เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ว่าด้วยอัตราค่าบารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2564
โดยที่เป็นการเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมรายการอัตราค่าบารุงการตรวจวิเคราะห์
และให้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการด้านเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ และภารกิจของหน่วยงาน
ในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
ประกอบกั บกฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552 อธิ บดี กรมวิ ทยาศาสตร์
การแพทย์จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่ า “ระเบี ย บกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ว่ า ด้ ว ยอั ต ราค่ าบ ารุ ง
การตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกการให้บริการตามความในลาดับที่ 17.2 รายการอัตราค่าบริการการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการชัน สูตรโรคของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตามอัตราค่าบารุง
การตรวจวิเคราะห์ แ ละให้ บ ริการแนบท้ายระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบารุง
การตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้
ลำดับ
ที่
17.2

ประเภท
ของโรค/
บริกำร
โรคเอดส์

ชื่อรำยกำรตรวจ
วิเครำะห์

เทคนิคกำร ชนิดตัวอย่ำง/ปริมำณ
ตรวจ
วิเครำะห์
กำรตรวจวินจิ ฉัยกำรติด Serology ซีรัม หรือพลำสมำ
เชื้อเอชไอวี
test
0.7 มิลลิลติ ร
ด้วยเทคนิคทำง
Serology

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ
สถำบันวิจัย
วิทยำศำสตร์
สำธำรณสุข

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท)
1,000

ข้อ 4 ให้ยกเลิกการให้บริการตามความในลาดับที่ 22 และลาดับที่ 23 รายการอัตรา
ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านคุ้มครองผู้บริโภคของสานักคุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร ตามอัตราค่าบารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการแนบท้ายระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ว่าด้วยอัตราค่าบารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง
ลำดับ
ที่
22
23

ประเภท
บริกำร/
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ด้ำนอำหำร
ผลิตภัณฑ์
ด้ำนอำหำร

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

รำยละเอียดกำรให้บริกำร/
ผลิตภัณฑ์

เทคนิคกำร
ชนิดตัวอย่ำง
ตรวจวิเครำะห์/
บริกำร
ควำมเสื่อมสภำพของอำหำร US FDA
อำหำรทะเล
ทะเลโดยประสำทสัมผัส
GUIDELINE
(Organoleptic test)
ควำมเสื่อมสภำพของอำหำร
อำหำรทะเล
ทะเล โดยวิธีทำงเคมี
- โททอล โวลำไทล์ เบส Distillation
(TVB)
- ไตรเมทิลำมีน (TMA)
Distillation
- ฮีสตำมีน (Histamine) Spectrofluoro อำหำรทะเล
meter
และผลิตภัณฑ์

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท)
สำนักคุณภำพ
500
และควำม
ปลอดภัยอำหำร
สำนักคุณภำพ
และควำม
ปลอดภัยอำหำร 800
500
1,000

ข้อ 5 ให้ยกเลิกการให้บริการตามความในลาดับที่ 10.11 และ 10.17 รายการอัตรา
ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านคุ้มครองผู้บริโภคของสานักรังสีและเครื่องมือแพทย์
ตามอัตราค่าบารุงการตรวจวิเคราะห์ และให้บริการแนบท้ายระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วย
อัตราค่าบารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้
ลำดับ
ที่

ประเภท
บริกำร/
ผลิตภัณฑ์
10.11 บริกำร
ทดสอบ/
สอบเทียบ
10.17 บริกำร
ทดสอบ/
สอบเทียบ

รำยละเอียด
กำรให้บริกำร/ผลิตภัณฑ์

เทคนิคกำรตรวจ
วิเครำะห์/บริกำร

ชนิดตัวอย่ำง

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

ทดสอบท่อช่วยหำยใจ
(ทำงฟิสิกส์)

มอก. 2272:2549

60 ชุด

สำนักรังสีและ
เครื่องมือแพทย์

ทดสอบข้อต่อสำมทำง
(ทำงฟิสิกส์)

มอก. 2384:2551

30 ชุด

สำนักรังสีและ
เครื่องมือแพทย์

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท)
2,400
1,600

ข้อ 6 ให้ยกเลิกการให้ บริการตามความในลาดับที่ 9 และลาดับที่ 10 รายการอัต รา
การให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ของสานักยาและวัตถุเสพติด ตามอัตราค่าบารุงการตรวจวิเคราะห์
และให้ บริการแนบท้ายระเบียบกรมวิท ยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบารุงการตรวจวิเคราะห์
และให้บริการ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้
ลำดับ
ที่
9

ประเภท
ผลิตภัณฑ์/
บริกำร
ยำและวัตถุเสพติด/
อุปกรณ์ทำง

รำยกำรละเอียด
ผลิตภัณฑ์/
กำรให้บริกำร
กำรแปลรำยงำนผลกำร
วิเครำะห์ฉบับภำษำอังกฤษ

หน่วย
ฉบับ

จำนวน/
ปริมำณต่อ
หน่วย
-

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สำนักยำและ
วัตถุเสพติด

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท)
300

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง
ลำดับ
ที่
10

ประเภท
ผลิตภัณฑ์/
บริกำร
กำรแพทย์/ภำชนะ
พลำสติกสำหรับ
บรรจุเภสัชภัณฑ์

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

รำยกำรละเอียด
ผลิตภัณฑ์/
กำรให้บริกำร
กำรจัดทำสำเนำรำยงำนผล
วิเครำะห์

หน่วย
ฉบับ

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
จำนวน/
ปริมำณต่อ
หน่วย
-

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สำนักยำและ
วัตถุเสพติด

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท)
300

ข้อ 7 ให้ ยกเลิ กการให้ บ ริการตามความในลาดับ ที่ 17 รายการอัต ราค่าบริการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านคุ้มครองผู้บริโภคของสานักเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย ตามอัตรา
ค่าบารุงการตรวจวิเคราะห์ แ ละให้ บริการแนบท้ายระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตรา
ค่าบารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. 2562 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้
ลำดับ
ที่

ประเภทผลิตภัณฑ์/
บริกำร

17

ผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชื้อ

รำยกำรละเอียด
ผลิตภัณฑ์/
กำรให้บริกำร
ทดสอบประสิทธิภำพ
กำรฆ่ำเชื้อเชิงปริมำณ
บนพื้นผิวที่ไม่มรี ูพรุน
ด้วยวิธีมำตรฐำน
BS EN 13697:2015

หน่วย
วิธีมำตรฐำน
BS EN
13697:2015

จำนวน/ปริมำณ หน่วยงำนที่
ต่อหน่วย
รับผิดชอบ
ต่อกำร
ทดสอบ
1 เชื้อ

สำนัก
เครื่องสำอำงและ
วัตถุอันตรำย

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท)
6,000

ข้อ 8 ให้ยกเลิกความในลาดับที่ 39.1 และ 39.2 รายการอัตราค่าบริการการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการชัน สูตรโรคของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตามอัตราค่าบารุง
การตรวจวิเคราะห์ แ ละให้ บ ริการแนบท้ายระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบารุง
การตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ลำดับ
ที่

ประเภทของโรค/
บริกำร

39.1

โรคธำลัสซีเมีย กำรตรวจวินจิ ฉัย
และกลุม่
α-thalassemia 1
อำกำรดำวน์ ชนิด SEA และชนิดไทย
โดยเทคนิค Relative
Quantitative PCR
โรคธำลัสซีเมีย กำรตรวจวินจิ ฉัยกลุม่
และกลุม่
อำกำรดำวน์ โดยเทคนิค
อำกำรดำวน์ Molecular
Karyotyping

39.2

ชื่อรำยกำรตรวจ
วิเครำะห์

เทคนิคกำรตรวจ ชนิดตัวอย่ำง/
วิเครำะห์
ปริมำณ

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

Relative
Quantitative
PCR

EDTA Blood
ปริมำตร 1-2
มิลลิลิตร

สถำบันวิจัย
วิทยำศำสตร์
สำธำรณสุข

BACs - on Beads
(BoBs)

น้ำคร่ำ
สถำบันวิจัย
ปริมำตร 5 - 10 วิทยำศำสตร์
มิลลิลิตร
สำธำรณสุข

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท)
800

2,500

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

ข้อ 9 ให้ ย กเลิ ก ความในล าดั บ ที่ 66 รายการอั ต ราค่ า บริ ก ารตรวจวิ เคราะห์ ท าง
ห้องปฏิบัติการด้านคุ้มครองผู้บริโภคของสานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ตามอัตราค่าบารุง
การตรวจวิเคราะห์ แ ละให้ บ ริการแนบท้ ายระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบารุง
การตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ลำดับ
ที่

ประเภท
บริกำร/
ผลิตภัณฑ์

รำยละเอียดกำรให้บริกำร/
ผลิตภัณฑ์

66

ผลิตภัณฑ์
ด้ำนอำหำร

ยำสัตว์ตกค้ำง
- สำรเคมีกลุ่มเบต้ำอะโกนิสต์
(Beta Agonists)
- แรคโตพำมีน (Ractopamine)
- สำรเคมีกลุ่ม
เบต้ำอะโกนิสต์
ชนิดที่ 1 Clenbuterol
ชนิดที่ 2 Salbutamol
ชนิดที่ 3 Brombuterol
ชนิดที่ 4 Ractopamine
- คลอแรมเฟนิคอล
Chloramphenicol
- สำรไนโตรฟูรำนส์
เมตำโบไลต์
- มำลำไคต์กรีน/
ลิวโคมำลำไคต์กรีน
- กลุ่มซัลโฟนำไมด์
(Sulfonamide Group)

เทคนิคกำร
ตรวจ
วิเครำะห์/
บริกำร
ELISA

ชนิดตัวอย่ำง

ELISA
LC/MS/MS

เนื้อสัตว์
อำหำร

ELISA

1,000

LC/MS/MS

ไข่/นม/
เนื้อสัตว์/น้ำผึ้ง
แป้ง/ไข่/นม
เนื้อสัตว์/
เครื่องใน
เนื้อสัตว์น้ำ

HPLC

น้ำผึ้ง/เนื้อสัตว์

2,500

LC/MS/MS

เนื้อสัตว์

หน่วยงำน
อัตรำ
ที่รับผิดชอบ ค่ำบริกำร
(บำท)
สำนักคุณภำพ
และควำม
ปลอดภัย
อำหำร

2,500

2,000
4,500
(ชนิดละ)
ชนิดต่อไป
เพิ่มชนิด
ละ 500

4,000

4,000

ข้อ 10 ให้ ยกเลิกความในลาดับที่ 81 ลาดับที่ 88 และลาดับที่ 90 รายการอัตรา
ค่ า บริ ก ารการตรวจวิ เคราะห์ ท างห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารด้ า นคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคของส านั ก คุ ณ ภาพและ
ความปลอดภั ย อาหาร ตามอั ต ราค่ า บ ารุ ง การตรวจวิ เคราะห์ แ ละให้ บ ริ ก ารแนบท้ า ยระเบี ย บ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. 2562 และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง
ลำดับ
ที่

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

ประเภทบริกำร/
ผลิตภัณฑ์

รำยละเอียด
กำรให้บริกำร/ผลิตภัณฑ์

เทคนิคกำรตรวจ
วิเครำะห์/บริกำร

ชนิด
ตัวอย่ำง

81

ผลิตภัณฑ์
ด้ำนอำหำร

สิ่งแปลกปลอม

Macroscopic
Method/
Microscopic
Method/AOAC

อำหำร
เครื่องดื่ม

88

ผลิตภัณฑ์
ด้ำนอำหำร

โสม (Ginsenosides)
- เอกลักษณ์ (Rb1,
TLC
Re, Rc และ Rg1)
- เอกลักษณ์และปริมำณ HPLC
(Rb1, Re, Rc และ
Rg1)
ยำแผนปัจจุบนั 17 ชนิด LC - MS/MS
Alprazolam,
Bisacodyl
Diazepam,
Dexamethasone,
Desoxy - D2PM,
Ephedrine,
Fenfluramine,
Fluoxetine Orlistat,
Phenolphthalein
Phentermine,
Prednisolone
Pseudoephedrine,
Sibutramine,
Sildenafil, Tadalafil,
Vardenafil

90

ผลิตภัณฑ์
ด้ำนอำหำร

เครื่องดื่ม

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท)
สำนักคุณภำพและ 1,500
ควำมปลอดภัย
อำหำร
สำนักคุณภำพและ
ควำมปลอดภัย
อำหำร

2,000
4,500

อำหำรและ สำนักคุณภำพและ
ผลิตภัณฑ์ ควำมปลอดภัย
เสริมอำหำร
อำหำร

5,000

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในลาดับที่ 9 ลาดับที่ 10.4 ลาดับที่ 10.9 ลาดับที่ 10.12 10.16 และล าดั บ ที่ 10.18 รายการอั ต ราค่ า บริ ก ารการตรวจวิ เคราะห์ ท างห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ด้ า นคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โภคของส านั ก รั ง สี แ ละเครื่ อ งมื อ แพทย์ ตามอั ต ราค่ า บ ารุ ง การตรวจวิ เคราะห์
และให้ บริการแนบท้ายระเบียบกรมวิท ยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบารุงการตรวจวิเคราะห์
และให้บริการ พ.ศ. 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ลำดับ
ที่
9

10.4

10.9

ประเภท
บริกำร/
ผลิตภัณฑ์
บริกำรวัด
รังสีบุคคล

บริการ
ทดสอบ/
สอบเทียบ

รำยละเอียด
กำรให้บริกำร/ผลิตภัณฑ์

เทคนิคกำรตรวจ
วิเครำะห์/บริกำร

วัดรังสีบุคคล 1 ตำแหน่ง 1. IAEA SAFETY
STANDARDS,
GENERAL SAFETY
GUIDE, No.GSG - 7,
2018.
วัดรังสีบุคคล 2 ตำแหน่ง 2. Whole Body Dose
Algorithm for the
(บุคลำกรปฏิบัติงำน
LandauerlnLight
ด้ำนฟลูออโรสโคปี
LDR Model 2
หรือใช้เสื้อตะกั่ว)
Dosimeter.
วัดรังสีบุคคล 3 ตำแหน่ง 3. Whole body Dose
Algorithm for
(บุ คลำกรป ฏิ บั ติ งำน
LandauerlnLight
ด้ ำ น ฟ ลู อ อ โร ส โค ปี
BasicOSLN
หรือใช้เสื้อตะกั่ว และมือ
Dosimeter
อยู่ในลำรังสี)
แผ่นวัดรังสีควบคุม
เพื่อวัดปริมำณรังสี
เฉพำะตำแหน่ง
เครื่องวัดควำมดันโลหิต คู่มือกำรทดสอบ
10.4.1 ส ำหรั บ ผู้ แ ทน เครื่องมือวัดทำง
จำหน่ำย
กำรแพทย์ TP-MMD01 : 2016 เครื่องวัด
10.4.2 สำหรับ
ควำมดันโลหิต
ประชำชนทั่วไป
ชุ ด ให้ ส ำรละลำยทำง มอก.1426-2561
หลอดเลือ ดใช้ค รั้งเดีย ว
แ บ บ ใช้ แ รงโน้ ม ถ่ วง
(ทำงฟิสิกส์)

ชนิดตัวอย่ำง
1 ครั้ง
4 ครั้ง/ปี
12 ครั้ง/ปี
12 ครั้ง/3 ปี
36 ครั้ง/3 ปี
1 ครั้ง
4 ครั้ง/ปี
12 ครั้ง/ปี
12 ครั้ง/3 ปี
36 ครั้ง/3 ปี
1 ครั้ง
4 ครั้ง/ปี
12 ครั้ง/ปี
12 ครั้ง/3 ปี
36 ครั้ง/3 ปี
4 ครั้ง
12 ครั้ง/3 ปี

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท)
สำนักรังสี
250
และเครื่องมือ 1,000
แพทย์
2,000
2,700
5,700
375
1,500
3,000
4,200
8,700
500
2,000
4,000
5,700
11,700
500
1,200
สำนักรังสี
และเครื่องมือ
แพทย์

เครื่องวัด
ควำมดันฯ
/3 เครื่อง
เครื่องวัด
ควำมดันฯ
/1 เครื่อง
ชุดให้
สำนักรังสี
สำรละลำยฯ/ และเครื่องมือ
180 ชุด
แพทย์

2,000
200
5,500

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง
ลำดับ
ที่

ประเภท
บริกำร/
ผลิตภัณฑ์

10.12

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

รำยละเอียด
กำรให้บริกำร/ผลิตภัณฑ์

เทคนิคกำรตรวจ
วิเครำะห์/บริกำร

สำยดูดเสมหะสำหรับใช้
ครั้งเดียว (ทำงฟิสิกส์)
ชุดให้เลือดใช้ครั้งเดียว
(ทำงฟิสิกส์)
ชุดปีกผีเสื้อใช้ใน
กำรแพทย์ (ทำงฟิสิกส์)
สำยสวนปัสสำวะชนิด
มีบอลลูน (ทำงฟิสิกส์)

มอก.1394-2561

10.16

สำยสวนปัสสำวะ
ชนิดไม่มีบอลลูน
(ทำงฟิสิกส์)

มอก.1358-2561

10.18

ภำชนะพลำสติกสำหรับ
บรรจุโลหิตและ
ส่วนประกอบโลหิต
ของมนุษย์(ทำงฟิสิกส์)

มอก.1298-2562

10.13
10.14
10.15

มอก.720-2561
มอก.764-2561
มอก.2229-2560

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
ชนิดตัวอย่ำง

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท)
สำยดูดเสมหะฯ/ สำนักรังสีและ 2,450
100 ชุด เครื่องมือแพทย์
ชุดให้เลือดฯ/ สำนักรังสีและ 5,900
150 ชุด เครื่องมือแพทย์
ชุดปีกผีเสื้อฯ/ สำนักรังสีและ 5,200
120 ชุด เครื่องมือแพทย์
สำยสวนปัสสำวะ สำนักรังสีและ 4,900
ชนิด
เครื่องมือแพทย์
มีบอลลูน/
80 ชุด
สำยสวนปัสสำวะ สำนักรังสีและ 3,300
ชนิด
เครื่องมือแพทย์
ไม่มีบอลลูน/
60 ชุด
ภำชนะพลำสติกฯ สำนักรังสีและ 6,500
/250 ชุด เครื่องมือแพทย์

ข้อ 12 ให้ยกเลิกความในลาดับที่ 3 รายการอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ด้านคุ้มครองผู้บริโภคของสานักเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย ตามอัตราค่าบารุงการตรวจวิเคราะห์
และให้ บริการแนบท้ายระเบียบกรมวิท ยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบารุงการตรวจวิเคราะห์
และให้บริการ พ.ศ. 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ลำดับ
ที่
3

ประเภท
บริกำร/
ผลิตภัณฑ์
เจลทำมือ
และ
ผลิตภัณฑ์
อื่น ๆ

รำยละเอียดกำรให้บริกำร/
ผลิตภัณฑ์

เทคนิคกำรตรวจ
วิเครำะห์/บริกำร

ประสิทธิภำพกำรลดเชื้อเชิง Inoculation
ปริมำณที่ 1 ช่วงเวลำ
และ Pourplate
Staphylococcus aureus
Pseudomonas
aeruginosa
Escherichia coli
Enterococcus hirae

ชนิดตัวอย่ำง
- ของเหลว
- ครีม
- เจล

หน่วยงำน
อัตรำ
ที่รับผิดชอบ ค่ำบริกำร
(บำท)
สำนัก
1,500/
เครื่องสำอำง
เชื้อ
และวัตถุ
อันตรำย

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

ข้อ 13 ให้ ย กเลิ ก ความในล าดั บ ที่ 15 รายการอั ต ราค่ า บริ ก ารตรวจวิ เคราะห์ ท าง
ห้ อ งปฏิบั ติ ก ารด้านคุ้ มครองผู้บ ริโภคของสานั กเครื่องสาอางและวัต ถุ อัน ตราย การตรวจวิเคราะห์
วัตถุอันตราย โดยการทดสอบทางเคมี กรณีการทดสอบประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อโรค ตามอัตรา
ค่าบารุงการตรวจวิเคราะห์ แ ละให้ บริการแนบท้ายระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตรา
ค่าบารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ลำดับ
ที่
15

ประเภทบริกำร/
รำยละเอียด
ผลิตภัณฑ์
กำรให้บริกำร/ผลิตภัณฑ์
1.ผลิตภัณฑ์ฆ่ำ
เชื้อโรค
- ฆ่ำเชื้อโรค
(disinfectant)
- ทำควำมสะอำด
และฆ่ำเชื้อโรค
ในขั้นตอนเดียว
(1-step
cleaner
disinfectant)

Use dilution: 60
carriers
• เชื้อแบคทีเรีย*

เทคนิคกำรตรวจ
วิเครำะห์/บริกำร
Carrier test
(Stainless steel
cylinder)

• เชื้อรำ**

Spray: 60 carriers
(* เชื้อแบคทีเรีย • เชื้อแบคทีเรีย*
P. aeruginosa,
Sal.enterica,
S. aureus,
** เชื้อรำ
• เชื้อรำ**
T.mentagrophytes)

Carrier test
(Glass slide)

ชนิดตัวอย่ำง

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท)
ของเหลว
สำนัก
5,000/ เชื้อ
ผง/เจล/แผ่น เครื่องสำอำง
6,000
ที่ละลำยน้ำได้ และวัตถุ
(1-step
อันตรำย
cleaner) /
เชื้อ
6,000/ เชื้อ
7,000
(1-step
cleaner) /
เชื้อ
ฉีดพ่น
5,000/ เชื้อ
ธรรมดำ/
6,000
อัดก๊ำซ
(1-step
(พร้อมใช้
cleaner) /
หรือเจือจำง)
เชื้อ
6,000/ เชื้อ
7,000
(1-step
cleaner) /
เชื้อ

ข้อ 14 ให้ ย กเลิ ก ความในล าดั บ ที่ 2 - 3 และ 6 - 16 รายการอั ต ราค่ า บริ ก าร
ตรวจวิ เคราะห์ ท างห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารด้ านคุ้ ม ครองผู้ บ ริโภคของส านั ก เครื่ อ งส าอางและวั ต ถุ อั น ตราย
การตรวจวิเคราะห์เครื่องมือแพทย์ โดยการทดสอบทางชีววิทยา ตามอัตราค่าบารุงการตรวจวิเคราะห์
และให้ บริการแนบท้ายระเบียบกรมวิท ยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบารุงการตรวจวิเคราะห์
และให้บริการ พ.ศ. 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

ลำดับ ประเภทบริกำร/ผลิตภัณฑ์ รำยละเอียดกำร เทคนิคกำร ชนิดตัวอย่ำง
ที่
ให้บริกำร/ผลิตภัณฑ์ ตรวจ
วิเครำะห์/
บริกำร
2
กระบอกฉีดยำผ่ำนผิวหนัง ควำมปรำศจำกเชื้อ USP
กระบอก
ปรำศจำกเชื้อชนิดใช้ได้
ฉีดยำ
ครั้งเดียว
3 กระบอกฉีดยำอินซูลิน
ควำมปรำศจำกเชื้อ USP
กระบอกฉีดยำ
ปรำศจำกเชื้อชนิดใช้ได้
อินซูลิน
ครั้งเดียว
6

ชุดให้เลือดชนิดใช้ได้
ครั้งเดียว
ชุดให้สำรละลำยทำง
หลอดเลือดชนิดใช้ได้
ครั้งเดียว

ควำมปรำศจำกเชื้อ

USP

ควำมปรำศจำกเชื้อ

USP

8

ชุดให้สำรละลำยทำง
หลอดเลือดแบบบิวเรตต์

ควำมปรำศจำกเชื้อ

USP

9

ชุดปีกผีเสื้อใช้ใน
กำรแพทย์
สำยให้อำหำรในทำงเดิน
อำหำรสำหรับใช้ได้
ครั้งเดียว
สำยสวนปัสสำวะชนิด
มีบอลลูน
สำยสวนปัสสำวะชนิด
ไม่มีบอลลูน
สำยดูดเสมหะ

ควำมปรำศจำกเชื้อ

USP

ควำมปรำศจำกเชื้อ

USP

ควำมปรำศจำกเชื้อ

USP

ควำมปรำศจำกเชื้อ

USP

ควำมปรำศจำกเชื้อ

USP

สำยสวน
ปัสสำวะ
สำยสวน
ปัสสำวะ
สำยดูดเสมหะ

14

เข็มฉีดยำปรำศจำกเชื้อ
ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว

ควำมปรำศจำกเชื้อ

USP

เข็มฉีดยำ

15

ข้อต่อสำมทำงใช้ใน
กำรแพทย์
สำยต่อใช้ในกำรแพทย์

ควำมปรำศจำกเชื้อ

USP

ควำมปรำศจำกเชื้อ

USP

7

10
11
12
13

16

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท)

สำนักเครื่องสำอำง 3,000
และวัตถุอันตรำย
สำนักเครื่องสำอำง 3,000
และวัตถุอันตรำย

ชุดให้เลือด

สำนักเครื่องสำอำง 3,000
และวัตถุอันตรำย
ชุดให้
สำนักเครื่องสำอำง 3,000
สำรละลำย และวัตถุอันตรำย
ทำงหลอด
เลือด
ชุดให้
สำนักเครื่องสำอำง 3,000
สำรละลำย และวัตถุอันตรำย
ทำงหลอด
เลือด
ชุดปีกผีเสื้อ สำนักเครื่องสำอำง 3,000
และวัตถุอันตรำย
สำยให้อำหำร สำนักเครื่องสำอำง 3,000
และวัตถุอันตรำย
สำนักเครื่องสำอำง
และวัตถุอันตรำย
สำนักเครื่องสำอำง
และวัตถุอันตรำย
สำนักเครื่องสำอำง
และวัตถุอันตรำย
สำนักเครื่องสำอำง
และวัตถุอันตรำย

3,000
3,000
3,000
3,000

ข้อต่อสำมทำง สำนักเครื่องสำอำง 3,000
และวัตถุอันตรำย
สำยต่อใช้ใน สำนักเครื่องสำอำง 3,000
กำรแพทย์ และวัตถุอันตรำย

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

ข้อ 15 ให้ ย กเลิ ก ความในล าดั บ ที่ 32 รายการอั ต ราค่ า บริ ก ารการตรวจวิ เคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการด้านคุ้มครองผู้บริโภคของสถาบันวิจัยสมุนไพร ตามอัตราค่าบารุงการตรวจวิเคราะห์
และให้ บริการแนบท้ายระเบียบกรมวิท ยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบารุงการตรวจวิเคราะห์
และให้บริการ พ.ศ. 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ลำดับ
ที่
32

ประเภท
บริกำร/
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ด้ำน
สมุนไพร/
อำหำร/ยำ

รำยละเอียด
กำรให้บริกำร/ผลิตภัณฑ์
กำรตรวจวิเครำะห์พิษ
เฉียบพลัน

เทคนิคกำรตรวจ
วิเครำะห์/บริกำร

ชนิดตัวอย่ำง

In - house
- สมุนไพรสด
method SOP 12
(ไม่น้อยกว่ำ
02 004 based on 300 กรัม)
standard method - สมุนไพรแห้ง/
for acute oral
สำรสกัด
toxicity by OECD : สมุนไพร/
Guidance
ผลิตภัณฑ์
document on
สมุนไพร/
acute oral toxicity ผลิตภัณฑ์เสริม
testing (Guideline
อำหำร/ยำ
423), 2001
(ไม่น้อยกว่ำ
100 กรัม)

หน่วยงำน
อัตรำ
ที่รับผิดชอบ ค่ำบริกำร
(บำท)
สถำบัน
8,000
วิจัยสมุนไพร

ข้อ 16 ให้ยกเลิกความในลาดับที่ 6 รายการอัตราค่าใช้จ่ายด้านการรับรองห้องปฏิบัติการ
ของสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ตามอัตราค่าบารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการแนบท้ายระเบียบ
กรมวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ ว่ าด้ ว ยอั ต ราค่ าบ ารุ งการตรวจวิเคราะห์ แ ละให้ บ ริ ก าร พ.ศ. 2562
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ลำดับ
ที่

ประเภทบริกำร

รำยกำร

หน่วย

6

รับรองคุณภำพ
ระบบตรวจสอบ
- สำรพิษ
ตกค้ำงในผักสด
ผลไม้สด
- สำรปนเปื้อน
ในอำหำร
- สำรพิษ

1. ค่ำพิจำรณำเอกสำร
2. ค่ ำ ผู้ ต รวจประเมิ น (รั บ รองใหม่
ต่ออำยุ ขยำยขอบข่ำยกำรรับรอง)
- ผู้ตรวจประเมินด้ำนระบบ

ครั้ง

- ผู้ตรวจประเมิน ด้ำนวิชำกำร
3. ค่ำใบรับรอง (กรณีสญ
ู หำยหรือขอ

ต่อคน
ต่อวัน
ต่อคน
ต่อวัน
ครั้ง

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท)
สำนักมำตรฐำน 4,000
ห้องปฏิบัติ
กำร
1,500
1,500
500

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง
ลำดับ
ที่

ประเภทบริกำร
ตกค้ำงในผักสด
ผลไม้สด และ
สำรปนเปื้อน
ในอำหำร
(กรณีสถำน
ประกอบกำร
เดียวกัน
ขอกำรรับ
รองในครำว
เดียวกัน)

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

รำยกำร
เพิ่มเติมหรือขอแก้ไข)
4. ค่ำตัวอย่ำงทดสอบควำมสำมำรถ
(Check sample)
ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงและค่ำที่พักผู้ตรวจ
ประเมิน

หน่วย

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท)

รำยกำร(test)/ชุด

1,000

ต่อคน
ต่อวัน

ตำมอัตรำ
ค่ำใช้จ่ำย
จริง

ข้อ 17 ให้ ยกเลิกความในลาดับที่ 5 - 6 และลาดับที่ 8 - 9 รายการอัตราการให้บริการ
ผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ตามระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบารุงการตรวจวิเคราะห์
และให้ บริการ พ.ศ. 2562 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติ มโดยระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัต รา
ค่าบารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ลำดับ
ที่
5
6
8
9

ประเภทผลิตภัณฑ์/
บริกำร
กำรให้บริกำร
ด้ำนเอกสำร
กำรให้บริกำร
ด้ำนเอกสำร
กำรให้บริกำร
ด้ำนเอกสำร
กำรให้บริกำร
ด้ำนเอกสำร

รำยกำรละเอียด
เทคนิคกำรตรวจ
ผลิตภัณฑ์/
วิเครำะห์/บริกำร
กำรให้บริกำร
กำรออกใบแทน
Certificate
กำรแปลรำยงำนผล
วิเครำะห์ฉบับ
ภำษำอังกฤษ
กำรแก้ไขรำยงำนผล
กำรวิเครำะห์
กำรจัดทำสำเนำรำยงำน
ผลวิเครำะห์

ชนิด/จำนวน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ต่อ 1 ฉบับ

ทุกหน่วยงำน

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท)
500

ต่อ 1 ฉบับ

ทุกหน่วยงำน

500

ต่อ 1 ฉบับ

ทุกหน่วยงำน

500

ต่อ 1 ฉบับ

ทุกหน่วยงำน

500

ข้อ 18 ให้ ย กเลิ ก ความในล าดั บ ที่ 2 รายการอั ต ราการให้ บ ริ ก ารตรวจวิ เ คราะห์
ทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค ตามระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบารุงการตรวจวิเคราะห์
และให้ บริการ พ.ศ. 2562 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัต รา
ค่าบารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง
ลำดับ ประเภท
ที่
ของโรค/
บริกำร
2 โรคติด
เชื้อไวรัส
โคโรนำ
2019
(COVID-19)

ชื่อรำยกำร
ตรวจวิเครำะห์
กำรตรวจหำ
สำรพันธุกรรม
ของเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019
(COVID-19)
ด้วยเทคนิค
Real time
RT - PCR

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

เทคนิค
กำรตรวจ
วิเครำะห์
Real time
RT-PCR

ชนิดตัวอย่ำง
& ปริมำณ
- Nasopharyngeal
swab
- Throat swab
- Nasopharyngeal
aspirate
- Nasopharyngeal
wash
- สำรคัดหลั่งจำก
ทำงเดินหำยใจ
ส่วนล่ำง
- น้ำลำย

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
- สถำบันวิจัย
วิทยำศำสตร์
สำธำรณสุข
- กองกำรแพทย์
จีโนมิกส์และ
สนับสนุน
นวัตกรรม

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท)
1,300

ข้อ 19 ให้ ย กเลิ ก ความในล าดั บ ที่ 1 รายการอั ต ราค่ า บริ ก ารการตรวจวิ เคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตามระเบียบกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. 2562 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้ว ยอัตราค่าบารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ลำดับ ประเภทของ ชื่อรำยกำรตรวจ
ที่
โรค/บริกำร
วิเครำะห์
1

โรคมะเร็ง
ปำกมดลูก

เทคนิคกำรตรวจ
วิเครำะห์

กำรตรวจคัด
Real-time PCR
กรองมะเร็งปำก
มดลูก
ด้วย HPV
DNA testing

ชนิดตัวอย่ำง/ปริมำณ

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

Cervical swab
ไม่น้อยกว่ำ
20 มิลลิลิตร

สถำบันวิจัย
วิทยำศำสตร์
สำธำรณสุข

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท)
370

ข้อ 20 ให้ ย กเลิ ก ความในล าดั บ ที่ 8 รายการอั ต ราค่ า บริ ก ารการตรวจวิ เคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการด้านคุ้มครองผู้บริโภคของสถาบันชีววัตถุ ตามระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ว่าด้ว ยอัต ราค่าบารุงการตรวจวิเคราะห์ และให้บริการ พ.ศ. 2562 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ว่ า ด้ ว ยอั ต ราค่ า บ ารุ ง การตรวจวิ เคราะห์ แ ละให้ บ ริ ก าร (ฉบั บ ที่ 6)
พ.ศ. 2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง
ลำดับที่
8

ประเภท
ของโรค/
บริกำร
เซลล์
เพำะเลี้ยง
Vero

ชื่อรำยกำรตรวจ
วิเครำะห์
กำรปนเปื้อนของเชื้อ
ไวรัสทั่วไปในเซลล์
เพำะเลี้ยง Vero
(Non-specific
Adventitious virus
by Co-culture
technique)

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
เทคนิคกำร
ตรวจ
วิเครำะห์
WHO/EP

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

ชนิดตัวอย่ำง/ปริมำณ

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

เซลล์เพำะเลี้ยง Vero
ที่ใช้ในกำรผลิตวัคซีน/
12 ฟลำสค์ (ขนำด
225 cm2)

สถำบัน
ชีววัตถุ

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท)
168,000

ข้อ 21 ให้ เพิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เป็ น รายการแนบท้ ายระเบี ย บกรมวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์
ว่าด้วยอัตราค่าบารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. 2562
อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค
ลำดับ
ที่

ประเภทของโรค
/บริกำร

ชื่อรำยกำรตรวจ
วิเครำะห์

เทคนิคกำรตรวจ
วิเครำะห์

ชนิดตัวอย่ำง
& ปริมำณ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1

โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019
(COVID-19)

กำรตรวจหำสำร
พันธุกรรมของเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ
2019 (COVID-19)
ด้วยเทคนิค
Realtime
RT - PCR ใน
สิ่งแวดล้อม
กำรตรวจวิเครำะห์
หำแอนติบอดีต่อ
เชื้อ SARS CoV - 2
(COIVD - 19)
ทำงน้ำเหลือง
วิทยำ ชนิด IgG
หรือ IgM

Real time RTPCR

Swab จำกพื้นผิว
ในสิ่งแวดล้อม/
หลอด
น้ำจำก
สิ่งแวดล้อม/
1,000 มิลลิลิตร

สถำบันวิจัย
วิทยำศำสตร์
สำธำรณสุข

Enzyme Linked ซีรัม/ 1 มิลลิลติ ร
immunoassay
(EIA) หรือ
Chemiluminesc
ence
immunoassay
(CMIA)

สถำบันวิจัย
วิทยำศำสตร์
สำธำรณสุข

2

3

โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019
(COVID-19)

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท)
1,600
3,500

450

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านคุ้มครองผู้บริโภค
ลำดับ
ที่

ประเภท
บริกำร/
ผลิตภัณฑ์

1

ผลิตภัณฑ์
ด้ำนอำหำร

2

ผลิตภัณฑ์
ด้ำนอำหำร

รำยละเอียดกำรให้บริกำร/
ผลิตภัณฑ์

เทคนิคกำร
ตรวจ
วิเครำะห์/
บริกำร
Titration

ปริมำณวัตถุเจือปนอำหำร
- ปริมำณ Sodium benzoate
- ปริมำณ Ammonium
hydrogen carbonate
- ปริมำณ dl-Malic acid
- ปริมำณ L-Glutamic acid
- ปริมำณ Sodium Propionate
- ปริมำณ Phosphoric acid
- ปริมำณ Potassium chloride
- ปริมำณ Calcium propionate
- ปริมำณ Glycine
- ปริมำณ Disodium succinate
- ปริมำณ Citric acid
- ปริมำณ Acetic acid
- ปริมำณ Sodium acetate
- ปริมำณ Potassium lactate
- ปริมำณ Sodium lactate
- ปริมำณ Trisodium citrate
- ปริมำณ Tripotassium citrate
- ปริมำณ Sodium carbonate
- ปริมำณ Sodium hydrogen
carbonate
- ปริมำณ DL- Alanine
- ปริมำณ Monosodium
L- glutamate
กำรตรวจเอกลักษณ์
Qualitative
(Identification tests) ไอออน test
อนินทรีย์ (Inorganic ions)
ไอออนอินทรีย์และสำรประกอบ
(Organic ions and
compounds) (รำยกำรละ)
2.1 Test for acetate
2.2 Test for aluminium

ชนิด
ตัวอย่ำง

หน่วยงำน
อัตรำ
ที่รับผิดชอบ ค่ำบริกำร
(บำท)

วัตถุเจือปน สำนักคุณภำพ
อำหำร
และควำม
ปลอดภัย
อำหำร

900

วัตถุเจือปน สำนักคุณภำพ
อำหำร
และควำม
ปลอดภัย
อำหำร

400

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง
ลำดับ
ที่

3

ประเภท
บริกำร/
ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์
ด้ำนอำหำร

หนา้ ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

รำยละเอียดกำรให้บริกำร/
ผลิตภัณฑ์

เทคนิคกำร
ตรวจ
วิเครำะห์/
บริกำร

2.3 Test for ammonium
2.4 Test for benzoate
2.5 Test for bromate
2.6 Test for calcium salt
2.7 Test for carbonate
2.8 Test for bicarbonate
2.9 Test for chloride
2.10 Test for chlorite
2.11 Test for citrate
2.12 Test for cupric salt
2.13 Test for copper
2.14 Test for ferric salt
2.15 Test for ferrous salt
2.16 Test for ferrocyanide
2.17 Test for hypochlorite
2.18 Test for lactate
2.19 Test for magnesium salt
2.20 Test for nitrate
2.21 Test for nitrite
2.22 Test for peroxide
2.23 Test for phosphate
(orthophosphate)
2.24 Test for potassium salt
2.25 Test for succinate
2.26 Test for sulfate
2.27 Test for sulfite หรือ
Test for sulfite and bisulfite
2.28 Test for tartrate
2.29 Test for thiocyanate
2.30 Test for zinc salt
2.31 Test for thiosulfate
ปริมำณ Sorbitol
HPLC

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
ชนิด
ตัวอย่ำง

หน่วยงำน
อัตรำ
ที่รับผิดชอบ ค่ำบริกำร
(บำท)

วัตถุเจือปน สำนักคุณภำพ
อำหำร
และควำม
ปลอดภัย
อำหำร

1,200

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง
ลำดับ
ที่

ประเภท
บริกำร/
ผลิตภัณฑ์

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

รำยละเอียดกำรให้บริกำร/
ผลิตภัณฑ์

4

ผลิตภัณฑ์
ด้ำนอำหำร

ปริมำณ Mannitol

5

ผลิตภัณฑ์
ด้ำนอำหำร

ปริมำณ Xylitol

6

ผลิตภัณฑ์
ด้ำนอำหำร

สำรที่ไม่ละลำยในกรด
(Acid-insoluble matter)

7

ผลิตภัณฑ์
ด้ำนอำหำร

Copper reduction

8

ผลิตภัณฑ์
ด้ำนอำหำร

ปริมำณ Disodium 5'
Ribonucleotides

9

ผลิตภัณฑ์
ด้ำนอำหำร

Starch or dextrin

10

ผลิตภัณฑ์
ด้ำนอำหำร

Sulfated ash (เถ้ำซัลเฟต)

11

ผลิตภัณฑ์
ด้ำนอำหำร

Residue on ignition
(กำกหลังเผำ)

เทคนิคกำร
ตรวจ
วิเครำะห์/
บริกำร
HPLC

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
ชนิด
ตัวอย่ำง

หน่วยงำน
อัตรำ
ที่รับผิดชอบ ค่ำบริกำร
(บำท)

วัตถุเจือปน สำนักคุณภำพ
อำหำร
และควำม
ปลอดภัย
อำหำร
HPLC
วัตถุเจือปน สำนักคุณภำพ
อำหำร
และควำม
ปลอดภัย
อำหำร
Gravimetry วัตถุเจือปน สำนักคุณภำพ
อำหำร
และควำม
ปลอดภัย
อำหำร
Qualitative วัตถุเจือปน สำนักคุณภำพ
test
อำหำร
และควำม
ปลอดภัย
อำหำร
Spectro
วัตถุเจือปน สำนักคุณภำพ
photometry อำหำร
และควำม
ปลอดภัย
อำหำร
Qualitative วัตถุเจือปน สำนักคุณภำพ
test
อำหำร
และควำม
ปลอดภัย
อำหำร
Gravimetry วัตถุเจือปน สำนักคุณภำพ
อำหำร
และควำม
ปลอดภัย
อำหำร
Gravimetry วัตถุเจือปน สำนักคุณภำพ
อำหำร
และควำม
ปลอดภัย
อำหำร

1,200

1,200

600

500

2,400

200

600

600

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง
ลำดับ
ที่

ประเภท
บริกำร/
ผลิตภัณฑ์

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

รำยละเอียดกำรให้บริกำร/
ผลิตภัณฑ์

เทคนิคกำร
ตรวจ
วิเครำะห์/
บริกำร
Qualitative
test

12

ผลิตภัณฑ์
ด้ำนอำหำร

Tannin-bearing gums

13

ผลิตภัณฑ์
ด้ำนอำหำร

Test for ferrocyanide

Qualitative
test

14

ตรวจอำหำร
ตัดแต่ง
พันธุกรรม

ตรวจเพิ่มชนิด transgene :
LYo38 รำยกำรละ

Real - time
RT- PCR

15

ดีเอ็นเอ
เนื้อสัตว์

ดีเอ็นเอรังนกและสิ่งปลอมปน
Real - time
(หนังหมู ไข่ขำว และเห็ดหูหนูขำว) RT- PCR

16

น้ำและน้ำแข็ง กำรตรวจหำสำรพันธุกรรมของเชื้อ Real - time
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) RT- PCR

17

ด้ำนเครื่องมือ ทดสอบชุดให้สำรละลำยทำงหลอด มอก.2526 แพทย์
เลือดใช้ครัง้ เดียว แบบใช้ควำมดัน 2561

18

ด้ำนรังสี

กำรตรวจสอบควำมปลอดภั ย ข้อกำหนด
ห้องเอ็มอำร์ไอ
กำรควบคุม
คุณภำพเครื่อง
เอ็มอำร์ไอ
กรมวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์
กระทรวง
สำธำรณสุข,
2558.

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
ชนิด
ตัวอย่ำง

หน่วยงำน
อัตรำ
ที่รับผิดชอบ ค่ำบริกำร
(บำท)

วัตถุเจือปน สำนักคุณภำพ
อำหำร
และควำม
ปลอดภัย
อำหำร
วัตถุเจือปน สำนักคุณภำพ
อำหำร
และควำม
ปลอดภัย
อำหำร
อำหำรที่มี สำนักคุณภำพ
ส่วนประกอบ และควำม
ของข้ำวโพด ปลอดภัย
อำหำร
รังนกดิบ สำนักคุณภำพ
และ
และควำม
ผลิตภัณฑ์
ปลอดภัย
อำหำร
น้ำและ สำนักคุณภำพ
น้ำแข็ง
และควำม
ปลอดภัย
อำหำร
ชุดให้
สำนักรังสีและ
สำรละลำยฯ เครื่องมือ
/160 ชุด
แพทย์
ห้อง
สำนักรังสีและ
เอ็มอำร์ไอ
เครื่องมือ
แพทย์

200

200

1,100

6,000

6,000

5,000

1,000

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง
ลำดับ
ที่

ประเภท
บริกำร/
ผลิตภัณฑ์

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

รำยละเอียดกำรให้บริกำร/
ผลิตภัณฑ์

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เทคนิคกำร
ชนิด
หน่วยงำน
อัตรำ
ตรวจ
ตัวอย่ำง ที่รับผิดชอบ ค่ำบริกำร
วิเครำะห์/
(บำท)
บริกำร
มำตรฐำน
เค รื่ อ งรั ง สี สำนักรังสี
3,000
คุณภำพเครื่อง รักษำ
และเครือ่ งมือ
รังสีรักษำ
แพทย์
กรม
วิทยำศำสตร์ กำรแพทย์
กระทรวง
สำธำรณสุข,
2563.
ICRP 60
ห้องรังสี
สำนักรังสีและ 2,000
รักษำ
เครื่องมือ
แพทย์
WHO
ชุดตรวจ/
สถำบัน
6,000
100 ชุด
ชีววัตถุ

19

ด้ำนรังสี

ตรวจวัด mechanical ของ
เครื่องเอกซเรย์จำลองกำรฉำยรังสี
รักษำ

20

ด้ำนรังสี

กำรตรวจสอบควำมปลอดภัยของ
ห้องรังสีรักษำ

21

ชุดตรวจ
วินิจฉัยโรค
ซิฟิลิสแบบ
รวดเร็ว
(rapid test)
เซลล์
เพำะเลี้ยง
Vero

กำรประเมินคุณภำพชุดตรวจ
วินจิ ฉัยโรคซิฟลิ ิสแบบรวดเร็ว
(rapid test)

กำรปนเปื้อนของเชื้อไวรัสที่มำจำก WHO/EP
วัวในเซลล์เพำะเลี้ยง Vero
(Specific bovine
adventitious virus by
Co - culture technique)

สถำบัน
ชีววัตถุ

170,000

COVID - 19
Human
Serum

ควำมแรง

สถำบัน
ชีววัตถุ

5,000

22

23

เซลล์
เพำะเลี้ยง
Vero ที่ใช้
ในกำรผลิต
วัคซีน/ 12
ฟลำสค์
(ขนำด 225
cm2)
Plaque
ของเหลว
Reduction Serum
Neutralizati ปริมำณ
on Assay 0.2 มล.
(PRNT)
ต่อตัวอย่ำง

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

อัตราค่าบริการรับรอง/การประเมินความสามารถทางห้องปฏิบัติการ
ลำดับ
ที่
1

2

3

ประเภทบริกำร
รับรองควำมสำมำรถ
ห้องปฏิบัติกำรตำม
มำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร
เครือข่ำยตรวจ
SARS-CoV-2

รำยกำร

หน่วย

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ค่ำธรรมเนียมกำรรับรอง
(กรณีขอใหม่และต่ออำยุ)
ค่ำผู้ตรวจประเมิน
- หัวหน้ำผู้ตรวจประเมิน
- ผู้ตรวจประเมินด้ำนระบบ/
ด้ำนวิชำกำร
- ผู้เชี่ยวชำญ
ค่ำใบรับรอง (กรณีสูญหำยหรือ
ขอเพิ่มเติมหรือขอแก้ไข)
ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงและค่ำที่พัก
ผู้ตรวจประเมิน

ครั้ง

สำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร

รับรองควำมสำมำรถ
ค่ำธรรมเนียมกำรรับรอง
ห้องปฏิบัติกำรตำม
(กรณีขอใหม่และต่ออำยุ)
มำตรฐำน
ค่ำผู้ตรวจประเมิน
ห้องปฏิบัติกำร
- หัวหน้ำผู้ตรวจประเมิน
เครือข่ำยตรวจคัดกรอง - ผู้ตรวจประเมินด้ำนระบบ/
มะเร็งปำกมดลูกด้วย
ด้ำนวิชำกำร
HPV DNA Testing
- ผู้เชี่ยวชำญ
ค่ำใบรับรอง (กรณีสูญหำยหรือขอ
เพิ่มเติมหรือขอแก้ไข)
ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงและค่ำที่พัก
ผู้ตรวจประเมิน
รับรองควำมสำมำรถ
ห้องปฏิบัติกำรตำม
มำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร
เครือข่ำยตรวจกลุม่
อำกำรดำวน์ในหญิง
ตั้งครรภ์

ค่ำธรรมเนียมกำรรับรอง
(กรณีขอใหม่และต่ออำยุ)
ค่ำผู้ตรวจประเมิน
- หัวหน้ำผู้ตรวจประเมิน
- ผู้ตรวจประเมินด้ำนระบบ/
ด้ำนวิชำกำร
- ผู้เชี่ยวชำญ
ค่ำใบรับรอง (กรณีสูญหำยหรือ
ขอเพิ่มเติมหรือขอแก้ไข)

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท)
4,000

ต่อคนต่อวัน
ต่อคนต่อวัน

1,500
1,000

ต่อคนต่อวัน
ใบ

1,000
500

ต่อคนต่อวัน

ตำมอัตรำ
ค่ำใช้จ่ำย
จริง
4,000

ครั้ง

สำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร

ต่อคนต่อวัน
ต่อคนต่อวัน

1,500
1,000

ต่อคนต่อวัน
ใบ

1,000
500

ต่อคนต่อวัน

ตำมอัตรำ
ค่ำใช้จ่ำย
จริง
4,000

ครั้ง

สำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร

ต่อคนต่อวัน
ต่อคนต่อวัน

1,500
1,000

ต่อคนต่อวัน
ใบ

1,000
500

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง
ลำดับ
ที่

ประเภทบริกำร

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
รำยกำร

หน่วย

ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงและค่ำที่พัก
ผู้ตรวจประเมิน
4

5

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

ทดสอบควำมชำนำญ Assay of Delta - 9 ทำงห้องปฏิบัตกิ ำรด้ำน Tetrahydrocannabinol
ผลิตภัณฑ์ยำกัญชำ
(THC) and Cannabidiol
(CBD) by HPLC
กำรทดสอบควำมชำนำญ เครื่องวัดควำมดันโลหิต
ด้ำนเครื่องมือแพทย์
(ตำมคู่มือกำรทดสอบเครื่องมือวัด
ทำงกำรแพทย์ TP - MMD - 01)

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ต่อคนต่อวัน

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท)
ตำมอัตรำ
ค่ำใช้จ่ำย
จริง
10,000

โปรแกรม

สำนักยำและ
วัตถุเสพติด

โปรแกรม

สำนักรังสีและ
เครื่องมือแพทย์

1,000

ชนิด/จำนวน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ชุดละ 5 ขวด
ที่มีระดับควำม
เข้มข้นเดียวกัน
(ขวดละ 4
มิลลิลิตร)
ชุดละ 4 ขวด
ที่มีระดับควำม
เข้มข้นที่แตกต่ำง
กัน (ขวดละ
1.5 มิลลิลติ ร)
ชุดละ 5 ขวด
(ขวดละ 1.5
มิลลิลิตร)
ประกอบด้วย
ตัวอย่ำงควบคุม
คุณภำพสำหรับ
Anti - HIV
จำนวน 4 ขวด
ที่มีระดับ
ควำมเข้มข้น
ที่แตกต่ำงกัน

สถำบันวิจัย
วิทยำศำสตร์
สำธำรณสุข

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท)
4,000

อัตราการให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ
ลำดับ
ที่
1

2

3

ประเภทผลิตภัณฑ์/
บริกำร

รำยกำรละเอียด เทคนิคกำร
ผลิตภัณฑ์/ ตรวจวิเครำะห์/
กำรให้บริกำร
บริกำร
ตัวอย่ำงควบคุมคุณภำพ ตัวอย่ำงควบคุม
แบบ Multi - marker คุณภำพสำหรับ
สำหรับกำรตรวจ Anti เครื่องอัตโนมัติ
- HIV Anti - HCV
ระบบปิด
HBsAg และ Anti - TP
ตัวอย่ำงควบคุมคุณภำพ ตัวอย่ำงควบคุม
สำหรับกำรตรวจ
คุณภำพสำหรับ
Anti - HCV
ชุดตรวจรวดเร็ว
ตัวอย่ำงควบคุมคุณภำพ
สำหรับกำรตรวจ
Anti - HIV - 1 และ
HIV - 1 p24 Ag

ตัวอย่ำงควบคุม
คุณภำพสำหรับ
ชุดตรวจเอชไอวี
แบบรวดเร็ว
รุ่นที่ 4

-

สถำบันวิจัย
วิทยำศำสตร์
สำธำรณสุข

2,500

สถำบันวิจัย
วิทยำศำสตร์
สำธำรณสุข

3,000

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง
ลำดับ
ที่

ประเภทผลิตภัณฑ์/
บริกำร

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

รำยกำรละเอียด เทคนิคกำร
ชนิด/จำนวน
ผลิตภัณฑ์/ ตรวจวิเครำะห์/
กำรให้บริกำร
บริกำร
และตัวอย่ำง
ควบคุมคุณภำพ
สำหรับ HIVp24 Ag
จำนวน 1 ขวด

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖4
ศุภกิจ ศิริลักษณ์
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท)

