการ เพื่อการดําเนินการในขั้นตอนตอไป
6.2.2.5 นํ าคํ าขอรั บ บริก ารวิเ คราะห ตรวจสอบ 1 พร อ มใบรั บ ตัว อย าง ยื่ นต อ
เจาหนาที่ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักวิเคราะหวจิ ัยทรัพยากรธรณี ชั้น 1 อาคารไพลิน
6.2.2.6 กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจ ตอการใหบริการของกรมทรัพยากรธรณี
แลวสงคืนใหเจาหนาที่ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักวิเคราะหวจิ ัยทรัพยากรธรณี
6.2.2.7 นําใบแจงคาบริการการวิเคราะหตรวจสอบ ทธ.39 ไปชําระเงินที่สวนการ
คลัง ชั้น 1 อาคารเพชร ผูขอรับบริการจะไดใบแจงคาบริการวิเคราะหตรวจสอบสวนล างและใบเสร็จรับเงินที่
สวนการคลังออกให นํามาสงคืนใหเจาหนาที่สวนวิเคราะหรัตนชาติและธรณีวตั ถุ ชั้น 3 อาคารมรกต พรอมคํา
ขอรับ บริก ารวิเ คราะห ตรวจสอบ 1 เมื่อเจ าหนาที่ตรวจสอบใบเสร็ จ รับ เงินเรี ยบร อยแล วจะสง คืนเฉพาะ
ใบเสร็ จ รั บ เงิน ให ผู ขอรั บ บริก าร ตามอั ตราค า บริก ารตามประกาศกรมทรั พยากรธรณี (ภาคผนวก ก)
จบกระบวนการยื่นขอรับบริการวิเคราะหตรวจสอบ
6.2.2.8 ผู ข อรั บ บริก ารนํา ใบรั บ ตัว อยา ง มายื่ น ตอ เจ า หนา ที่เ พื่ อขอรั บ ผลการ
วิเคราะหตรวจสอบ พรอมรับตัวอยางคืน ที่สวนวิเคราะหรัตนชาติและธรณีวตั ถุ สํานักวิเคราะหวจิ ัยทรัพยากรธรณี
ชั้น 3 อาคารมรกต

6.3 การขอรับบริการวิเคราะหตัว อยางของหนว ยงานราชการภายใน
หนวยงานราชการภายในกรมทรัพยากรธรณี ขอรับบริการวิเคราะหตวั อยางตามขั้นตอน ดังนี้
6.3.1 สงตัวอยางตามจํานวนพรอมรายละเอียดที่สวนวิเคราะห สํานักวิเคราะหวจิ ัยทรัพยากรธรณี
และรับตัวอยางคืนกลับ เมื่อทําการวิเคราะหและตรวจสอบเสร็จเรียบรอยแลว ดังนี้
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- ตัวอยางธรณีวตั ถุตา งๆ ที่ตอ งการหาองคประกอบทางกายภาพ สงตัวอยางพรอมรายละเอียด
ที่ สวนวิเคราะหรัตนชาติและธรณีวตั ถุ สํานักวิเคราะหวจิ ัยทรัพยากรธรณี ชั้น 3 อาคารมรกต
- ตัวอยางแรและหิน ที่ตองการหาองคประกอบทางเคมี สงตัวอยางพรอมรายละเอียด ที่หอง
เตรียมตัวอยาง สวนวิเคราะหแรและหิน สํานักวิเคราะหวจิ ัยทรัพยากรธรณี ชั้น 1 อาคารเพชร
- ตัวอยางธรณีเคมี เชน ดิน ตะกอนธารน้ํา น้ํา สงตัวอยางพรอมรายละเอียด ที่สวนวิเคราะห
ดินและตะกอนธารน้ํา สํานักวิเคราะหวจิ ัยทรัพยากรธรณี ชั้น 2 อาคารไพลิน
6.3.2 หนวยงานภายในที่ขอรับบริการนําหนังสือสงตัวอยางที่มีตราประทับรับตัวอยาง ตามขอ
6.3.1 ยื่นตอเจาหนาที่ฝายบริหารงานทั่วไป
6.3.3 เมื่อสํานักวิเคราะหวจิ ัยทรัพยากรธรณีทําการทดสอบเสร็ จเรียบรอยแลว จะทําการส ง
หนังสื อรายงานผลการวิเคราะหตรวจสอบไปยังหนวยงานราชการที่ขอรับบริการ พร อมรั บตัวอยางคืนที่สวน
วิเคราะหตา ง ๆ ตามขอ 6.3.1

6.4 การขอรับบริการวิเคราะหตัว อยางของหนว ยงานราชการภายนอก
หนวยงานราชการภายนอกกรมทรัพยากรธรณีขอรับบริการวิเคราะหตวั อยางตามขั้นตอน ดังนี้
6.4.1 จั ด ทํ าหนั ง สื อส ง ตั ว อย างเพื่ อ นํ าเรี ยนอธิบ ดี ก รมทรั พ ยากรธรณี พร อมตั วอย า ง
รายละเอียดตัวอยาง วัตถุประสงค เชน เพื่อหาองคประกอบทางกายภาพ หรือหาองคประกอบทางเคมี (ระบุ
รายการวิเคราะหใหชดั เจน)
6.4.2 นําหนั งสื อส ง ตัวอยางมายื่ นต อเจ าหน าที่ ฝ ายสารบรรณ สํ านั กบริหารกลางเพื่ อให
เจาหนาที่ลงรับหนังสือ ที่ช้นั 1 อาคารเพชร
6.4.3 นําหนังสือที่ลงรับแลว พรอมตัวอยางมายื่นตอเจ าหนาที่ฝายบริหารงานทั่วไป สํานัก
วิเคราะหวจิ ัยทรัพยากรธรณี ชั้น 1 อาคารไพลิน
6.4.4 ผูขอรับบริการจากหนวยงานราชการภายนอก รับใบแจงคาบริการการวิเคราะหตรวจสอบ
ทธ.39 และนําไปชําระเงินที่สวนการคลัง ชั้น 1 อาคารเพชร ผูขอรับบริการจะไดใบแจงคาบริการการวิเคราะห
ตรวจสอบสวนลาง ทธ.39 นําใบเสร็จรับเงินที่สวนการคลังออกใหมาสงคืนใหเจาหนาที่ฝายบริหารงานทั่วไป
สํานักวิเคราะหวจิ ัยทรัพยากรธรณี ชั้น 1 อาคารไพลิน
6.4.5 ผู ข อรั บ บริก ารสามารถติดต อ สอบถาม ขั้ น ตอนการวิเ คราะห แ ละตรวจสอบกั บ
เจาหนาที่ฝายบริหารงานทั่วไปทางโทรศัพท หมายเลขโทรศัพทปรากฏดานล างใบตอบรับคําขอรับบริการ
(เจาหนาที่ไมสามารถบอกผลการวิเคราะหและตรวจสอบทางโทรศัพท เนื่องจากเปนขอมูลสวนบุคคล)
6.4.6 กรณีผูขอรั บ บริก าร ขอรั บ รายงานผลการวิเคราะหตรวจสอบดวยตนเอง ผูขอรั บ
บริการติดตอขอรับรายงานผลการวิเคราะหและตรวจสอบที่ฝายบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 อาคารไพลิน พรอมรับ
ตัวอยางคืน (กรณีขอรับตัวอยางคืน) หากผูขอรับ บริการไมระบุ ฝ ายบริหารงานทั่วไปจะนําสงทางไปรษณีย
ตามที่อยูที่ระบุในหนังสือ กรณีประสงคขอรับตัวอยางคืน ขอรับคืนไดที่ฝายบริหารงานทั่วไป หรือสวนวิเคราะห
รัตนชาติและธรณีวตั ถุ ภายใน 1 เดือน
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6.5 การปฏิบัติงานของเจาหนาทีฝ่ ายบริหารงานทั่ว ไป
การปฏิบัตงิ านของเจาหนาทีฝ่ ายบริหารงานทั่วไปมีข้นั ตอน ดังนี้

6.5.1 การใหบริการวิเคราะหและตรวจสอบตัวอยางภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป
6.5.1.1 รั บ แบบคําขอรั บ บริก ารวิเ คราะห ตรวจสอบ 1 พร อมตัวอยางที่ผูขอรั บ
บริการกรอกขอมูลครบถวนแลว ตรวจสอบสภาพตัวอยางเบื้องตน และตรวจสอบรายละเอียดรายการทดสอบ
ตามรายการจากประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง “อัตราคาบริการการวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางทรัพยากรธรณี”
(ภาคผนวก ก) และบันทึกสภาพตัวอยางในใบคําขอรับบริการวิเคราะหตรวจสอบ 1
6.5.1.2 ลงลําดับเลขที่คาํ ขอในคําขอรับบริการวิเคราะหตรวจสอบ 1 ติดเลขที่คําขอ
ที่ถงุ บรรจุตวั อยาง โดยกําหนดเลขที่คาํ ขอเปนตัวเลข 4 หลัก จาก 0001 ถึง 9999 ตามลําดับ ขีดเครื่องหมาย
/ ตามดวยปงบประมาณ เชน คําขอเลขที่ 0001/2556 หมายถึงคําขอลําดับที่ 1 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2556
และบันทึกเลขที่คาํ ขอในทะเบียนรับตัวอยางของสํานักวิเคราะหวจิ ัยทรัพยากรธรณี
6.5.1.3 คํานวณคาบริก ารวิเ คราะหตามประกาศกรมทรั พยากรธรณี ลงรายการ
คาบริการในใบแจงหนี้ ทธ.39 (ภาคผนวก ค) พรอมลงนามกํากับสวนบนของใบแจงหนี้ มอบใหผูขอรับบริการ
นําไปชําระเงินที่สวนการคลัง และใหผูขอรับบริการนําใบเสร็จรับเงินที่สวนการคลังออกใหพรอมใบแจงหนี้
สวนลางมาแสดงตอเจาหนาที่ฝายบริหารงานทั่วไป เจาหนาที่ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินเก็บใบแจงหนี้สวนล าง
รวมไวกับคําขอรับบริการวิเคราะห ตรวจสอบ 1 พรอมลงชื่อในแบบคําขอรับบริการ สงใบเสร็จรับเงินคืนผู
ขอรับบริการ
6.5.1.4 จัดเก็บแบบประเมินความพึงพอใจ (ภาคผนวก ค) ที่ผูขอรับบริการกรอกให
จัดเก็บตัวอยางไวในสถานที่ที่กําหนด สํ าเนาคําขอรับบริการวิเคราะห ตรวจสอบ 1 จัดเก็บในแฟม คําขอรั บ
บริการเรียงตามเลขที่คาํ ขอ ตามลําดับ
6.5.1.5 ฝายบริหารงานทั่วไป จัดชุ ดเอกสารซึ่งประกอบดวย ใบคําขอรั บบริการ
วิเคราะหตรวจสอบ 1 ใบแจงหนี้ ทธ.39 เขาแฟมเสนอผูอํานวยการสํานักวิเคราะหวจิ ัยทรัพยากรธรณีลงนาม
เพื่อสั่งการใหสวนวิเคราะหดาํ เนินการวิเคราะหตรวจสอบตอไป
6.5.1.6 ลงบันทึกส งตัวอยางเพื่อทําการวิเคราะหตรวจสอบทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ลงเลขที่หนังสือในใบคําขอรับบริการวิเคราะหตรวจสอบ 1 พรอมประทับตราวันที่ที่ทําการสง
ใหตรงกับเลขที่ และวันที่ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
6.5.1.7 ลงบั นทึก ส ง ตัวอยางในทะเบี ยนส ง ตัวอยางแยกเล ม เป นของแตล ะส วน
วิเคราะห ประกอบดวย เลขที่คาํ ขอ เลขที่หนังสือสง ชื่อผูสงตัวอยาง ชื่อผูรับตัวอยาง รายละเอียดตัวอยาง
6.5.1.8 สงคําขอรับบริการใหสวนวิเคราะห พรอมตัวอยาง และลงนามสงตัวอยางใน
ทะเบียนสงตัวอยาง เมื่อสงใหสวนวิเคราะหแลว สวนวิเคราะหรับคําขอรับบริการ พรอมตัวอยาง และลงนาม
รับในทะเบียนสงตัวอยางของฝายบริหารงานทั่วไป
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6.5.1.9 รั บ รายงานผลการวิเ คราะห ตรวจสอบจากส วนวิเ คราะห ลงบั นทึ ก รั บ
รายการผลการวิเคราะหในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และลงบันทึกรับรายงานผลการวิเคราะห โดยลงชื่อ
ผูรับและลงวันที่ที่รับรายงานผลการวิเคราะห ในทะเบียนรับตัวอยาง
6.5.1.10 นํารายงานผลการวิเคราะหตรวจสอบเขาแฟม เสนอผูอํานวยการสํ านัก
วิเคราะหวจิ ั ยทรัพยากรธรณีลงนาม ออกเลขที่ห นังสือภายนอก บันทึกเลขที่หนัง สือสง ออก พรอมวันที่ใน
รายงานผลการวิเคราะห จัดชุดรายงานผลการวิเคราะห แบงเปน 2 ชุด ประกอบดวย ตนฉบั บ 1 ชุด และคู
ฉบับ 1 ชุด
6.5.1.11 ดําเนินการจัดสงรายงานผลการวิเคราะหตรวจสอบตามที่ระบุไวในใบคํา
ขอรับบริการวิเคราะหตรวจสอบ 1 แจงผูขอรับบริการทางโทรศัพทเพื่อรับรายงานผลการวิเคราะหตรวจสอบ
ดวยตนเอง หรือสงรายงานผลการวิเคราะหตรวจสอบทางโทรสาร จากนั้นเจาหนาที่ฝายบริหารงานทั่วไปทํา
การจัดสงรายงานผลทางไปรษณียต อ ไป จบกระบวนการใหบริการวิเคราะหตรวจสอบตัวอยาง

6.5.2 การใหบริการวิเคราะหตรวจสอบตัว อยางจากภาคหนว ยงานราชการภายนอก
และหนว ยงานราชการภายใน
6.5.2.1 รับหนังสือนําสงตัวอยางเพื่อขอทําการวิเคราะหตรวจสอบของหนวยงาน
ราชการภายนอกจากฝายสารบรรณ สํานักบริหารกลาง ทําการตรวจสอบรายละเอียดและตัวอยางใหครบถวน
6.5.2.2 รั บ หนัง สื อนํา ส ง ตัวอยางเพื่อ ทําการวิเ คราะห ตรวจสอบจากหน วยงาน
ราชการภายใน ตรวจสอบรายละเอี ยดในหนังสือนําสงตัวอยางเพื่อทําการวิเคราะหตรวจสอบ ประกอบดวย
รายการวิเคราะห หรือวิธวี เิ คราะห จํานวนตัวอยาง พิกัดพื้นที่ที่เก็บตัวอยาง โดยมีลายมือชื่อผูรับตัวอยางจาก
เจาหนาที่ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักวิเคราะหวจิ ัยทรัพยากรธรณีเรียบรอยแลว
6.5.2.3 ฝายบริหารงานทั่วไปติดตามตรวจสอบความถูกตอง จํานวนตัวอยางพรอม
รายละเอียดที่สวนวิเคราะห
6.5.2.4 ลงรับหนังสือนําสงตัวอยางเพื่อขอทําการวิเคราะหตรวจสอบจากระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส บันทึกเลขที่ วันที่ และเวลารับหนังสือ บนมุมบนดานขวาของหนังสือ
6.5.2.5 ฝายบริหารงานทั่วไปกรอกคําขอรับบริการวิเคราะหตรวจสอบ 2 และลงคําขอ
ในทะเบียนรับตัวอยางพรอมทั้งระบุสวนวิเคราะห และนําเสนอผูอํานวยการสํานักวิเคราะหวจิ ัยทรัพยากรธรณีลง
นาม เพื่อสงใหวเิ คราะหยงั สวนวิเคราะหตอ ไป
6.5.2.6 ลงบันทึกส งตัวอยางเพื่อทําการวิเคราะห ตรวจสอบทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ลงเลขที่หนัง สือในหนัง สือนําสงตัวอยาง พรอมประทับตราวันที่ที่ทําการสงใหตรงกับเลขที่
และวันที่ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
6.5.2.7 ลงบั นทึ ก ส ง ตัวอย างในทะเบี ยนส ง ตัวอยางแยกเล ม เป นของแตล ะส ว น
วิเคราะห ประกอบดวย เลขที่คาํ ขอ เลขที่หนังสือสง ชื่อผูสงตัวอยาง ชื่อผูรับตัวอยาง รายละเอียดตัวอยาง
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6.5.2.8 สงคําขอรับบริการใหสวนวิเคราะห พรอมตัวอยาง ฝายบริหารงานทั่วไปลง
นามส งตัวอยางในทะเบียนส ง ตัวอยาง เมื่อสงให สวนวิเคราะห แลว สวนวิเคราะหรับหนัง สื อนําส งตัวอยาง
พรอมตัวอยาง สวนวิเคราะหลงนามรับในทะเบียนสงตัวอยางของฝายบริหารงานทั่วไป
6.5.2.9 รั บ รายงานผลการวิเ คราะห ตรวจสอบจากส วนวิเ คราะห ลงบั นทึ ก รั บ
รายการผลการวิเคราะหในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ลงบันทึกรับรายงานผลการวิเคราะห โดยลงชื่อผูรับ
และลงวันที่ที่รับรายงานผลการวิเคราะห ในทะเบียนรับตัวอยาง
6.5.2.10 นํารายงานผลการวิเคราะห ตรวจสอบเขาแฟมเสนอ ผูอํานวยการสํานัก
วิเคราะหวจิ ัยทรัพยากรธรณีลงนาม
6.5.2.11 ในกรณีเ ปนรายงานผลการวิเ คราะห ตรวจสอบของหนวยงานราชการ
ภายนอก ฝายบริหารงานทั่วไป ดําเนินการออกเลขที่หนังสือภายนอก ลงเลขที่หนังสือสงออกในรายงานผล
การวิเคราะห จัดชุดรายงานผลการวิเคราะห แบงเปน 2 ชุด ประกอบดวย ตนฉบับ 1 ชุด และคูฉบับ 1 ชุด นํา
ตนฉบับใสซองสงไปรษณีย ถึงผูขอรับบริการ และจัดเก็บคูฉบับเขาแฟม เพื่อการทวนสอบได
6.5.2.12 ในกรณีเ ป นรายงานผลการวิเ คราะห ตรวจสอบของหนวยงานราชการ
ภายใน ฝ า ยบริห ารงานทั่ว ไปดํา เนินการจั ดส ง รายงานผลการวิเ คราะห ตรวจสอบทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส กอนนําสงรายงานในรูปเอกสารใหแกหนวยงานราชการภายในตอไป
6.5.2.13 จบกระบวนการใหบริการวิเคราะหตรวจสอบตัวอยาง
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ชว งยื่นคําขอ
20 นาที
ผูขอใชบริการยื่นคําขอรับบริการพรอมสงตัวอยาง
และรับใบชําระคาธรรมเนียม (ชั้น 1 อาคารไพลิน)
15 นาที
ชําระคาธรรมเนียมที่สว นการคลังและรับ
ใบเสร็จรับเงินกอนเวลา 15.30 น. (ชั้น 1อาคารเพชร)
10 นาที
แสดงใบเสร็จรับเงินและรับใบตอบรับ
คําขอรับบริการ (ชั้น 1 อาคารไพลิน)

ระยะเวลาดําเนินการ
14 วัน
วิเคราะหตัวอยางและตรวจสอบตัวอยาง
แรและหินทั่วไป
(ชั้น 1 อาคารเพชร และชั้น 3 อาคารมรกต)
30 นาที
รับผลการตรวจสอบและรับตัวอยางคืน
(ชั้น 1 อาคารไพลิน)

รูปที่ 1 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการ “การใหบริการวิเคราะหและตรวจสอบ
แรและหินทั่ว ไป”
สรุป

1. ชวงยื่นคําขอ 3 ขั้นตอน 3 จุดบริการ รวมระยะเวลา 45 นาที
2. ชวงดําเนินการจนแลวเสร็จ (รวมระยะเวลาชวงยื่นคําขอดวย) 5 ขั้นตอน 14 วันทําการ
ยกเวนสําหรับตัว อยางที่มีรายการวิเคราะหหาปริมาณแรรเอิรทออกไซด
ยกเวนสําหรับตัว อยางที่มีรายการวิเคราะหเกิน 7 รายการตอ 1 คําขอรับบริการ
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ชว งยื่นคําขอ
45 นาที
ผูขอใชบริการนําตัวอยางมาตรวจสอบเบื้องตน
และรับใบรับตัว อยาง (ชั้น 3 อาคารมรกต)
15 นาที
ยื่นคําขอรับบริการและรับใบชําระคาธรรมเนียม
รับใบตอบรับคําขอรับบริการ (ชั้น 1 อาคารไพลิน)

ระยะเวลาดําเนินการ
วิเคราะหตัวอยางและตรวจสอบตัวอยาง
อัญมณีและรัตนชาติ (ชั้น 3 อาคารมรกต)

ชําระคาธรรมเนียมและรับใบเสร็จรับเงิน
กอนเวลา 15.30 น. (ชั้น 1 อาคารเพชร)

แสดงรับใบเสร็จรับเงินรับผลการตรวจสอบและรับ
ตัวอยางคืน (ชั้น 1 อาคารไพลิน)
1-6 วัน

รูปที่ 2 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการ “การใหบริการวิเคราะหและตรวจสอบอัญ มณี
และรัตนชาติ”
สรุป

1. ชวงยื่นคําขอ 2 ขั้นตอน 2 จุดบริการ รวมระยะเวลา 1 ชั่วโมง
2. ชวงดําเนินการจนแลวเสร็จ (รวมระยะเวลาชวงยื่นคําขอดวย) 5 ขั้นตอน 7 วันทําการ
3. ในกรณีรัตนชาติ การชําระคาธรรมเนียมจะดําเนินการหลังจากไดดําเนินการตรวจวิเคราะหเบื้องตนแลว
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7. การดําเนินการวิเคราะหและตรวจสอบ
สวนวิเคราะหที่ดาํ เนินการวิเคราะหและตรวจสอบตัวอยาง มีดงั นี้

7.1 สว นวิเคราะหรัตนชาติและธรณีว ัตถุ
ส วนวิเ คราะห รั ตนชาติและธรณีวัตถุ (สวรธ.) มีห นาที่รั บ ผิดชอบเกี่ยวกับ การวิเ คราะห
ตรวจสอบรัตนชาติเพื่อใหทราบชนิด คุณภาพ และพิสูจนความแทจริง วิเคราะหตรวจสอบธรณีวัตถุตางๆ โดย
วิธีการทางฟสิกสพื้นฐานและเทคโนโลยีช้ันสู ง และกระบวนการวิเคราะหทางฟสิกส เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพ ตลอดจนปฏิบัตงิ านของหนวยงานที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย

การแบงวิธีว ิเคราะหในหองปฏิบตั ิการ
สวนวิเคราะหรัตนชาติและธรณีวตั ถุ จะทําการวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางในหองปฏิบัตกิ าร
โดยการศึกษาสมบัตทิ างฟสิกสของแร ดวยการพิจารณารูปรางลักษณะภายนอกที่พบ เปนลั กษณะที่เดนชัด
ไดแก สี ผงสีละเอียด รูปผลึก รูปรางอื่นๆ ความแข็ง ความวาว แนวแตกเรียบ รอยแตก ความเหนียว ความ
ถวงจํ าเพาะ ความเป นแมเ หล็ ก และการเรื องแสง เป นตน เพื่อยืนยันผลการจํ าแนกชนิดแรและหิน การ
วิเคราะหตรวจสอบตัวอยางแรและหินทางฟสิกสสามารถแบงไดดงั นี้

การวิเคราะหโดยวิธีพ ื้นฐาน
แรแตละชนิดจะมีลักษณะเดนแตกตางกัน การวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางเพื่อการยืนยันผล
การจําแนกชนิดแรและหิน ซึ่งสามารถตรวจสอบได โดยใชเครื่องมือพื้นฐาน เพื่อการพิจารณา 2 วิธี ดังนี้
1. การวิเคราะหตรวจสอบเบื้องตน เปนการศึกษาสมบัตทิ างฟสิกสของตัวอยางแรและหิน ทํา
ไดโดยการตรวจสอบดวยตาเปลา หรือ โดยแวนขยาย ตรวจสอบความแข็ง สี ขนาดของเม็ดแร ความถวงจําเพาะ ความ
วาว แนวแตกเรียบ ความสัมพันธของเม็ดแร เพื่อใหไดช่อื แรและหิน
2. การวิเ คราะห ตรวจสอบศิล าวรรณนา โดยเตรี ยมตัวอยางใหเ ปนแผนบาง มีความหนา
ประมาณ 0.03 มิลลิเมตร นําไปศึกษาภายใตกลองจุล ทรรศนโพลาไรซ เพื่อศึก ษาลั กษณะของเนื้อหิน แร
ประกอบหิน เพื่อจําแนกชนิดแรและหิน ตามสมบัตทิ างกายภาพ ปฏิกิริยาทางแสงของผลึกและวัตถุ ทําใหได
ขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับยืนยันผลการจําแนกชนิดแรและหินจากวิธวี เิ คราะหตรวจสอบเบื้องตน

ขั้นตอนการตรวจสอบแร
หองปฎิบัตกิ ารวิเคราะหตรวจสอบรัตนชาติและธรณีวัตถุ ทําการตรวจสอบสมบัตติ างๆของ
ตัวอยางแรเปนขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ
1. การตรวจสอบโดยอาศัยตาเปลา หรือแวนขยายขนาด 10 เทา
2. การตรวจสอบในรายละเอียด
3. การตรวจสอบสมบัตอิ ื่น ๆหรือใชเครื่องมืออื่น ๆ
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4. รวบรวม และ ประมวลผล ขอมูลตางๆ ที่ไดจากการตรวจสอบ และสรุปวาควรจะเปนแร
ชนิดใด ประมวลจากขอมูลแลวตัดทอน จํากัดใหแคบ เพื่อนําไปสูสมบัตเิ ฉพาะตัวของตัวอยางนั้น

การตรวจสอบโดยอาศัยตาเปลา หรือแวนขยายขนาด 10 เทา
สมบัตทิ างฟสิกสของแรสามารถตรวจดูจากรูปรางลักษณะภายนอกที่พบ เชน สี สีผงละเอียด รูปราง
ผลึก ความวาว แนวแตกเรียบ ความแข็ง ความถวงจําเพาะ รอยแตก ความเปนแมเหล็ก

การตรวจสอบในรายละเอียด
โดยอาศั ย แว น ขยาย 10 เท า หรื อ กล อ งจุ ล ทรรศน 2 ตา ตรวจสอบตั ว อย า งคล า ย
กระบวนการแรก จะไดรายละเอียดเพิ่มเติม ก็จะสามารถสรุปผลออกมาไดวา ตัวอยางที่ทําการตรวจสอบนั้น
อยูในกลุม หรือ ชนิดแรใด โดยพยายามรวบรวมขอมูลจากการทดสอบทั้งหมด และพิจารณาสมบัตติ า ง ๆ ตรง
กับกลุมหรือชนิดแรใด และจะตองพยายามใชตวั ลักษณะเดนที่เปนกุญแจสําคัญเปนตัวชวยตัดสิน เชน ตัวอยาง
แร 2 ชนิด มีสีขาว คาความแข็งใกลกัน แตคา ความถวงจําเพาะหรือความหนักเบาตางกัน อาจเปนแร แคลไซต
โดโลไมต หรือ แรแบไรต

การตรวจสอบสมบัติอนื่ ๆ
สามารถตรวจสอบได เชน สมบัตทิ างแสง เปนการตรวจภายใตกลองจุลทรรศนเพื่อหาคาดัชนี
หักเห ถามีแรหลายชนิดเกิดรวมกัน หรือ มีขนาดเล็กมาก ใหทําการตรวจสอบดวยวิธีศลิ าวรรณนา หรือ ทํา
แผ นตัดบางและศึก ษาภายใตก ล องจุ ล ทรรศน สมบั ตทิ างเคมี เ ป นการตรวจสอบอยางง ายๆ เชน การทํา
ปฏิกิริยากับกรดเกลือของกลุมแรคารบอเนต ใชถาดสังกะสีและกรดเกลือในการตรวจสอบแรดีบุก เปนตน
ขั้นตอนการตรวจสอบสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

รวบรวมและประมวลผล
นําผลที่ไดจ ากการตรวจสอบสมบัตติ างๆ มารวบรวมและประมวลผลชื่อและชนิ ดของแร
พรอมรายงานผลวิเคราะห
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การตรวจสอบรัตนชาติหรืออัญ มณี
การตรวจสอบรัตนชาติหรืออัญมณีที่เปนระบบมาตรฐานต องอาศัยวิธีก ารและเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร เปนกระบวนงานตรวจสอบคุณสมบัตทิ างกายภาพ ทางเคมีและทางแสงของรัตนชาติ และทําการ
รวบรวมขอมูลหลักฐานที่ไดจากการปฏิบัตกิ ารทดสอบที่เหมาะสมเพี ยงพอสําหรับการสรุ ปผล เพื่อที่จะจําแนก
ประเภทของรัตนชาติ และจัดแบงรัตนชาติน้ันไดเปนชื่อชนิดและประเภทตามลําดับ ดวยเครื่องมือพื้นฐาน เชน
กลองจุ ลทรรศน แวนขยาย ในการตรวจสอบเบื้องตน การตรวจวิเคราะห ดวยเครื่องระดับสูงสําหรับรั ตนชาติ
หรืออัญมณีที่ยากตอการตรวจสอบและสรุ ปผลดวยวิธีพื้นฐาน เชน Energy Dispersive X-ray Fluorescence
Spectrometry, Fourier Transform Infra-red Spectroscope และ Raman Spectroscope เพื่อพิสูจนความ
แทจริง หรือ คุณภาพรัตนชาติ หรือ อัญมณีวาเปนรัตนชาติแท หรือ รัตนชาติสังเคราะห ซึ่งจะเป นประโยชนใน
การซื้อการขายรัตนชาติ คุมครองผูบริโภค และปองกันการถูกหลอกลวง

กระบวนการวิเคราะหและตรวจสอบรัตนชาติหรืออัญ มณี (รูปที่3)
1. ตรวจสอบลักษณะทั่วไปที่เดนชัด สี ความโปรงใส รูปราง การเจียระไน น้ําหนัก ความวาว
ปรากฏการณ
2. ตรวจสอบโดยใชแวนขยาย 10 เทา หรือกลองจุลทรรศน มลทินลายเสน แถบสี วงสี เสน
โคง เสนตรง แถบสีตรง รอยแยก ลักษณะที่ผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
3. ตรวจสอบโดยใชเครื่องมือพื้นฐาน ดัชนีหักเห ความถวงจําเพาะ สีแฝด การเรืองแสง ฯลฯ
4. การตรวจสอบโดยใชเครื่องมือขั้นสูง ไดแก ED-XRF, Raman, FTIR
5. ตรวจสอบลักษณะอื่นๆ แสดงรูปแบบของเงา ปฏิกิริยาที่มีตอสารเคมีบางชนิด สีบริเวณ
ดานลางของเพชรแท และ เพชรเทียม ฯลฯ
6. รายงานผลวิเคราะห
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1. ตรวจสอบลักษณะทั่ว ไปที่เดนชัด
สี ความโปรงใส รูปรางการเจียระไน น้ําหนัก ความวาว ปรากฏการณ

2. ตรวจสอบโดยใชแวนขยาย 10 เทา หรือกลองจุลทรรศน
มลทินลายเสน แถบสี วงสี เสนโคง เสนตรง แถบสีตรง รอยแยก ลักษณะทีผ่ านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ

3. ตรวจสอบโดยใชเครื่องมือพื้นฐาน
ดัชนีหักเห ความถวงจําเพาะ สีแฝด การเรืองแสง ฯลฯ

4. ตรวจสอบโดยใชเครื่องมือขั้นสูง ไดแก ED-XRF, Raman, FTIR

5. ตรวจสอบลักษณะอื่น ๆ
แสดงรูปแบบของเงา ปฏิกิริยาทีม่ ีตอ สารเคมีบางชนิด สีบริเวณดานลางของเพชรแทและเพชรเทียม ฯลฯ

6. รายงานผลวิเคราะห

6.1 รายงาน (ภาษาไทย)

รูปที่ 3 แผนผังแสดงกระบวนการวิเคราะหและตรวจสอบรัตนชาติหรืออัญมณี

6.2 รายงาน (ภาษาอังกฤษ)
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กระบวนการวิเคราะหและตรวจสอบแรหนัก (แรเม็ด)
กระบวนการวิเคราะหและตรวจสอบแรหนัก (แรเม็ด) ดําเนินการสงตัวอยางแยกสมบัตทิ าง
แมเหล็ก ผานการใสกรดลงบนถาดสัง กะสีที่มีตัวอยางอยู ลางกรดออกดวยน้ํา ศึก ษาสมบัตติ าง ๆ ของแร
ภายใตกลองจุลทรรศน และรวบรวมประมวลผล ดังแสดงในรูปที่ 4
ตัวอยาง
สุมตัวอยาง

แยกสมบัตทิ างแมเหล็ก

ติดแมเหล็กมาก

ไมตดิ แมเหล็ก

ติดแมเหล็กนอย

กัดกรดในถาดสังกะสี
ลางกรดออกดวยน้ํา
ศึกษาสมบัติ ตาง ๆ ของแรแตละชนิด
ภายใตกลองจุลทรรศน

รวบรวมและประมวลผล

รายงานผล
รูปที่ 4 แผนผังแสดงกระบวนการวิเคราะหและตรวจสอบแรหนัก (แรเม็ด)
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7.2 สว นวิเคราะหแรและหิน
สวนวิเคราะหแรและหิน (สวรห.) มีหนาที่ใหบริการวิเคราะหท างเคมี เพื่อหาปริมาณ
องคป ระกอบหลั ก และองคป ระกอบรอง รวมทั้ง ธาตุป ริม าณนอย ในตัวอยางแร หิน ดิน ทราย และ
ธรณีวัตถุอื่น ๆ แกทุกหนวยงาน เพื่อสนับสนุนงานดานการสํ ารวจ ประเมินศัก ยภาพทรัพยากรธรณี
การศึกษาและวิจัยในโครงการตางๆ รวมทั้งบริการแกภาคเอกชนทั่วไป ตลอดจนปฏิบัตงิ านรวมกับ หรือ
สนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
สวนวิเคราะหแรและหิน รับวิเคราะหตวั อยางที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเ พื่อหาปริมาณ
ขององคประกอบทางเคมี วิธที ี่ใชในการวิเคราะหมี 2 วิธี คือ วิธวี เิ คราะหแบบดั้งเดิม (classical methods) และ
วิธีวเิ คราะหโดยเครื่องมือ (instrumental methods) การเลือกวิธีวเิ คราะหข้ึนอยูกับชนิดและปริมาณของ
องคประกอบทางเคมีของตัวอยางที่ตอ งการวิเคราะห ดังแสดงในรูปที่ 5
ลงทะเบียนรับ
บันทึกขอมูลของตัวอยาง
ออกหมายเลขหองปฏิบัติการ
เตรียมตัวอยาง
บดหยาบและบดละเอียด

ดําเนินการวิเคราะห

วิธี classical methods

วิธี instrumental methods
กระบวนการควบคุม
คุณภาพผลวิเคราะห
วิเคราะหทดสอบซ้ํา (กรณีจาํ เปน)
รายงานผลการวิเคราะห

รูปที่ 5 แผนผังแสดงกระบวนการวิเคราะหตรวจสอบแรและหินทั่ว ไป
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1. วิธีว ิเคราะหแ บบดั้ง เดิม (classical methods) เปนวิธีมาตรฐานซึ่งอาศัย
หลักการของกระบวนการทางเคมี โดยการใชเครื่องแกวและอุปกรณอื่นๆ ในการวิเคราะห แบงออกเปน
2 วิธี คือ
1.1 วิธวี ดั มวลของสาร (gravimetric methods) โดยนําตัวอยางมาผานกรรมวิธที างเคมี
เพื่อเปลี่ยนส วนประกอบของสารที่ตองการวิเ คราะห ให อยูในรู ป ของสารบริสุ ท ธิ์แล วชั่ง น้ําหนัก ของ
สารประกอบนั้น ๆ ดังแสดงในรูปที่ 6

แรวลุ แฟรม แรแบไรต
แรฟอสเฟต แรโมนาไซต

เตรียมตัวอยาง

กระบวนการยอยสลายและ/
หรือหลอมละลายตัวอยาง

มีปริมาณนอย

วิธี instrumental methods

มีปริมาณมาก

วิธี gravimetric methods

กระบวนการควบคุมคุณภาพ
ผลวิเคราะห

จัดทํารายงานผลการวิเคราะห

รูปที่ 6 แผนผังแสดงกระบวนการวิเคราะหตัว อยางแร โดยวิธี gravimetric methods
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1.2 วิธวี ดั ปริมาตรของสาร (volumetric methods) เปนวิธวี ดั ปริมาตรของสารละลาย
มาตรฐานซึ่งทราบความเขมขนแนนอนที่ใชในการไตเตรทกับสารละลายตัวอยาง ดังแสดงในรูปที่ 7
แรดีบุก แรฟลูออไรด
แรตะกั่ว แรพลวง
แรแมงกานีส แรสงั กะสี
แรเหล็ก แรทองแดง
เตรียมตัวอยาง

ยอยสลาย
หรือหลอมละลายตัวอยาง

มีปริมาณนอย

วิธี instrumental methods

มีปริมาณมาก
วิธี titration method
กระบวนการควบคุมคุณภาพ
ผลวิเคราะห

รายงานผลการวิเคราะห

รูปที่ 7 แผนผังแสดงกระบวนการวิเคราะหตัว อยางแร โดยวิธี volumetric methods

2. วิธีว ิเคราะหโดยเครื่องมือ (instrumental methods) อาศัยหลักการดานแสง
ความร อน และพื้นฐานทางอิเล็ กทรอนิกส เปนตน วิธีน้ีตองใชเครื่องมือและอุปกรณที่ยุงยากซับ ซอน
แผนผังแสดงกระบวนการวิเคราะหตัว อยางแร โดยวิธี volumetric methods ดังแสดงในรูปที่ 8
2.1 เครื่อง wavelength dispersive x-ray fluorescence spectrometer; WD-XRF
เป นเครื่องมือสํ าหรั บ วิเ คราะห ป ริม าณองคประกอบหลั ก (major elements) และองคประกอบรอง
(minor elements) ในตัวอยางแร หิน ดิน ทราย และธรณีวตั ถุตา งๆ

- 20 -

2.2 เครื่อง atomic absorption spectrometer; AAS เปนเครื่องมือสําหรับวิเคราะห
ธาตุปริมาณนอย ไดระดับสวนในลานสวน (parts per million ; ppm)
2.3 เครื่อง graphite furnace-atomic absorption spectrometer; GF-AAS เปนเครื่องมือ
สําหรับวิเคราะหธาตุที่มีปริมาณนอยมาก ไดถงึ ระดับสวนในพันลานสวน (parts per billion ; ppb)
2.4 เครื่อง UV-VIS Spectrometer เปนเครื่องมือสําหรับวิเคราะหองคประกอบทางเคมี
โดยอาศัยกระบวนการทางเคมี เปลี่ยนสารที่ตองการวิเ คราะห ให อยูในรูปของสารประกอบเชิงซอนที่
สามารถดูดกลืนแสง ในชวงรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) และวิสิเบิล (visible)
แรซโี นไทม แรเซอรคอน
แรตะกรันดีบุก แรแทนทาไลต
แรโคลัมไบต แรรูไทล
แรลโู คซีน แรอลิ เมไนตและ แรอ่นื ๆ
รวมทั้งหิน ดิน ทราย และธรณีวตั ถุ

เตรียมตัวอยาง
ยอยสลายหรือ หลอมละลายตัวอยาง

การเลือกโปรแกรมการวิเคราะห การตั้งสภาพของเครื่อง
การแยกสารรบกวน การปองกันสารรบกวน เปนไปตามวิธวี เิ คราะห
ของแรและเครื่องมือแตละชนิด

WD-XRF

Atomic Absorption
Spectrometer

UV Vis Spectrometer

กระบวนการควบคุมคุณภาพผลวิเคราะห
รายงานผลการวิเคราะห
รูปที่ 8 แผนผังแสดงกระบวนการวิเคราะหตัวอยางแร โดยวิธี instrumental methods

- 21 -

7.3 สว นวิเคราะหดินและตะกอนธารน้ํา
สวนวิเคราะหดนิ และตะกอนธารน้ํา (สวดต) ปฏิบัตงิ านวิเคราะหและตรวจสอบตัวอยาง
จากผูขอรับบริการหนวยงานภายในกรมทรัพยากรธรณี เพื่อประโยชนดา นการสํารวจแหลงแร ศึกษาดาน
สิ่งแวดลอม ทางธรณีวทิ ยาและทรัพยากรธรณี ศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และกระบวนการวิเคราะห
ดินและตะกอนธารน้ํา เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งสํารวจ ศึกษา และวิจัยดานสารพิษตาม
ธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการทางธรณีวทิ ยา ตลอดจนปฏิบัตงิ านรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ าน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย สําหรับการดําเนินงานจะไมคดิ คาบริการวิเคราะหตามที่
แจงในประกาศกรมทรัพยากรธรณี ตัวอยางมีประเภทตางๆ ไดแก ดิน ตะกอนธารน้ํา และน้ํา เปนตน
หองปฏิบัตกิ ารมีกระบวนการขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแต การรับตัวอยางพรอมหนังสือ
นําสง ตัวอยาง การตรวจสอบความถูก ตอง การเตรี ยมตัวอยาง การดําเนินการวิเ คราะห การควบคุม
คุณภาพ รายงานผลการทดสอบ การเก็บและสงตัวอยางคืนหลังเสร็ จจากการวิเคราะหและตรวจสอบ
แผนผังขั้นตอนการวิเคราะห ดังแสดงในรูปที่ 9 พรอมคําอธิบาย ดังนี้
1. รับตัวอยาง ดิน ตะกอนธารน้ํา และน้ํา พรอมหนังสือนําสงตัวอยาง

2. ตรวจสอบความถูกตอง
3. เตรียมตัวอยาง
4. ดําเนินการวิเคราะหดวยเครื่องมือ ICP-OES, AAS,
GF-AAS, ISE, pH-meter เพื่อหาปริมาณธาตุ อนุมลู
5. ควบคุมคุณภาพ

คุณภาพ
6. รายงานผลการทดสอบ
7. ตัวอยางสงคืน

รูปที่ 9 แผนผังขั้นตอนการวิเคราะหดินและตะกอนธารน้ํา
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1. การรับตัวอยางพรอมหนังสือนําสงตัวอยาง ฝายบริหารงานทั่วไป (ฝ.บท) เมื่อดําเนิน
ตามขั้นตอนเสร็จแลว จึงจัดสงตัวอยางพรอมหนังสือนําสงตัวอยางซึ่งดานหนาจะมีเลขทะเบียนรับ... และ
เลขคําขอ... ไปทีส่ วนวิเคราะหดนิ และตะกอนธารน้ํา
2. การตรวจสอบความถูกตอง เจ าหนาที่จะตรวจเช็คอยางละเอียดเชน รหัส จํานวน
พื้นที่ ลัก ษณะ ปริมาณ เป นตน เมื่อถูกตองแลวจะลงเลขทะเบียนรับ ....บนหนังสือนําสงตัวอยาง และ
บันทึกในทะเบียนหนังสือรับ
3. การเตรียมตัวอยาง การวิเคราะหและตรวจสอบทางเคมีเพื่อหาธาตุตา งๆ นั้น ลักษณะ
และขนาดของตัวอยาง (size) นับวาเปนป จจั ยที่สํ าคัญเนื่องจากจุ ดประสงคของการดําเนินการ โดย
จัดเตรียมตัวอยางใหไดขนาดและผสมใหเปนเนื้อกัน (homogeneous) ตามจุดประสงคของการนําไปใช
โดยแบงเปน
3.1 ตัวอยางดิน ตะกอนธารน้ํา ผูขอรับบริการนําสงตัวอยางปริมาณน้ําหนัก 1
กิโลกรัมมาตามขั้นตอนขอ 1 นั้น เมื่อมาถึงหองปฏิบัตกิ ารจะดําเนินการ อบ บด ลอน คัดแยกขนาด และ
ผสมใหเปนเนือ้ เดียวกัน จึงแบงเก็บใสขวดประมาณ 100 กรัม สําหรับการวิเคราะหทางเคมีตอ ไป
3.2 ตัวอยางน้ํา ผูขอรับบริการนําสงตัวอยางจากแหลงเดียวกันจํานวน 2 ขวดๆ
ละ 1 ลิตร โดย 1 ขวดมีส ภาพเป นกรดความเขม ขน 0.05% ตามขั้ นตอนขอ 1 แล ว นั้น สํ าหรั บ การ
วิเคราะหทางเคมี
4. การดําเนินการวิเคราะห ขอมูลทางคุณภาพและทางเคมีของตัวอยางมีความสําคัญ
มาก สําหรับใชในดานการสํารวจ ศึกษา วิจัยทางธรณีและทรัพยากรธรณี ซึ่งในกระบวนการเคมีวเิ คราะห
นั้น ตัวอยางจะเตรี ยมเป นสารละลายตามวิธี ที่เหมาะสมการใชง าน แล วจึง ดําเนินการวิเ คราะห ดวย
เครื่องมือและเทคนิคเฉพาะตอไป
4.1 การเตรี ยมสารละลายของตัวอยางดิน ตะกอนธารน้ํา ดวยวิธีตางๆที่ใช
ดําเนินการดังนี้
- วิธี ข องหน ว ยงานมาตรฐานปร ะเทศสหรั ฐ อเมริก า United State
Environmental Protection Agency (USEPA)
- วิธี เตรี ยมสารละลายจากกรดไฮโดรคลอริ ก (hydrochloric acid) กรด
ไนทริก (nitric acid) เปนตน
4.2 การเตรียมสารละลายของตัวอยางน้ํา โดยใชวธิ ีมาตรฐานของหนวยงาน
มาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา
- United State Environmental Protection Agency (USEPA)
- Standard Method for The Examination of Water and
Wastewater, American Water Works Association (AWWA)
4.3 เครื่องมือในการวิเคราะหและตรวจสอบไดแก Inductively Coupled Plasma
Optical Emission Spectrometer (ICP-OES), Atomic Absorption Spectrometer (AAS), Graphite Furnace
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Atomic Absorption Spectrometer (GF-AAS), UV-Visible Spectrophotometer, Ion Selective Electrode
(ISE), Conductivity-meter, และpH-meter
4.4 รายการวิเคราะหและตรวจสอบ ไดแก เงิน (Ag) อะลูมิเนียม (Al) สารหนู (As)
ทอง (Au) แบเรียม (Ba) เบริลเลียม (Be) บิสมัท (Bi) แคลเซียม (Ca) แคดเมียม (Cd) โคบอลต (Co) โครเมียม (Cr)
ทองแดง (Cu) เหล็ ก (Fe) โพแตสเซี ยม (K) ลิเทียม (Li) แมกนีเซี ยม (Mg) แมงกานีส (Mn) โมลิบดีนัม (Mo)
โซเดียม (Na) นิกเกิ ล (Ni) ตะกั่ว (Pb) พลวง (Sb) ไทเทเนียม (Ti) วาเนเดียม (V) สังกะสี (Zn) คลอไรด (Cl-)
ฟลูออไรด (F-) ซัลเฟต (SO42-) ไบคารบอเนต (HCO3-) ความเปนกรด-ดาง ความนําไฟฟา และความกระดาง
5. การควบคุมคุณภาพ ผูขอรับบริการมีความพึงพอใจและเชื่อถือ เมื่อผลการวิเคราะหและ
ตรวจสอบไดผานการควบคุมคุณภาพจากหองปฏิบัตกิ าร ดวยกระบวนการ ดังนี้
- ความถูกตองของการวิเคราะห ควบคุมดวยวัสดุอางอิงรับรอง (Certified Reference
Material , CRM)
- ความเที่ยงของการวิเ คราะห และตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพดวยการวิเคราะห ของ
กระบวนการวิเคราะหในหองปฏิบัตกิ ารโดยตัวอยางคูซ้ํา (duplicate sample)
- จัดทําคูมือวิธกี ารวิเคราะหใหผูปฏิบัตงิ านใชดาํ เนินการตามขั้นตอน
- ทวนสอบเครื่องมือในหองปฏิบัตกิ ารตามระยะเวลาทุกปเพื่อใหพรอมใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ทวนสอบกราฟมาตรฐาน (Continuous Calibration Verification Standard; CCV )
เพื่อทดสอบการใชงานของกราฟมาตรฐานกอนการวิเคราะหตวั อยาง
- อุปกรณการทดลองเชน ภาชนะเครื่องแกว ภาชนะพลาสติก หลังเสร็จจากการทดลอง
จะลางใหสะอาดดวยกรดและน้ํากลั่น
6. ผลการทดสอบของตัวอยางดิน ตะกอนธารน้ํา จะรายงานปริม าณในหน วยความ
เขม ขนเป นมิลลิกรัม ตอกิโลกรัม (mg/Kg) สวนตัวอยางน้ําจะรายงานปริม าณหนวยความเขม ขนเป น
มิลลิกรัมตอลิตร (mg/L) จากนั้นฝายบริหารงานทั่วไปจะดําเนินการจัดสงตอไป
7. ตั วอยางส ง คืน หลั ง การวิเ คราะห และตรวจสอบเสร็ จ แล ว ส วนหนึ่ง จะเก็บ ไว ที่
หองปฏิบัตกิ าร เพื่อวิเคราะหตรวจสอบหรืออางอิงหากเกิดขอสงสัย และที่เหลือจะสงคืนผูขอรับบริการ
ตามที่แจงไว

8. เอกสารอางอิง
- คูมือการปฏิบัตงิ านการใหบริการวิเคราะหตรวจสอบทรัพยากรธรณี กองวิเคราะหและ
ตรวจสอบทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2545
- คูมือการปฏิบัตงิ าน (Procedure Manual) กระบวนการใหบริการวิเคราะหตัวอยาง
: การให บ ริก ารตรวจสอบทรั พยากรธรณี (ตัวอย างภาคเอกชน) สํ านั กวิเคราะห วจิ ั ยทรั พ ยากรธรณี
พ.ศ. 2554
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ภาคผนวก ก
ประกาศกรมทรัพ ยากรธรณี
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เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๖๕ ง

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐

ประกาศกรมทรัพ ยากรธรณี
เรื่อง อัตราคาบริการการวิเคราะหและตรวจสอบตัวอยางทรัพยากรธรณี
ดวยกรมทรัพยากรธรณี มีภารกิจเกี่ยวกับ การสํ ารวจ การตรวจสอบ การศึกษา การวิจั ย การ
พัฒนาองคความรู การใหบริการขอมูล การเผยแพรความรู การบริการทางวิชาการ รวมทั้งประสานความ
รวมมือกับตางประเทศและองคการระหวางประเทศ ในดานธรณีวทิ ยาและทรัพยากรแรตามขอ ๑ (๔)
แหงกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม พ.ศ.
๒๕๔๕ ดั ง นั้น กรมทรั พยากรธรณีจึ ง กํา หนดอัตราคา บริก ารการวิเ คราะห และตรวจสอบตัว อยา ง
ทรั พยากรธรณี ซึ่ง เปนการดําเนินการเพื่อสนับสนุนการให บ ริการทางวิชาการสํ าหรับ ผูรับ บริการให
เหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน ตามรายการและอัตราที่กําหนดไวในบัญชีแนบทายประกาศนี้
ทั้งนี้ นับถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๐
อภิชยั ชวเจริญพันธ
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
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ลําดับที่
1.

บัญ ชีแนบทายประกาศกรมทรัพยากรธรณี ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2550
อัตราคาบริการการวิเคราะหและตรวจสอบตัว อยางทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรธรณี
รายการ
อัตราคาบริการ
(บาท)
คาบริการการวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางทรัพยากรธรณีทางวิทยาศาสตร
1. การตรวจสอบรัตนชาติหรืออัญมณี
เพื่อพิสูจนความแทจริง หรือคุณภาพ
ตัวอยางละ
2. การหาคาความถวงจําเพาะของตัวอยางแร หิน
โลหะ และ โลหะผสม
ตัวอยางละ
3. การตรวจสอบตัวอยางทรัพยากรธรณี หรือธรณีวตั ถุ ทางฟสิกส
ที่ไมตอ งใชวสั ดุ เพื่อหาชนิดและองคประกอบ
ตัวอยางละ
4. การตรวจสอบแรและหิน โดยการทําแผนหินบาง (Thin Section)
4.1 โดยวิธศี ลิ าวรรณนา
ตัวอยางละ
4.2 ตรวจสอบลักษณะเนื้อหิน (Texture) เพื่อหา
ปริมาณของแรหลักและแรรอง
ตัวอยางละ
5. การวิเคราะหตรวจสอบดิน ผงผลึก หรือตัวอยางบดละเอียด
เพื่อหาชนิดของแร หรือสารประกอบ หรือธาตุ
ตัวอยางละ
6. คาตรวจวิเคราะหตวั อยางดวยเครื่องมือวิทยาศาสตร ดังตอไปนี้
6.1 เครื่องเอกซเรยดฟิ แฟรกโทมิเตอร (X-ray Diffractometer)
เพื่อหาชนิดของแรหรือสารประกอบ
ตัวอยางละ
6.2 เครือ่ งเอนนียดี สี เปอรซพี เอกซเรยฟลูออเรสเซนซ
สเปกโทรมิเตอร (Energy Dispersive X-Ray Fluorescence
Spectrometer) เพื่อหาชนิดของธาตุองคประกอบ ตัวอยางละ
6.3 เครื่องฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟรา-เรดสเปกโทรมิเตอร
(Fourier Transform Infra-red Spectrometer)
เพือ่ หาชนิดของแรและสารอินทรียบ างชนิด
ตัวอยางละ
6.4 เครื่องรามานสเปกโทรมิเตอร (Laser Raman spectrometer)
เพื่อหาชนิดของแร
ตัวอยางละ
7. การหาคาความขาวสวาง (Brightness) ของตัวอยางบดละเอียดแลว
ตัวอยางละ

400
200
100
500
500
500

1,000

500

500
500
200
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ลําดับที่
2.

รายการ
คาธรรมเนียมวิเคราะหแร หรือสินแรเพื่อหาปริมาณ
1. กํามะถัน (S)
2. ความชื้นของแรหรือสินแร (H2O-)
3. แคดเมียม (Cd)
4. แคลเซียม (Ca)
5. แคลเซียมคารบอเนต (CaCO3) ในแรฟลูออไรต
6. แคลเซียมฟลูออไรด (CaF2) ในแรฟลูออไรต
7. แคลเซียมทังสเตต (CaWO4)
8. แคลเซียมออกไซด (CaO) ในแรยปิ ซัม
9. โคบอลต (Co)
10. โครมิกออกไซด (Cr2O3)
11. เงิน (Ag)
12. ซัลเฟอรไทรออกไซด (SO3) ในแรยปิ ซัม
13. ซิลิกา (SiO2)
14. ซีเรียมไดออกไซด (CeO2)
15. เซอรโคเนียมไดออกไซด (ZrO2)
16. ดีบุก (Sn)
17. ตะกั่ว (Pb)
18. ทองคํา (Au)
19. ทองแดง (Cu)
20. ทอเรียมไดออกไซด (ThO2)
21. ทังสเตนไทรออกไซด (WO3)
22. แทนทาลัมเพนตอกไซด (Ta2O5)
23. ไทเทเนียมไดออกไซด (TiO2)
24. นิกเกิล (Ni)
25. ไนโอเบียมเพนตอกไซด (Nb2O5) หรือ โคลัมเบียมเพนตอก
ไซด(Cb2O5)

คาธรรมเนียม
(บาท)
400
200
500
500
400
500
700
500
400
500
500
400
500
500
500
500
500
500
400
600
500
700
500
400
600
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ลําดับที่

รายการ
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

บิสมัท (Bi)
เบริลเลียม (Be)
แบเรียม (Ba)
แบเรียมซัลเฟต (BaSO4)
พลวง (Sb)
ฟอสฟอรัส (P)
แมกนีเซียม (Mg)
แมงกานีส (Mn)
แมงกานีสไดออกไซด (MnO2)
โมลิบดีนมั (Mo)
ยูเรเนียมออกตอกไซด (U3O8)
แรเอิรทออกไซดทั้งหมด (RE2O3)
แรเอิรทออกไซดทั้งหมด
รวมกับทอเรียมไดออกไซด(RE2O3+ThO2)
วาเนเดียม (V)
สังกะสี (Zn)
สารหนู (As)
เหล็ก (Fe)
อะลูมิเนียม (Al)
อิตเทรียมออกไซด (Y2O3)
น้ําที่รวมอยูในแรยปิ ซัม (H2O+)

คาธรรมเนียม
(บาท)
400
400
500
600
500
500
400
500
400
500
600
600
600
500
500
500
400
500
500
400
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ลําดับที่
3

รายการ
คาธรรมเนียมวิเคราะห หิน ดิน เพื่อหาปริมาณ
1. ความชื้น (H2O-)
2. แคลเซียมออกไซด (CaO)
3. โคบอลต (Co)
4. โครเมียม (Cr)
5. ซัลเฟอรไทรออกไซด (SO3)
6. ซิลิกา (SiO2)
7. เซอรโคเนียม (Zr)
8. โซเดียมออกไซด (Na2O)
9. ดีบุก (Sn)
10. ทองแดง (Cu)
11. ไทเทเนียมไดออกไซด (TiO2)
12. นิกเกิล (Ni)
13. เบริลเลียม (Be)
14. แบเรียม (Ba)
15. โบรอน (B)
16. โพแทสเซียมออกไซด (K2O)
17. ฟอสฟอรัสเพนตอกไซด (P2O5)
18. เฟรรัสออกไซด (FeO)
19. เฟรริกออกไซด (Fe2O3)
20. แมกนีเซียมออกไซด (MgO)
21. แมงกานีสออกไซด (MnO)
22. โมลิบดีนมั (Mo)
23. รูบิเดียม (Rb)
24. ลิเทียม (Li)
25. วาเนเดียม (V)
26. สตรอนเชียม (Sr)

คาธรรมเนียม
(บาท)
200
500
400
500
400
500
500
400
500
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
500
400
400
500
400
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ลําดับที่

รายการ
27. สวนที่หายไปหลังการเผา (LOI)
28. สังกะสี (Zn)
29. อะลูมินา (Al2O3)

คาธรรมเนียม
(บาท)
300
400
500
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ภาคผนวก ข
เครื่องมือวิเคราะห

- 34 -

- 35 -

รูปที่ 1 เครื่องเอกซเรยดิฟแฟรกโทมิเตอร (X-ray Diffractometer)

รูปที่ 2 เครื่องเอนนียีดีสเปอรซ ีพเอกซเรยฟลูออเรสเซนซสเปกโทรมิเตอร (Energy Dispersive
X-ray Fluorescence Spectrometer)
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รูปที่ 3 เครื่องฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟา-เรดสเปกโทรมิเตอร (Fourier Transform Infra-red
Spectrometer )

รูปที่ 4 เครื่องเลเซอรรามานสเปกโทรมิเตอร (Laser Raman Spectrometer)
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รูปที่ 5 เครื่องตรวจความขาวสวาง (Brightness)

รูปที่ 6 เครื่องชั่งหาคาความถว งจําเพาะ (Specific gravity determination balance)
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รูปที่ 7 เครื่อง Wavelength dispersive x-ray fluorescence spectrometer ; WD-XRF

รูปที่ 8 เครื่อง Atomic Absorption Spectrometer; AAS
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รูปที่ 9 เครื่อง Graphite Furnace-Atomic Absorption Spectrometer; GF-AAS

รูปที่ 10 เครื่อง UV–Vis Spectrometer; UV
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รูปที่ 11 เครื่อง Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer; ICP-OES

รูปที่ 12 เครื่อง Ion Selective Electrode Analyzer; ISE
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ภาคผนวก ค
แบบฟอรมคําขอรับบริการ
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2/
เลขที่คาํ ขอ……………………..……….…………………

คําขอรับบริการวิเคราะหตรวจสอบ 1
สํานักวิเคราะหว ิจัยทรัพ ยากรธรณี กรมทรัพ ยากรธรณี
เขียนที่

สํานักวิเคราะหวจิ ยั ทรัพยากรธรณี

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

ชื่อผูขอ/บริษทั ……………………………………………..………………………...….………บานเลขที่……………………………………..……………………………………
หมูที่………………………………...….ซอย…………….……………………………………….…ถนน………………………………..………………..……………………………
ตําบล/แขวง…………..…..…………………..………….อําเภอ/เขต…………..…….…..…………………………จังหวัด…………………..…..………..…………………
รหัสไปรษณีย……………..…..…..………………..โทรศัพท………………….…..……….…….……….…………โทรสาร…………….……………..…..…………………
o แร / หิน / ดิน / ทราย

ขอสงตัว อยาง

วิเคราะหตรวจสอบ o ทางเคมี
o ทางฟสกิ ส

o รัตนชาติ/ธรณีวตั ถุ

o อื่นๆ………………………………………….………..

( ) ไมขอรับตัวอยาง

( ) ขอรับตัวอยางคืน รับเองภายใน 1 เดือนหลังวันรายงานผล

( ) ไมขอรับตัวอยาง

( ) ขอรับตัวอยางคืน รับเองภายใน 1 เดือนหลังวันรายงานผล

จํานวน………………………….………….ตัวอยาง
รายการทดสอบ……………………………………….รายการ
การรับผลวิเคราะหตรวจสอบ o ทางไปรษณีย o มารับผลเอง o ทางโทรสารหมายเลข………..…….….……..…….....…
รายละเอียดตัว อยาง
ลําดับที่

o ตามรายละเอียดตอไปนี้ o ตามรายละเอียดดานหลัง
o ตามรายละเอียดในใบแนบ

เครื่องหมาย

แหลงกําเนิด

ชนิดตัว อยาง

รายการวิเคราะหตรวจสอบ

สําหรับเจาหนาที่
สภาพตัว อยาง

ลงชื่อผูข อรับบริการ……................……………….………..……………………………
(
)
สําหรับเจาหนาที่
ไดรับตัวอยางจํานวน.……………..………..…...………..…ตัวอยาง
รายการทดสอบ……….…………………..……..……..……….…รายการ
เปนเงินคาธรรมเนียม…………………...…..…บาท ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่…………………...…..…………ลงวันที่……………………….….…………………
สงวิเคราะหตรวจสอบที่
o สวนวิเคราะหแรและหิน
o สวนวิเคราะหรัตนชาติและธรณีวตั ถุ
เพื่อดําเนินการตอไป
ลงชื่อเจาหนาที่ธุรการผูรับตัว อยาง…..................................………………………………
หมายเลขหองปฏิบัติการ................................................................................
ผูรับตัวอยาง....................................วันที่รับตัวอยาง......................................
ผูเตรียมตัวอยาง.........................วันที่เตรียมตัวอยางเสร็จ.............................

- 44 สําหรับเจาหนาที่
ลําดับที่

เครื่องหมาย

แหลงกําเนิด

ชนิดตัว อยาง

รายการวิเคราะหตรวจสอบ

สภาพตัว อยาง
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เลขที่คาํ ขอ……………………………………

คําขอรับบริการวิเคราะหตรวจสอบ 2
สํานักวิเคราะหว ิจัยทรัพ ยากรธรณี กรมทรัพ ยากรธรณี
วันที่………………………….………..เดือน………………………..………….………………พ.ศ…………………………….……………………………..
ชื่อผูสงตัวอยาง……………………………………………………………………………..……………………………………..…..………………………….
ชื่อหนวยงาน…………………..……………………………………………..…………….……………………….…..…………………………………………
ตามหนังสือ/บันทึกเลขที…่ …………………………………………….ลงวันที…่ ………..…เดือน…………….……………พ.ศ……..….……….…
โทรศัพท……….…………………………………………….………………….โทรสาร……………………….………………….………..…………………
ขอสงตัวอยาง

o แร / หิน / ดิน / ทราย

o รัตนชาติ/ธรณีวตั ถุ

o ดิน/หิน/ตะกอนธารน้ํา

o อื่นๆโปรดระบุ……………………………………………
วิเคราะหตรวจสอบ o ทางเคมี
o ทางฟสิกส
o ทางธรณีเคมี
จํานวน…………………….…….ตัวอยาง
รายการทดสอบ…………………………….รายการ
การขอรับตัว อยางคืน

o ไมขอรับตัวอยางคืน
o ขอรับตัวอยางคืนโดยมารับเองภายใน 1 เดือนหลังวันรายงานผล

สงวิเคราะหตรวจสอบที่

o สวนวิเคราะหแรและหิน
o สวนวิเคราะหรัตนชาติและธรณีวตั ถุ
o สวนวิเคราะหดนิ และตะกอนธารน้ํา

ลงชื่อผูร ับตัวอยาง………………………..………………………………
(
)
เพื่อประกอบราชการ

- 46 สําหรับเจาหนาที่
ลําดับที่

เครื่องหมาย

แหลงกําเนิด

ชนิดตัว อยาง

รายการวิเคราะหตรวจสอบ

สภาพตัว อยาง
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2/
Request No.………………………………

INVOICE 1
Bureau of Mineral Resources Analysis and Research, Department of Mineral Resources
Place of issue Bureau of Mineral Resources Analysis and Research, Department of Mineral Resources Date...DD/MM/YYYY...
Name of Client/ Customer………………………….....................................................Address……………..…..…………………………………..…………
.………………………………...…………………….……………………………………….….……………………………………………….………………..……………………………
Postal code……………..…..………………………..Phone No.………………….…..……….….….…………Fax No.…………….……………..…..…………………
Type of sample(s) to be analyzed o Mineral/rock/clay/sand o Gems/Geological material o Other………………………………
Analytical methods o Chemistry method Return of sample(s) ( ) No ( ) Yes within 1 month after report
received
o Physical method

Return of sample(s) ( ) No ( ) Yes within 1 month after report

received
Number of sample……………………………….sample(s) Total number of analytical items…………………………………item(s)
The analytical report received by o Post o Client/customer o FAX no.………..…….….……..…….....…
Detail of sample(s)
No.

o As in the following table
o As in the attached paper

Symbol

Sources of
sample

o As in the next page
For staff only

Type of
sample

Analytical items

Condition of
sample

Signature……................……………….………..……………………………
(
)
For staff only
Total number of samples received.……………..………..…...………..…sample(s)
Total number of analytical
items……….…………………..……..……..……….…item(s)
Total analytical fee…………………...…..…Baht as shown in the invoice no. ………………………..date……………………….….…………………
Sample(s) submitted to be analyzed at
o Rock and mineral analysis section
o Gem and geological
material analysis section
Sample received by…..................................………………………………
Lab No.................................................................................
Received by....................................date......................................
Sample prepared by.........................date.............................

- 48 For staff only
No.

Symbol

Sources of
sample

Type of
sample

Analytical items

Condition of
sample
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Request No.……………………………………

INVOICE 2
Bureau of Mineral Resources Analysis and Research, Department of Mineral Resources
Date………… DD/MM/YYYY ……………………………………
Name of Client/ Customer……………………………………………………………………………………………………………………………….
Name of Agencies/Institutions…………………..…………………………………………………………………………………………………….
According to records/invoice No.………………………………..……………….date……..……DD/MM/YYYY.………...…
Phone No.……….…………………………………………… Fax No.……………………….………………….
Type of sample(s) to be analyzed
o Mineral/rock/clay/sand
material
o Soil/rock/stream sediments

o Gems/Geological

o Other (Please specify……………………………………………)
Analytical methods o Chemistry method o Physical method o Geochemical method
Number of sample…………….…….sample(s) Total number of analytical items……………………….item(s)
Return of sample(s)

o No
o Yes within 1 month after report received

Sample(s) submit to be analyzed at

o Rock and mineral analysis section
o Gem and geological material analysis section
o Geochemical analysis section

Sample(s) received by………………………..………………………………
(
)

To service for

- 50 For staff only
No.

Symbol

Sources of
sample

Type of
sample

Analytical items

Condition of
sample
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(ทธ. 39)
แผนก.................................................................................
กอง...................................................................................
............................................................/25....................
เสนอแผนกเงิน
ขอสงเงินจํานวน........................................บาท.................สตางค
มาเพื่อออกใบเสร็จรับฝากเงิน /มัดจํา/
คาธรรมเนียม….......................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
ในนาม......................................................................................ดวย

ออกใบเสร็จที่.........................................25...........................ลงวันที.่ ......................../............................../ 25............
................................................................................................................................................................................

แผนกเงิน
...........................................................25/..........
เสนอแผนกเงิน
แผนกเงินไดรับเงินจํานวน........................................... บาท....................สตางค และไดออกใบเสร็จรับเงิน
ที.่ ......................................../25..................ลงวันที่........................../.............................../25...................ประเภทเงิน
ฝาก/มัดจํา/คาธรรมเนียม.......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
ในนาม............................................................................................................สงมาดวยแลว
...................................................................................
หัว หนาแผนกเงิน
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ใบตอบรับคําขอรับบริการ
ไดรบั ตัวอยาง.................................................ตามคําขอเลขที่................................/......2556......
เพื่อทดสอบทาง
เคมี
ฟสิกส
ลงวันที่...................................................................เวลา................................................................
ผูขอรับบริการมีความประสงค
ขอรับตัวอยางคืน
ไมขอรับตัวอยางคืน
ลงชื่อ.............................................. ผูขอรับบริการ ลงชื่อ.............................................เจาหนาที่
(......................................................)
(......................................................)
ติดตอสอบถาม โทร.0-2621-9552-3
..........................................................................................................................................................

ใบมอบอํานาจ
ขาพเจา..................................................................................................................... (ผูมอบอํานาจ)
บัตรประชาชน/ ขาราชการ / อื่นๆ เลขที่..........................................................................................
มอบอํานาจให...................................................................................................... (ผูรบั มอบอํานาจ)
บัตรประชาชน/ ขาราชการ / อื่นๆเลขที่...........................................................................................
ที่อยูตามบัตรประชาชน.....................................................................................................................
เพื่อทําการ
รับผลการทดสอบแทนขาพเจา
รับตัวอยางแทนขาพเจา
ลงชื่อ........................................... ผูรบั มอบอํานาจ ลงชื่อ........................................ ผูมอบอํานาจ

(..................................................)

(..................................................)
ติดตอสอบถาม โทร.0-2621-9552-3
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กรมทรัพยากรธรณี
ทานพึงพอใจตอการใหบริการของกรมทรัพยากรธรณีเพียงใด
วันที.่ .............เดือน.....................พ.ศ..........
การบริการดาน........................................................................................
สถานภาพของผูร ับบริการ
ภาคราชการ
เอกชน
ประชาชนทั่วไป
อื่นๆ (ระบุ)...........................
นําไปใชประโยชน................................................................................................................................
ทานพอใจตอการใหบริการ
ประเด็น

ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
(100-85%) (84-80%) (79-75%) (นัอยกวา85%)

1. ความสะดวกในการติดตอขอรับบริการ
2.เจาหนาที่เอาใจใส กระตือรือรน และพรอมใน
การใหบริการ
3.มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูร ับบริการ
4.ขอมูล/องคความรูที่ไดรบั บริการตรงตามความ
ตองการ
5.ภาพรวมความพึงใจตอการใหบริการ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่สละเวลาตอบแบบสอบถาม

โปรดสงคืนหนวยงานที่ใหบริการ
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คณะทํา งานปรับปรุงคูมือการใหบริการวิเคราะหและตรวจสอบทรัพ ยากรธรณี
นายตอศักดิ์
นายเจษ

ประสมทรัพย
จิรเจษฎา

ผูอํานวยการสํานักวิเคราะหวจิ ัยทรัพยากรธรณี
ผูอํานวยการสวนวิเคราะหรัตนชาติและธรณีวตั ถุ

นางอัศนีย
นายธนู

ฉายากุล
ศรีนาวาวงศ

ผูอํานวยการสวนวิเคราะหแรและหิน
ผูอํานวยการสวนวิเคราะหดนิ และตะกอนธารน้ํา

นางสาวมัณฑนา
นางชีวะนันท

สงเสริมมงคล
จอยชู

ผูอํานวยการสวนสงเสริมการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณี
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

นางศศิธร
แซลี้
นางสาวณัฐชนกพร สังวาลยวร
นางสาวพีรพร
นิคมชัยประเสริฐ

นักวิทยาศาสตรชาํ นาญการ
นักวิทยาศาสตรชาํ นาญการ
นักวิทยาศาสตรชาํ นาญการ

นางสาวสมหมาย

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

จั่นแกว

