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การตรวจติดตามสารตกคา้ง NRCP 

เป็นมาตรการที่ประเทศไทยด าเนนิการตามขอ้ก าหนดของ EU 

- ครอบคลมุ ทัง้สตัวบ์ก สตัวปี์ก และสตัวน์ า้ 

-กรมประมง ด าเนนิการ NRCP ตัง้แต ่ปี 

2542 และมีการตัง้คณะกรรมการเพ่ือ

ด าเนนิการควบคมุสารตกคา้งในสตัวน์ า้

จากการเพาะเลี้ยง มาก ากบัดแูลการ

ด าเนนิงาน 

- EU มีการเขา้ตรวจประเมินระบบการ

ควบคมุของไทย ปี 2006, 2012, 2019 

-ปรบัเปลี่ยนชือ่จาก NRCP เป็น RMP 

(Residues Monitoring Plan) 



การจดัท าแผนการตรวจติดตามสารตกคา้ง RMP 

- อา้งอิงตามขอ้ก าหนดของ EU (COUNCIL DIRECTIVE 

96/23/EC)  

-การจดัท าแผน : จดัท าเป็นรายปี ตามปีปฏิทิน (มค-ธค) 

-จ านวนตวัอย่างที่ส ุม่ : ค านวณตามปริมาณผลผลิตสตัวน์ า้แตล่ะปี  

โดยสุม่อย่างนอ้ย 1 ตวัอย่าง : ผลผลิต 100 ตนั และสุม่จากฟารม์

ไมน่อ้ยกว่า 10% ของฟารม์ที่ไดร้บัการรบัรอง 

- ชนดิสตัวน์ า้ท่ีส ุม่ : แบ่งเป็น กลุม่ Crustacean และ fin fish 

- ชนดิสารที่ตรวจวิเคราะห ์: Group A สารเร่ง/สารกระตุน้ และ

สารหา้มใช ้ Group B ยาสตัว/์สารที่มีวตัถปุระสงคใ์นการรกัษา

สตัว ์และสารปนเป้ือน 



aquaculture 

GROUP A  Substances having anabolic effect and unauthorized substances 

A1  Stilbenes, stilbene derivatives, and their salts and esters   

A2 Antithyroid agents  

A3 Steroids  

A4 Resorcylic acid lactones including zeranol  

A5 Beta-agonists 

A6 Compounds included in Annex IV to ( EEC) No 2377/90 of 26 June 1990   

GROUP B  Veterinary drugs  

B1 Antibacterial substances, including sulphonomides, quinolones   

B2 Other veterinary drugs  

a Anthelmintics  

b Anticoccidials, including nitroimidazoles 

c Carbamates and pyrethroids 

d Sedatives 

e Non-steroidal anti-inflammatory drugs ( NSAIDs)  

f Other pharmacologically active substances  

B3 Other substances and environmental contaminants 

a Organochlorine compounds including PcBs   

b Organophosphorus compounds  

c Chemical elements   

d Mycotoxins   

e Dyes  

f Others 



การจดัท าแผนการตรวจตดิตามสารตกคา้ง RMP 

จ านวนตวัอย่างที่ส ุม่ แยกตามชนดิกลุม่สาร :  

Group A : 1 ใน 3 ของจ านวนตวัอย่างทัง้หมด  

Group B : 2 ใน 3 ของจ านวนตวัอย่างทัง้หมด 

ระยะของสตัวน์ า้ท่ีส ุม่  

Group A : ทกุระยะของสตัวน์ า้ ตัง้แตล่กูพนัธุ ์จนถึงระยะจบัจ าหนา่ย 

Group B : เฉพาะระยะจบัจ าหนา่ย 

ชนดิสตัวน์ า้/ชนดิสาร :  

กลุ่มสาร กุ้ง ปลา 

A1 : Stilbenes  

A3 : Steroids  

A6 : Chloramphenicol   

A6 : Nitrofurans   

A6 : Nitroimidazoles  ** 

กลุ่มสาร กุ้ง ปลา 

B1 : Tetracycline   

B1 : Fluoroquinolone   

B1 : Sulfonamide   

B2a : Anthelmintics   

B2b : Anticoccildial   

B3a : Organochlorine  & PCBs   

B3c : Cadmium, Lead, Murcury   

B3e : Malachite Green+Leuco MG   

B3e : Crystal Violet+Leuco CV   
B3d Mycotoxinตรวจในอาหารสตัวน์ ้าแทน 



ขัน้ตอนการด าเนนิงาน 

กพจ. ส่วนกลาง ก าหนดเป้าหมาย (จ านวนตวัอย่าง แยกตามชนิดสาร แยกรายจงัหวดั) 
พิจารณาจากความเส่ียงในแต่ละจงัหวดั 

ศพจ./ศปจ./ศพก. จดัท าแผนการสุ่มตวัอย่าง รายเดือน  
(ให้มีการกระจายการสุ่มตวัอย่างในแต่ละเดือน) 

กพจ. ส่วนกลาง รวบรวมแผนการสุ่มตวัอย่าง และ แจ้งแผนให้ห้องปฏิบติัการทราบ 

ศพจ./ศปจ./ศพก. 
ก าหนดพืน้ท่ี/ฟารม์ท่ีสุ่มตวัอย่าง โดยพิจารณาจาก 
- ฟารม์ต้องได้รบัการรบัรองมาตรฐานฟารม์แล้ว โดยเน้น GAP 

เป็นอนัดบัแรก  
- ประวติัความเส่ียงของการใช้ยา/สารเคมีชนิดนัน้ๆ หรือประวติัการ

ตรวจพบการตกค้าง 
- ให้มีการกระจายเขตพืน้ท่ีอ าเภอตามความเส่ียงต่อการปนเป้ือน 
- 1 ฟารม์ สุ่มตวัอย่าง 1 ชนิดสาร 
+++ จดัท าแผนการสุ่มตวัอย่าง รายฟารม์  

การวางแผนการสุม่ตวัอย่าง 



ขัน้ตอนการด าเนนิงาน 

ลกูก ุง้ทะเล PL 10-15  

ลกูก ุง้กา้มกราม อาย ุ

20-30 วนั  

ลกูปลา ขนาด 2-3 น้ิว 

จ านวน 10 กรมั 

ก ุง้อาย ุ60 วนัขึ้นไป 

ปลา อาย ุ120 วนัขึ้นไป 

จ านวน 500 กรมั 

ใส่ถงุซิปลอ็ก  ติดป้ายก ากบัตวัอย่าง 
ใส่กล่องโฟมท่ีมีน ้าแขง็ หรือ ใช้ cooling gel 
หรือ cooling pack เพื่อรกัษาความเยน็ 

การสุม่ตวัอย่าง 



ขัน้ตอนการด าเนนิงาน 

หน่วยงานเก็บตวัอย่าง 
ศพจ./ศปจ./ศพก. 

ส่งตวัอย่างไปห้องปฏิบติัการ  
- ห้องปฏิบติัการอยู่ในจงัหวดัเดียวกนั กบัพืน้ท่ีเกบ็ตวัอย่าง 

ให้ส่งตวัอย่าง **ภายใน 1 วนัท าการ** 
- ห้องปฏิบติัการ  ไม่ได้อยูใ่นจงัหวดัเดียวกบัพืน้ท่ีเกบ็

ตวัอย่าง ให้ส่งตวัอย่างภายใน 7 วนัท าการ 

การเกบ็รกัษาตวัอย่าง กรณีส่งห้องปฏิบติัการนอกจงัหวดั 
- น าตวัอย่างเกบ็ในตู้แช่แขง็ท่ีอณุหภมิู ไม่สงูกว่า -18 o C  
- เม่ือพร้อมจะน าส่ง ให้น าตวัอย่างใส่ในกล่องโฟม  ท่ีบรรจุ

น ้าแขง็ หรือ cooling  gel หรือ cooling box 
เพื่อรกัษาความเยน็ 

- ปิดผนึกกล่องโฟม ด้วยเทปกาว/เทปกรมประมง พร้อมทัง้
เซน็ช่ือก ากบั เพ่ือป้องกนัการสบัเปล่ียนตวัอย่าง 

ส่งตวัอย่างพร้อมแนบใบน าส่งตวัอย่าง หรือใบขอรบับริการตามท่ีห้องปฏิบติัการก าหนด 

การสง่ตวัอย่างไปหอ้งปฏิบตักิาร 



ขัน้ตอนการด าเนนิงาน 

ห้องปฏิบัติการ ศพจ./ศปจ. 

หากผลการ
วิเคราะห ์มีค่า
เกินเกณฑท่ี์
ก าหนด 
ให้ lab ตรวจ
วิเคราะหซ์ า้ โดย
ใช้ตวัอย่างเดิม 
เพื่อยืนยนัผล 

การวิเคราะหต์วัอยา่ง และการรายงานผลการวิเคราะห ์

ตรวจวิเคราะห์ด้วย 
Elisa 

-Chloramphinicol 
-Fluoroquinolones 

รายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์ให้หน่วย

เก็บตัวอย่าง 

ตรวจวิเคราะห์ด้วย 
HPLC / LC-MS-MS 

-Tetra group 
-Oxolinic acid 

--Fluoroquinolones 
-Nitrofurans 

-Malachite Green 

หากผลการ
วิเคราะห ์มีค่า
เกินเกณฑท่ี์
ก าหนด 
ให้ lab ตรวจ
วิเคราะหซ์ า้ โดย
ใช้ตวัอย่างเดิม 
เพ่ือยืนยนัผล 

ค่าเกินเกณฑ ์

รายงานผลการ
ตรวจวิเคราะห์
ให้หน่วยเก็บ
ตัวอย่าง 

ค่าไม่เกินเกณฑ ์

Lab ส่งตัวอย่างยนืยนัผลที่ กตส. 
(ส่งผ่าน กพจ./กปจ. ภายใน 7 วันท าการ) 
กตส.ตรวจวิเคราะห์ ภายใน 10วันท าการ 

ระยะเวลาตรวจวิเคราะห์  
10 วันท าการ 



ขัน้ตอนการด าเนนิงาน 

ส่งตัวอย่างไปห้องปฏิบัติการ กตส. 
(ส่งผ่าน กพจ./กปจ. ภายใน 7 วันท าการ) 

แนบหนังสือน าส่ง และตารางรายช่ือตัวอย่าง 

การวิเคราะหต์วัอยา่ง และการรายงานผลการวิเคราะห ์

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ไปยงั กพจ./กปจ. 

หน่วยงานเก็บตวัอย่าง 
ศพจ./ศปจ./ศพก. 

ส่งตัวอย่างไปห้องปฏิบัติการ กตส. กพจ./กปจ. 

ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง 
ระยะเวลาตรวจวิเคราะห์ รวม ตรวจซ า้เพื่อยืนยันผล  

10 วันท าการ 

ห้อง lab กตส. 

กพจ./กปจ. ส่งผลการตรวจวิเคราะห์ ให้หน่วยงานที่เกบ็
ตัวอย่าง ศพจ./ศปจ./ศพก. 



ขัน้ตอนการด าเนนิงาน 

ส่งตัวอย่างไป กปจ. ส่วนกลาง 
(ส่งผ่าน กพจ./กปจ. ภายใน 7 วันท าการ) 

แนบหนังสือน าส่ง และตารางรายช่ือตัวอย่าง 

การวิเคราะหต์วัอยา่ง และการรายงานผลการวิเคราะห ์

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ไปยงั กพจ./กปจ. 

หน่วยงานเก็บตวัอย่าง 
ศพจ./ศปจ./ศพก. 

ส่งตัวอย่างไปยงั กปจ. กพจ. 

ส่งตัวอย่างไปยงัห้องปฏิบัติการภายนอก 
เพื่อตรวจวิเคราะห์ Organochlorine และ PCBs 

ระยะเวลาตรวจวิเคราะห์ 10 วันท าการ 

กปจ. 

กพจ./กปจ. ส่งผลการตรวจวิเคราะห์ ให้หน่วยงานที่เกบ็
ตัวอย่าง ศพจ./ศปจ./ศพก. 



เกณฑก์ารตกคา้งที่ก าหนด ตามมาตรการ RMP 

กลุ่มสาร ค่าเกณฑ ์(ไม่เกิน) lab 
A1 : Stilbenes 
- Diethylstilbestrol 
- Hexestrol 
- Dienestrol 

 
0.5 ppb 
0.5 ppb 
0.5 ppb 

กตส./ 

LC-MS-MS 

A3 : Steroids 
- Methyl testosterone 
- Testosterone 
- b-Estradiol 
- a-Estradiol 
- Nortestosterone 

 
0.5 ppb 
0.5 ppb 
 

กตส./ 

LC-MS-MS 

A6 : Chloramphenicol*** 0.1  ppb ศพจ. 3 แห่ง ศปจ. 4 แห่ง / 
Elisa 

A6 : Nitrofurans*** 
- Furazolidone metabolite (AOZ) 
- Furaltadone metabolite (AMOZ) 
- Nitrofurantoin metabolite (AHD) 
- Nitrofurazone metabolite (SEM) 

 
0.5 ppb 
0.5 ppb 
0.5 ppb 
0.5 ppb 

ศพจ.เขต 8 อยุธยา 
ศปจ.สุพรรณบุรี/  
LC-MS-MS 



เกณฑก์ารตกคา้งที่ก าหนด ตามมาตรการ RMP 

กลุ่มสาร ค่าเกณฑ ์(ไม่เกิน) lab 
A6 : Nitroimidazoles 
- Dimetridazole 
- Metronidazole 
- Ronidazole 
- Ipronidazole 
- Hydroxy-Metronidazole 
- Hydroxy-Ipronidazole 
- 2-Hydroxymethy-1-methy-5-

Nitroimidazole 

 
0.3 ppb 
0.3 ppb 
0.3 ppb 
0.3 ppb 
0.3 ppb 
0.3 ppb 
0.3 ppb 

 

กตส./ 

LC-MS-MS 

B 1 : Tetracycline group*** 
- Oxytetracycline 
- Tetracycline 
- Chlortetracycline 

 
100 ppb (0.1 ppm) 
100 ppb 
100 ppb 

ศพจ. 3 แห่ง ศปจ. 4 แห่ง /  
HPLC 



เกณฑก์ารตกคา้งที่ก าหนด ตามมาตรการ RMP 

กลุ่มสาร ค่าเกณฑ ์(ไม่เกิน) lab 

B 1 : Fluoroquinolone group*** 
- Oxolinic acid  
-Enrofloxacin 
-Ciprofloxin 
-Difloxacin 
-Flumequine 
-Sarafloxacin 
-Norfloxacin 
-Danofloxacin 

 
20 ppb (0.02 ppm) 
รวมกนั  
กุ้ง 5 ppb/ปลา 15 ppb*** 

5 ppb 
5 ppb 
5 ppb 
5 ppb 
5 ppb 

ศพจ. 3 แห่ง ศปจ. 4 แห่ง / 
HPLC 
ELISA  (ผล Fluoro 
group ในกุ้งเกิน 5 ppb 
ในปลาเกิน 15 ppb ส่ง 
Confirm ท่ี กตส.)   
/ศปจ.สุพรรณบุรี LC-MS-
MS 

B 1 : Sulfonamide group*** 
- Sulfadimethoxine 
- Sulfamethazine 
- Sulfadiazine 
- Sulfathiazole 
- Sulfamonomethoxine 
- Sulfamerezine 
- Trimetroprim 
- Ormetroprim 

 
 
 

รวมกนั 100 ppb 

(0.1 ppm) 
 
50 ppb(0.05 ppm) 
- 

กตส. 
LC-MS-MS 

B 1 : Amoxicillin 50 ppb กตส./ LC-MS-MS 



เกณฑก์ารตกคา้งที่ก าหนด ตามมาตรการ RMP 

กลุ่มสาร ค่าเกณฑ ์(ไม่เกิน) lab 

B2a : Anthelmintics 
- Eprinomectin 
- Moxidectin 
- Evermectin 
- Abamectin 
- Doramectin 
- Ivermectin 

 
- 

- 
100 ppb 
- 
- 
- 

กตส./ 
 HPLC 
 

B2b : Anticoccidail 

- Toltrazuril 

 
100 ppb 

กตส./ 
 HPLC 

B3a : Organochlorine compound and PCBs 

- DDT & Metabolite 
- Endosulfan 
- PCBs 

 
500 ppb 
500 ppb 
500 ppb 

กปจ. (lab ภายนอก
หน่วยงาน) /  
GC-MS-MS 

B3c :  Chemical Elements 
- Cadmium 
- Lead 
- Mercury 

 
500 ppb 
500 ppb 
500 ppb 

กตส./ 
 AA/Mercury 

analyzer 



เกณฑก์ารตกคา้งที่ก าหนด ตามมาตรการ RMP 

กลุ่มสาร ค่าเกณฑ ์(ไม่เกิน) lab 
B3e : Dyes 
- Malachite green*** 
- Leuco - malachite green 
- Crystal violet 
- Leuco - Crystal violet 

 
รวมกนั 0.8 ppb 

 
รวมกนั 0.8 ppb 

 

ศพจ.เขต 8 อยุธยา 
ศปจ.สุพรรณบุรี/  
LC-MS-MS 
กตส./ LC-MS-MS 

การแปลงหนว่ย 

ppb (1:1,000 ลา้นสว่น, ตา่งกนั 109) = g/kg g/g 

ppm (1:1ลา้นสว่น , ตา่งกนั 106) = g/g, mg/kg 

1 ppb=0.001 ppm (ppb /1,000= ppm) 

1 ppm=1,000 ppb (ppm*1,000= ppb) 

g =10-6 , g =10-9 



ระเบียบกรมประมง GAP ฉบับที่ 3 วันที่ 8 กพ.61 



ยาและสารเคมีที่ไม่อนุญาตให้ใช้ 
ในการเพาะเลีย้งสัตว์น า้เพื่อการบริโภค 
   Chloramphenicol 
   Nitrofurans group 
 - Nitrofurazone 
 - Nitrofurantoin 
 - Furazolidone 
 - Furatadone 
   Malachite  Green 

ยาและสารเคมีที่อนุญาตให้ใช้ 
ในการเพาะเลีย้งสัตว์น า้เพื่อการบริโภค 

Amoxicillin 
Enrofloxacin  (ใช้ในปลาเท่านัน้) 
Oxytetracycline 
Sarafloxacin  
Oxolinic acid 
Toltrazuril  

Sulfamonomethoxine Sodium 
Sulfadiazine + trimethoprim 
Sulfadimethoxine sodium + trimethoprim 
Sulfadimethoxine sodium + ormethoprim 
Sulfamonomethoxine + trimethoprim  
Sulfadimidine + trimethoprim 

 



ขัน้ตอนการสืบหาสาเหตกุารตกคา้ง investigate 

ผลการตรวจวิเคราะห์
เกินค่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

lab ศพจ./ศปจ.  
แจ้งผลไปยงัหน่วยเก็บตัวอย่าง 

หน่วยเก็บตัวอย่าง ศพจ./ศปจ./ศพก. แจ้งผลให้
เกษตรกรทราบโดยเร็ว 

-ยาที่อนุญาตให้ใช้ หรือมีระยะหยุดยา แจ้งให้
เกษตรกรมีการเว้นระยะหยุดยาก่อนจับ 
-ยา/สารเคมี ที่ห้ามใช้ งดการจับจ าหน่าย 

หน่วยเก็บตัวอย่าง ศพจ./ศปจ./ศพก. เข้า
ด าเนินการสืบหาสาเหตุ ในฟาร์ม โดยเร็ว  

ศพจ./ศปจ./ศพก. 
ประสานงานกบัผูอ้อก 
MD/FMD ให้ระงบัการออก 
MD/FMD ก่อน เน่ืองจากมี
สารตกค้าง 

แจ้งผลการ investigate และผลการแก้ไข/
ด าเนินการกับฟาร์ม มายงั กพจ. เป็นระยะ 

แจ้งสถานการณ์ การพบยา/
สารเคมี ให้ สนง.ปจ. ทราบ 

จดัท า list รายช่ือฟารม์ท่ี
ตรวจพบ เพื่อเป็นข้อมูล
ความเส่ียงในการเฝ้าระวงั 



ขัน้ตอนการสืบหาสาเหตกุารตกคา้ง investigate 

แจ้งหน่วยงานในเขตพืน้ที่ รับผิดชอบ เพื่อด าเนินการ 
investigate 

กตส.  แจ้งผลการตรวจพบสารตกค้าง มายงั กพจ. 
-พบสารตกค้างในวัตถุดบิสัตว์น า้ ที่โรงงาน 

-- พบสารตกค้าง จากการแจ้งเตือนของประเทศคู่ค้า  

ตรวจสอบข้อมูลเบือ้งต้นจาก MD เช่น การรับรอง
มาตรฐาน เขตพืน้ที่ รับผิดชอบ กพจ.  

ศพจ./ศปจ./ 
ศพก.  

เข้า investigate โดยเร็ว และเก็บตัวอย่างสัตว์น า้ส่งตรวจ
วิเคราะห์ ที่ กตส. และ  แจ้งผลการ มายงั กพจ. เป็นระยะ 

สรุปผลการ invest ส่ง กตส. เพื่อยกเลิกการระงบัการซือ้
วัตถุดิบจากฟาร์มดังกล่าว 

กพจ. 



ขัน้ตอนการสืบหาสาเหตกุารตกคา้ง investigate 

ประเด็นส าคัญส าหรับการสืบหาสาเหตุ เพื่อดูความเสี่ยง 
•แหล่งที่มาของลูกพนัธ์ุ 
•วิธีการเลีย้ง 
•อาหารที่ใช้เลีย้ง/แหล่งที่มาของอาหาร 
•ปัจจัยการผลิตอื่นๆ ที่ใช้ เช่น วิตามิน อาหารเสริม 

•ยา และสารเคมีที่ใช้ มีการใช้ถกูต้องหรือไม่ 
•สภาพพืน้ที่โดยรอบ มีความเสี่ยงต่อการปนเป้ือนหรือไม่ 

การให้การรับรองมาตรฐาน 
-หากเป็นยา/สารเคมีที่ห้ามใช้ ต้องด าเนินการเพกิถอนการรับรอง 
-หากเป็นยา/สารเคมีที่อนุญาตให้ใช้ ต้องให้ใบ CAR เพื่อให้เกษตรกรแก้ไข 
และเก็บตัวอย่างใหม่เมื่อพ้นระยะหยุดยา หากผลการวิเคราะห์ผ่าน จึงให้
การรับรองได้ 



การประสานงาน 

กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลีย้งสัตว์น า้จืด  
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น า้จืด 
โทร. 0 2562 0600-15 ต่อ  14414, 14435  และ 0 2562 0426 
โทรสาร 0 2562 0426 

กลุ่มวิชาการ  กองวิจัยและพัฒนาประมงน า้จืด  
โทร. 0 2562 0600-15 ต่อ 13610 13610 
โทรสาร 0 2558 0178 

กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลีย้งสัตว์น า้ชายฝ่ัง 
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น า้ชายฝ่ัง  
โทร. 0 2579 2738 
โทรสาร 0 2561 0786 



Line group ประสานงาน food safety ศพจ./ศปจ./ศพก. 

E-mail: inland.foodsafety@gmail.com 
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ประเด็นที่ต้องเน้นย า้ 

1. การสุ่ม 1 ตัวอย่าง ต่อ 1 ชนิดยาเท่านัน้ 
2. อายุของสัตว์น า้ที่ สุ่มควรเป็นระยะที่ใกล้จับจ าหน่าย 
3. การเลือกบ่อในการสุ่ม : พิจารณาจากความเสี่ยงต่อการปนเป้ือน โอกาสในการ
ใช้ยา เช่น ดูจากประวัติการตายของสัตว์น า้  และสัตว์น า้ควรมีอายุใกล้จับจ าหน่าย
มากที่สุด 
4. ระยะเวลาในการส่งตัวอย่าง : ภายใน 1 วันท าการ (พืน้ที่เดียวกัน) ภายใน 7 วัน
ท าการ (ต่างพืน้ที่ ) 
5. การตรวจวิเคราะห์ : ใช้เวลา 10 วันท าการ (รวมตรวจซ า้ใน lab ตนเอง) 
6. การแจ้งผล : หากพบการตกค้างเกินเกณฑ์ ให้ lab แจ้งหน่วยเก็บตัวอย่างโดย
ด่วน ซึ่งอาจใช้การแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อให้หน่วยเก็บตวัอย่างได้แจ้งเกษตรกร
ได้ทันท่วงท ีและเข้า invest โดยเร็ว 
7. ระยะเวลาทัง้กระบวนการ turn around time (เก็บตัวอย่าง-ผลการ
วิเคราะห์ออก) : 11-28 วันท าการ 



เอกสารการส่งตัวอย่าง 



การอ่านผลการวิเคราะห์ กตส. 

0.12 
µg/g 

เกนิ
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การอ่านผลการวิเคราะห์ 

เกินเกณฑ์ 
หรือไม่??? 


