เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๖ ง

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

ระเบียบกรมวิทยาศาสตรการแพทย
วาดวยอัตราคาบํารุงการตรวจวิเคราะหและใหบริการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เปนการสมควรใหแกไขเพิ่มเติมระเบียบกรมวิทยาศาสตรการแพทย วาดวยอัตราคาบํารุง
การตรวจวิเคราะหและใหบริการ ใหเหมาะสมกับความเปนจริงของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
และสภาวะทางเศรษฐกิจ กรมวิทยาศาสตรการแพทยจึงออกระเบียบไว ดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมวิทยาศาสตรการแพทย วาดวยอัตราคาบํารุงการตรวจ
วิเคราะหและใหบริการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับนับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอความในบัญชีแนบทาย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข ดานไวรัสวิทยา
ลําดับที่ ๔ คาชุดน้ํายาตรวจวินิจฉัย เอช ไอ วี แหงระเบียบกรมวิทยาศาสตรการแพทย วาดวยอัตรา
คาบํารุงการตรวจวิเคราะหและใหบริการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ และใหใชขอความ
ในบัญชีแนบทายฉบับนี้แทน
ขอ ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ๕.๓ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข ดานพยาธิคลินิก
ลําดับที่ ๕ โลหิตวิทยา แหงระเบียบกรมวิทยาศาสตรการแพทย วาดวยอัตราคาบํารุงการตรวจวิเคราะห
และใหบริการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
ขอ ๕ ใหยกเลิกขอความในบัญชีแนบทาย กองเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย อัตราคาบํารุง
การตรวจวิเคราะหเครื่องมือแพทยทางเคมีและชีววิทยา ลําดับที่ ๙ สายใหอาหารในทางเดินอาหาร
สําหรับใชในการแพทย การทดสอบทางเคมี รายการทดสอบ ตะกั่ว ดีบุกและแคดเมียม คาบํารุง ๖,๐๐๐ บาท
แหงระเบียบกรมวิทยาศาสตรการแพทย วาดวยอัตราคาบํารุงการตรวจวิเคราะหและใหบริการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ และใหใชขอความในบัญชีแนบทายฉบับนี้แทน
ขอ ๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ๑๐ ในบัญชีแนบทายกองเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย
อัตราคาบํารุงการตรวจวิเคราะหเครื่องมือแพทยทางเคมีและชีววิทยา แหงระเบียบกรมวิทยาศาสตรการแพทย
วาดวยอัตราคาบํารุงการตรวจวิเคราะหและใหบริการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๖ ง

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

ขอ ๗ ใหยกเลิกขอความในบัญชีแนบทาย สํานักยาและวัตถุเสพติด ชนิดของตัวอยาง/การบริการ
๓. ภาชนะพลาสติกบรรจุยาปราศจากเชื้อ รายละเอียดการใหบริการ คุณลักษณะทางชีวภาพ อัตราคาบํารุง
การตรวจวิเคราะห ๑๘,๐๐๐ บาท แหงระเบียบกรมวิทยาศาสตรการแพทย วาดวยอัตราคาบํารุง
การตรวจวิเคราะหและใหบริการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ และใหใชขอความ
ในบัญชีแนบทายฉบับนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ไพจิตร วราชิต
อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย

1

สํานักยาและวัตถุเสพติด
ชนิดของตัวอยาง/
การบริการ
1. วัตถุดิบ

รายละเอียดการใหบริการ
ตรวจเอกลักษณ(อัตราตอ 1 ตัวยา)
Polymorphism
ตรวจปริมาณตัวยา
(รวมเอกลักษณ)
(อัตราตอ 1 ตัวยา)
Degradation Product,
Related Substances,
Polymorph Content,
Chromatographic Purity
ขอพิกัดละ
Water Content,
Loss on Drying
ขอพิกัดละ
Specific Rotation,
Refractive Index
ขอพิกัดละ
Particle Size Distribution
โลหะหนัก (ปริมาณ)
Limit Tests:
(Chlorides, Sulphates, Residue
or Loss on lgnition,
Ash Content, Heavy metals,
Acidity, Alkalinity etc.)
ขอพิกัดละ
pH, Melting Range, Crystallinity
ขอพิกัดละ
Biological Tests

2. ยาสําเร็จรูป

ตรวจเอกลักษณ(อัตราตอ 1 ตัวยา)

วิธีการ/เครื่องมือ
1. เคมี ฟสิกส
2. เครื่องมือพิเศษ
1. เคมี ฟสิกส
2. จุลชีววิทยา
3. เครื่องมือพิเศษ
1. เคมี ฟสิกส
2. เครื่องมือพิเศษ

Karl Fisher

อัตราคาบํารุง
การตรวจวิเคราะห
(บาท)
1,200
3,500

3,500

2,000

1,000

Coulter Counter, HIAC
Particle Counter
AAS

1,500
3,500
1,000

500

1. เคมี ฟสิกส
2. เครื่องมือพิเศษ

(อัตราและระยะเวลา
เดียวกับยาสําเร็จรูป)
1,200

2

ชนิดของตัวอยาง/
การบริการ

รายละเอียดการใหบริการ

วิธีการ/เครื่องมือ

ตรวจปริมาณตัวยา (รวมเอกลักษณ) 1. เคมี ฟสิกส
(อัตราตอ 1 ตัวยา)
2. จุลชีววิทยา
3. เครื่องมือพิเศษ
Limit Tests
ขอพิกัดละ
Degradation Product,
1. เคมี ฟสิกส
Related Substances, Polymorph
2. เครื่องมือพิเศษ
Content, Chromatographic
Purity, ปริมาณสารอื่นๆ (เชน
Solvent, โลหะหนัก)
ขอพิกัดละ
Dissolution, Sustain Release Rate 1. เคมี ฟสิกส
ขอพิกัดละ (อัตราตอ 1
2. เครื่องมือพิเศษ
ตัวยา และ 1 ชวงเวลา)
Content Uniformity1. เคมี ฟสิกส
(อัตราตอ 1 ตัวยา)
2. เครื่องมือพิเศษ
Water,
Karl Fisher
Loss on Drying
ขอพิกัดละ
Particulate Matter,
Coulter Counter, HIAC
Particle Size Distribution
Particle Counter
ขอพิกัดละ
Acid Neutralizing Capacity
Defoaming Activity
Disintegration
Weight Variation,
Specific Gravity,
Constituted Solution,
Deliverable Volume
ขอพิกัดละ
pH ขอพิกัดละ
Sterility Test, Microbial limit test
ขอพิกัดละ
Pyrogen Test, Safety Test
ขอพิกัดละ

อัตราคาบํารุง
การตรวจวิเคราะห
(บาท)
3,500

1,000
3,500

5,000

5,000
2,000

1,500

1,500
800
800
800

500
3,000
2,000
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ชนิดของตัวอยาง/
การบริการ

รายละเอียดการใหบริการ
ประสิทธิภาพสารกันบูดPhenol Coefficient
ขอพิกัดละ
(อัตราตอเชื้อ 1 ชนิด)
Skin Irritation Test
Bacterial Endotoxin
Insulin Activity
Oxytocin Activity
คุณสมบัติทางเคมีของน้ํา(Purified Water, Water for
Injection)

3. ภาชนะบรรจุ
ภาชนะพลาสติก,
จุกยาง, ถุงน้ําเกลือ,
ถุงเลือด,
เม็ด/แผนพลาสติก

การซึมผานเขาออกของเชื้อจุลินทรีย
Pyrogen Test
Implantation Test
Hemolysis Test
Systemic Injection Test

Intracutaneous Test

ความเปนพิษตอเซลลเนื้อเยื่อ

ภาชนะบรรจุยาหยอดตา
ภาชนะพลาสติก
บรรจุยาปราศ
จากเชื้อ

Eye Irritation Test (2 สารสกัด)
Systemic Injection Test
(2 สารสกัด)
คุณลักษณะทางเคมี-ฟสิกส
คุณลักษณะทางชีวภาพ

วิธีการ/เครื่องมือ

อัตราคาบํารุง
การตรวจวิเคราะห
(บาท)
2,000

มาตรฐานตํารายา

3,500
3,000
6,000
3,000
4,500

มาตรฐาน มอก.

4,000

สารสกัด 1 ชนิด
สารสกัดมากกวา 1 ชนิด
เพิ่มชนิดละ
สารสกัด 1 ชนิด
สารสกัดมากกวา 1 ชนิด
เพิ่มชนิดละ
Direct Contact
Elution
Elution Titration

มาตรฐาน มอก.

2,000
5,000
2,000
2,000
1,000
3,000
1,000
3,000
3,000
5,000
4,000
3,000
15,000
12,000
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ชนิดของตัวอยาง/
การบริการ

รายละเอียดการใหบริการ

ขวดพลาสติกบรรจุ- คุณลักษณะทางเคมี-ฟสิกส
ยาน้ํารับประทาน
คุณลักษณะทางชีวภาพ
จุกยาง
คุณลักษณะทางเคมี-ฟสิกส
คุณลักษณะทางชีวภาพ
Fragmentation
เม็ดพลาสติก
คุณลักษณะทางเคมี-ฟสิกส
คุณลักษณะทางชีวภาพ
4. การตรวจ BODY
FLUID หาสารเสพ
ติด (ชนิดละ)

5. การตรวจ
วิเคราะหดวนพิเศษ
6. การออกหนังสือ ตรวจสอบหลักฐานเอกสารการ
รับรองคุณภาพยา
ควบคุมคุณภาพ
บางชนิด โดย
พิจารณาเฉพาะ
เอกสารที่เกี่ยวของ
7. ใบรายงานผลการ
ตรวจวิเคราะห
เพิ่มเติมภาษา
อังกฤษ/ฉบับ
8. สําเนารายงาน
ผลการวิเคราะห/
ฉบับ
9. แบบฟอรมพิเศษ
ผลการตรวจ
พลาสติก

วิธีการ/เครื่องมือ
มาตรฐาน มอก

มาตรฐานตํารายา
เคมี-ฟสิกส
TLC
วิธีพิเศษ
Toxi - lab
GC, HPLC. Remedi
เครื่องมือพิเศษ
GC - MS
2 เทาของอัตราปกติ
คิดตามจํานวนตัวยา

อัตราคาบํารุง
การตรวจวิเคราะห
(บาท)
3,000
2,000
7,500
(ตามขอ 3)
2,500
7,500
(ตามขอ 3)
250
1,000
1,500
2,000

300

200

100

200
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ชนิดของตัวอยาง/
การบริการ
10. ใบรับรอง
เอกสารควบคุม
คุณภาพเพื่อ
ประกอบการขอขึ้น
ทะเบียนยา
11. ใบอนุญาต
ครอบครองเชื้อโรค
และพิษจากสัตว
12. สารมาตรฐาน

รายละเอียดการใหบริการ

วิธีการ/เครื่องมือ

อัตราคาบํารุง
การตรวจวิเคราะห
(บาท)

พิจารณาและทดสอบยาตาม
เอกสารการควบคุมคุณภาพ
ยาแผนปจจุบัน
ยาแผนโบราณ

1,000
500

ใบอนุญาต
ใบแทนอนุญาต

500
100
2,000

หมายเหตุ การทดสอบพิเศษอื่นๆ ตามตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศ ซึ่งไมไดระบุไวในที่นี้ ใหคิดตนทุนการ
วิเคราะห จากสูตร Cost= (E+C+U+M) F+D และเปรียบเทียบกับอัตราที่กําหนดของการทดสอบที่มีความ
คลายคลึงกันแลวทําบันทึกเสนอขอความเห็นชอบจากผูอํานวยการกองเปนกรณีไป

Cell culture isolation & FA

800

800
3,500
800
800

Cell culture isolation & FA

1.7 Respiratory syncytial virus (RSV)

700
1,000
400
650

อัตราคาตรวจ

โดยวิธี ELISA และ PCR
โดยวิธี ELISA และ PCR
นํ้าจากตุมใสหรือแผล
เลือด 5 มล.

Cell culture isolation & FA
Cell culture isolation & FA

เทคนิคการตรวจวิเคราะห /
ปริมาณการตรวจ

ดานไวรัสวิทยา
คาตรวจแยกเชื้อและจํานวนชนิดไวรัส
1.1 โรคโปลิโอ
- คาตรวจแยกเชื้อและชนิดของไวรัส
- คาจําแนกสายพันธุที่แยกเชื้อ โดยวิธี ELISA และ Hybridizatian
1.2 HSV (โรคเริม)
1.3 หัด (measles)
คาตรวจแยกเชื้อและจํานวนชนิดไวรัส
1.4 Influenza type A&B
คาตรวจวิเคราะหยืนยันเชื้อไขหวัดนก
1.5 Adenovirus
1.6 Parainfluenza type 1, 2 & 3

รายการตรวจวิเคราะห

ระยะเวลา

หมายเหตุ

เนื่องจากสารที่ใชเปนสวน
ประกอบเตรียมอาหารเลี้ยง
เซลลขึ้นราคาสูงมาก โดยเฉพาะ
Fetal bovine serum
เดิมซื้อขวด 1 100 มล.
ขวดละ 2,200 บาท
ปจจุบันขึ้นราคาเปน
ขวดละ3,800 บาท

วัสดุวิทยาศาสตรราคาสูงขึ้น

1.8 Respiratory virus (Influenza A&B, adeno, RSV,
Cell culture isolation & FA
1,500
parainfleunza 1,2&3)
1.9 Herpes simplex virus
Cell culture isolation & FA
600
หมายเหตุ : คาตรวจแยกเชื้อและจําแนกชนิดไวรัส 1 ชนิด คิดราคาคาตรวจชนิดละ 800 บาท ถาตรวจเชื้อไวรัสตัวอื่น ๆ เพิ่ม คิดราคาเพิ่มชนิดละ 300 บาท (ตามขอ 1.4-1.9)

1.

ลําดับที่

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
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2.

ลําดับที่

โรคตาแดงจากไวรัส (เพิ่ม)
เดงกี โดยวิธี RT-PCR
ไวรัสตับอักเสบเอ จากนํ้า อาหาร อุจจาระ
การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสตับอักเสบ
HAV-RNA (RT-PCR)
HBV-DNA (PCR)

- HCV-RNA (RT-PCR)
- HEV-RNA (RT-PCR)
- HGV-RNA (RT-PCR)
ขอปรับปรุงอัตราคาตรวจ
คาตรวจทางนํ้าเหลือง
2.1 ไวรัสตับอักเสบเอ
- Anti HAV IgM
- Anti HAV total
2.2 โรคตับอักเสบ B
- HBsAg

1.11
1.12
1.13
1.14
-

1.10 Coxsackie และการตรวจเชื้อ Enter อื่น ๆ

รายการตรวจวิเคราะห

ELISA

ELISA
ELISA

RT-PCR
RT-PCR
RT-PCR

RT-PCR

RT-PCR

เทคนิคการตรวจวิเคราะห

ซีรั่ม 5 มล.

ซีรั่ม 5 มล.

ซีรั่ม 1–2 มล.

EDTA Plasma หรือ ซีรัม 1-2 มล.

อุจจาระ 8 กรัม/สวอบคอ ใน 2 มล./
VTM สวอบตาใน 2 มล. VTM

ปริมาณตัวอยาง

300

500
500

1,500
1,500
1,500

1,500
1,500

650
1,500
500

อัตราคาตรวจวิเคราะห
(บาท)
650

7

ลําดับที่

2.9 Coxsackie
2.10 เอนเตอโรไวรัสอื่นๆ (ตาแดง, เยื้อหุมสมองอักเสบ, กลามเนื้อ และเยื้อ
หุมหัวใจอักเสบ, ไขไมทราบสาเหตุ HFMD)

- Anti HBs
- Anti HBc IgM
- Anti HBc total
- HBeAg
- Anti HBe
2.3 ไวรัสตับอักเสบซี Anti-HCV IgG
2.4 ไวรัสตับอักเสบดี
- Anti HDV IgM (ELISA)
- Anti HDV total
2.5 ไวรัสตับอักเสบอี
- Anti HEV IgM
- Anti HEV IgG
2.6 โรคไขเลือดออก, ไขสมองอักเสบเจอี ตัวอยางละ
2.7 โรคหัดเยอรมัน
2.8 โรคไขหวัดใหญ

รายการตรวจวิเคราะห

วิธี NT

วิธี HI
วิธี HI
ELESA (IgM)

ELISA
ELISA

ELISA
ELISA

ELISA
ELISA
ELISA
ELISA
ELISA
ELISA

เทคนิคการตรวจวิเคราะห

ซีรั่ม 2 มล.
ซีรั่ม 2 มล.

ซีรั่ม 2 มล.
ซีรั่ม 2 มล.
ซีรั่ม 2 มล.

ซีรั่ม 5 มล.

ซีรั่ม 5 มล.
ซีรั่ม 5 มล.

ปริมาณตัวอยาง

2,000
2,000
200
150
150
300
300
300

2,000
2,000

อัตราคาตรวจวิเคราะห
(บาท)
300
300
300
300
300
500
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ลําดับที่

2.17 คาตรวจสมองสัตวเพื่อวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบา
2.18 การตรวจสารพันธุกรรมของไวรัส
- ไวรัสพิษสุนัขบา
- ไวรัสหัด
2.19 โรค Infectious mononucleosis
2.20 โรคติดเชื้อไวรัส CMV

2.13 โรคหัดเยอรมัน
2.14 โรคหัด
2.15 โรคหัด
2.16 โรคพิษสุนัขบา

2.11 โรคเริม
2.12 โรคคางทูม, โรคอีสุกอีใส, โรคงูสวัด, RSV, Adenovirus

รายการตรวจวิเคราะห

1,000
1,000
300
300

นํ้าไขสันหลัง 2 มล.
ซีรั่ม 2 มล.
ซีรั่ม 1 มล.
ซีรั่ม 1 มล.

โดยวิธี Nested-PCR
โดยวิธี RT-PCR
วิธี ELISA-IgM
วิธี ELISA-IgM

1,500

300
300
350
1,250
1,250
650

อัตราคาตรวจวิเคราะห
(บาท)
200
300

100

ซีรั่ม 2 มล.
ซีรั่ม 2 มล.
ซีรั่ม 2 มล.
ซีรั่ม 2 มล.
ซีรั่ม 2 มล.

ซีรั่ม 2 มล.
ซีรั่ม 2 มล.

ปริมาณตัวอยาง

ELISA-IgM
ELISA, IgG,-IgM
Neutralization
MNT
RFFIT
ตรวจหาภูมิในบุคคลทั่วไปหลัง
จากไดรับวัคซีน
ตรวจหาภูมิในสัตวประกอบการ
พิจารณาเดินทางไปตางประเทศ
โดยวิธี FAT

วิธี NT
ELISA(IgM, IgG), ELISA
(IgM)

เทคนิคการตรวจวิเคราะห
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การประเมินขั้นสมบูรณ
การประเมินขั้นสมบูรณ
การประเมินเบื้องตน
การประเมินขั้นสมบูรณ

คาชุดนํ้ายาตรวจวินิจฉัยเอชไอวี
4.1 Western blot Kit Evaluation
4.2 HIV Antigen Kit Evaluation
4.3 Ag-Ab Combine kit Evaluation

4.

เทคนิคการตรวจวิเคราะห

คาตรวจวินิจฉัยโรคเอดส
การทดสอบ
ชุดนํ้ายา
3.1 HIV-1 RNA load
NABA/Nuclisens HIV-1 QT
3.2 HIV-1 DNA PCR
Nested PCR/In-house (DMSc)
RT PCR/In-house (DMSc)
3.3 HIV-1 DNA PCR
3.4 HIV-1 Screening test/GPA, EIA
Screening test/GPA EIA
3.5 HIV-1 Sero Confirmation
Immunofluorescent/In-house
- IFA
- Western
blot HIV blot 202 (Genclabs
diagnostic)
3.6 HIV-1 Subtyping
Peptide binding ELA/In-house
(DMSc)
Flow Cytometer
3.7 CD4/CD8

รายการตรวจวิเคราะห

3.

ลําดับที่

ปริมาณตัวอยาง

30,000
50,000
50,000
150,000

700

500

350
1,000

4,500
1,000
1,500
1,000

อัตราคาตรวจวิเคราะห
(บาท)
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5.

ลําดับที่

5.7 ตรวจการติดเชื้อเอชไอวี-1

5.3 การติดเชื้อเอชไอวี-1 ตรวจวินิจฉัยรายบุคคล
5.4 การติดเชื้อเอชไอวี-1 ตรวจวินิจฉัยรายบุคคล
5.5 การติดเชื้อไวรัสในผลิตภัณฑจากมนุษย
(HIV-1/HCV/HBV/HAV และ PARVO-B19
5.6 การตรวจคัดกรองโลหิตบริจาค

ชุดตรวจ Plasma Panel
1. Anti-HIV1 Low Titer Panel ประกอบดวย 13 ตัวอยาง (NHB113)
2. HIV-1 Subtype Panel ประกอบดวย 22 ตัวอยาง (NHS122)
3. HIV Antigen Panel ประกอบดวย 2 ตัวอยาง (NHG102)
ตัวอยางควบคุมคุณภาพ (QC sample)
5.1 การตรวจการติดเชื้อเอชไอวี
- 4 ml
- 2 ml
5.2 การสอบเทียบการตรวจการติดเชื้อของหองปฏิบัติการ

4.4 Anti-HIV Kit Evaluation

รายการตรวจวิเคราะห

HIV serology
HIV viral load
Nested DNA-PCR/In-house
Nested RT-PCR/In-house
Nested DNA-PCR, RNAPCR/In-house
Nested DNA-PCR, RNAPCR/In-house
Nested DNA-PCR/In-house

การประเมินเบื้องตน
การประเมินขั้นสมบูรณ

เทคนิคการตรวจวิเคราะห

ปริมาณตัวอยาง

60,000/100 Rx

1,000/เชื้อ 1 ชนิด/ตัวอยาง

500
300
3,000
10,000
1,000
1,500
4,500/เชื้อ 1 ชนิด

20,000
15,000
2,000

อัตราคาตรวจวิเคราะห
(บาท)
60,000
183,500
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10.

8.
9.

7.

6.

ลําดับที่

คาชุดนํ้ายาตรวจวินิจฉัย
6.1 โรคหัดเยอรมัน (50 ตัวอยาง)
6.2 โรคตับอักเสบ (160 ตัวอยาง)
6.3 โรคไขเลือดออก (30 ตัวอยาง)
6.4 โรคไขเลือดออก วิธี ELISA ชุดเล็ก (40 ตัวอยาง)
6.5 โรคไขเลือดออกวิธี ELISA ชุดใหญ (160 ตัวอยาง)
คาแอนติเจนที่ผลิตจากสมองหนู JE, Dengue 1-4, Chikungunya)
0.5 ml/หลอด
7.1 จําหนายภายในประเทศ
7.2 จําหนายตางประเทศ
นํ้ายาตรวจโรคไขเลือดออก (ขวดละ)
นํ้ายาตรวจโรคไขเลือดออก
9.1 Acetone extracted NHS 40 มล.
9.2 Human anti-flavivirus HRP conjugate 100 ไมโครลิตร
9.3 Goat anti-human IgG 400 ไมโครลิตร
9.4 Goat anti-human IgM 400 ไมโครลิตร
9.5 Control serum 130 ไมโครลิตร
อัตราคาตรวจวิเคราะหทดสอบดวยเครื่องจุลทรรศนอิเลคตรอน
(Transmission Electron Microscope) แบบ JEM-1010
10.1 การเตรียมตัวอยางชีววิทยา

รายการตรวจวิเคราะห

วิธี HI
วิธี ELISA

เทคนิคการตรวจวิเคราะห

ปริมาณการตรวจ

700
300
300
300
300

1,000
70 USD
60

1,000
1,000
3,000
3,500
8,500

อัตราคาตรวจวิเคราะห
(บาท)
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11.

ลําดับที่

- เตรียมตัวอยางแบบ Negative stain @ (<5 grid)
- เตรียมตัวอยางชั้น plastic block @ (ไมรวม OsO4) หรือ @
(OsO4)
- ขั้นตอน ตัด section @ (5 grid)
10.2 คาใชเครื่องตอชั่วโมง (เศษของชั่วโมงคิดเปน 1 ชั่วโมง)
10.3 คาฟลม ขนาด 5.9 x 8.2 ซม. ฟลมละ (รวมคาลางฟลม)
10.4 คาฟลม ขนาด 8.2 x 11.8 ซม. ฟลมละ (รวมคาลางฟลม)
10.5 คาลางฟลมตอครั้ง
10.6 คา grid พรอมทั้งเคลือบแผนรองรับและฉาบคารบอนตอชิ้น
10.7 คาฉาบคารบอนตอครั้ง
บัญชีแนบทาย
ราคาตออัดรูป
1. 1/2 postcard รูปละ
2. postcard รูปละ
3. 5 x 7 นิ้ว รูปละ
ชุดตรวจสอบยาบาเบื้องตนชนิดรวดเร็ว

รายการตรวจวิเคราะห

เทคนิคการตรวจวิเคราะห

650

ปริมาณการตรวจ

18
23
54
40/ชุด

800
130
180
320
40
80

อัตราคาตรวจวิเคราะห
(บาท)
320
1,300
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1.

ลําดับที่

- ทดสอบความไวรับของเชื้อตอยาตานจุลชีพของ เชื้อ Vibrio cholerae
- Escherichia coli O157 : H7
- เชื้อ Diarrheagenic Escherichia coli (Enterotoxigenic E.coli,
Enteropathogenic E.coli, Enteroinvasive E.coli,
Enterohaemorrhagic/Shigatoxin producing E.coli และ
Enteroaggregative E.coli
ตรวจ Enterotoxin genes
- เชื้อ Vibrio cholerae (Cholera toxin, Accessory cholera
enterotoxin, Zonula occludens genes)
ทดสอบยืนยันเชื้อแบคทีเรีย
- ตรวจยืนยันเชื้อแบคทีเรียไรอากาศ

ดานพยาธิคลินิก (แบคทีเรียทางการแพทย)
1.1 ตรวจยืนยันเชื้อแบคทีเรียลําไส
- เชื้อ Salmonella ในระดับ serovar
- เชื้อ Shigella ในระดับ serotype
- เชื้อ Vibrios, Aeromonas และ Plesiomonas
- เชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในระดับ serotype

รายการตรวจวิเคราะห

300

เชื้อบริสุทธิ์

การเพาะเชื้อและทดสอบทางชีวเคมี

100
200
500

200
200
200
300

อัตราคาตรวจวิเคราะห
(บาท)

200

Stool, Rectal swab

เชื้อบริสุทธิ์

ปริมาณตัวอยาง

Polymerase chains reaction (PCR)

ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี
ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีและ
slide agglutination
Kirby-Bauer method

เทคนิคการตรวจวิเคราะห
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ลําดับที่

เทคนิคการตรวจวิเคราะห

- ตรวจยืนยันเชื้อ Campylobacter jejuni
การเพาะเชื้อและทดสอบทางชีวเคมี
ตรวจเพาะเชื้อแบคทีเรียกอโรค
- ตรวจเพาะเชื้อ Campylobacter jejuni
การเพาะเชื้อและทดสอบทางชีวเคมี
- ตรวจเพาะเชื้อ Campylobacter jejuni และทดสอบความไวของเชื้อตอ การเพาะเชื้อและทดสอบทางชีวเคมี และ
ยาปฏิชีวนะ
ทดสอบความไวของเชื้อตอยาปฏิชีวนะ
- ตรวจชันสูตรเชื้อแบคทีเรียไรอากาศ
การเพาะเชื้อและทดสอบทางชีวเคมี
- ตรวจสารพิษของเชื้อ Clostridium Difficile
ตรวจหาสารพิษโดยวิธี ELISA
- ตรวจวิเคราะหหาเชื้อจุลชีพกอโรคจากผลิตภัณฑหรือเคมีภัณฑ เชน
ปุย, หัวเชื้อ
- ตรวจชันสูตรหาเชื้อ Clostridium
การเพาะเชื้อและทดสอบทางชีวเคมี
การเพาะเชื้อและทดสอบทางชีวเคมี
- ตรวจชันสูตรหาเชื้อ Clostridium difficile และทดสอบสารพิษ
และ ตรวจหาสารพิษโดยวิธี ELISA
ทดสอบยืนยันเชื้อแบคทีเรียทั่วไป
- ตรวจยืนยันเชื้อ Legionella ในระดับสปชีส
เพาะเชื้อ, ทดสอบทางชีวเคมี
และagglutination test
- ตรวจยืนยันเชื้อกลุม glucose-nonfermentative gram negative
เพาะเชื้อ, ทดสอบทางชีวเคมี
bacilli ในระดับสปชีส
และทางชีวโมเลกุล
- ตรวจยืนยันเชื้อกลุม gram positive bacteria ในระดับสปชีส
เพาะเชื้อ, ทดสอบทางชีวเคมี
และทางชีวโมเลกุล

รายการตรวจวิเคราะห

1,000

เชื้อบริสุทธิ์

300

300

300
1,800

อุจจาระ
ผลิตภัณฑผลไมตํ่ากวา 100
กรัม
อุจจาระ
อุจจาระ

300
1,600
3,000

300
500

อุจจาระ, เลือด
อุจจาระ, เลือด

เชื้อบริสุทธิ์

อัตราคาตรวจวิเคราะห
(บาท)
300

ปริมาณตัวอยาง
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ลําดับที่

ตรวจทาง Molecular
ตรวจทาง serotype โดยวิธีโมเลกุล
- เชื้อ N. meningitidis
- เชื้อ H. influenzae
ตรวจหา toxin ของเชื้อ C.diphtheriae
ตรวจหา molecular type ของเชื้อ N.meningitidis, S. pneumoniae หรือ
อื่น (ตอเชื้อ 5 สายพันธุ)

- ตรวจเพาะเชื้อ Legionella จากนํ้า

- เชื้อแบคทีเรียทั่วไปกอโรคเยื่อหุมสมองอักเสบ
- เชือ้ แบคทีเรียทั่วไปกอโรคเยื่อหุมสมองอักเสบ
- ตรวจวินิจฉัยโรค Legionellosis

ตรวจเพาะเชื้อแบคทีเรียกอโรค
- ตรวจจากเชื้อ B. anthraxis

รายการตรวจวิเคราะห

โดยวิธี PCR
โดยวิธี PCR
โดยวิธี PCR
โดยวิธี PFGE

โดยวิธีเพาะเชื้อ
โดยวิธี PCR
โดยวิธี PCR
โดยวิธี Latex agglutination
โดยวิธีเพาะเชื้อ
โดยวิธีหา Antigen ในปสสาวะ
ตรวจแยกเชื้อพรอมรายงานจํานวน
ตรวจแยกวินิจฉัยชนิดเชื้อพรอม
รายงานจํานวน

เทคนิคการตรวจวิเคราะห

นํ้า 200-1000 มล.

ปริมาณตัวอยาง

500
500
500
5,000

400
500
600
600
2,200
2,500
1,200
2,200

อัตราคาตรวจวิเคราะห
(บาท)
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ลําดับที่

ทดสอบความไวของเชื้อตอยา
- ทดสอบความไวของเชื้อตอยา penicillin หรือ cefotaime หรือ
vancomvcin
- ทดสอบความไวของเชื้อตอยา 5 ชนิด
- ทดสอบความไวของเชื้อ 25 สายพันธุ ตอยา 1 ชนิด
- ทดสอบความไวของเชื้อ 6 สายพันธุ ตอยา 1 ชนิด
บริการเชื้อแบคทีเรียอางอิง สายพันธุละ
- หนวยงานกระทรวงสาธารณสุข
- หนวยงานราชการนอกกระทรวงสาธารณสุข
- หนวยงานเอกชน
ชุดนํ้ายาแอนติซีรั่ม V.cholerae O139
1.2 ตรวจแยกและวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียลําไสเชื้อกอโรคอุจจาระรวงจากคน
และเชื้อกอโรคอุจจาระรวงจากตัวอยางเพื่อการสอบสวนโรค
- ผลเบื้องตนตรวจหาเชื้อ Salmonella, Shigella, Vibrio, S.aureus
และ E.coli O157 : H7
- ผลตรวจยืนยันเชื้อตามขอ 1.1 และทดสอบความไวของเชื้อตอยาตานจุล
ชีพ
- กรณีตรวจพบเชื้อ Diarrheagenic E.coli เพิ่ม
- ตรวจหาจํานวนเชื้อ Bacteria (Total plate count)
- ตรวจหาจํานวน Coliform และ fecal coliform

รายการตรวจวิเคราะห

200
500
800
600/2ml

150

เชื้อบรรจุในอาหารเลี้ยงเชื้อ

Stool, Rectal swab

500
150
200

100

100
500
200

โดยวิธี disk difusion
โดยวิธี Agar dilution
โดยวิธี Broth dilution

อัตราคาตรวจวิเคราะห
(บาท)
150

ปริมาณตัวอยาง

โดยวิธี E-test

เทคนิคการตรวจวิเคราะห
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2.

ลําดับที่

เทคนิคการตรวจวิเคราะห
Phage typing

รายการตรวจวิเคราะห

1.3 การตรวจ Phage Type ของเชื้อ
- Salmonella Typhi
- Salmonella Paratyphi A
- Salmonella Typhimurium
- Staphylococcus aureus
เชื้อราวิทยา
2.1 ตรวจวินิจฉัย/ยืนยันเชื้อรากอโรคประเภทโมลด
2.2 ตรวจวินิจฉัย/ยืนยันเชื้อรากอโรคประเภทยีสต
2.3 ตรวจวินิจฉัย/ยืนยัน Nocardia และ aerobic actinomycetes (ไมรวม
วิธีการตรวจทางเคมี)
2.4 ตรวจวินิจฉัยเชื้อราจากแหลงธรรมชาติและสภาพแวดลอมตางๆ
2.5 ใหบริการเชื้อรา สายพันธุละ
- หนวยงานกระทรวงสาธารณสุข
- หนวยงานราชการนอกกระทรวงสาธารณสุข
- หนวยงานเอกชน
เชื้อบรรจุ
ในอาหารเลี้ยงเชื้อ

เชื้อบรรจุ
ในอาหาร
เลี้ยงเชื้อ

เชื้อบริสุทธิ์

ปริมาณตัวอยาง

200
500

500

500
500
500

อัตราคาตรวจวิเคราะห
(บาท)
300
300
250
250
250
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ปาราสิต
3.1 ตรวจไขพยาธิลําไส
3.2 ตรวจนับไขพยาธิลําไส
3.3 Occult blood in stool
3.4 ตรวจหามาลาเรีย
3.5 ตรวจ Filaria
3.6 ตรวจ Pneumocystis jiroveci pneumonia (PCP) จากนํ้าลางปอด
BAL, Bronchial washing
3.7 ตรวจ antibody ของ Toxoplasma gondii
3.8 ตรวจ antibody lgG ของ Toxoplasma gondii
3.9 ตรวจ antibody IgM ของ Toxoplasma gondii
3.10 ตรวจ Cryptosporidium, Giardia จากตัวอยางนํ้า
3.11 ตรวจปลาสม แหนม

ภูมิคุมกันวิทยา
4.1 ตรวจแอนติบอดีตอเลปโตสไปรา
4.2 ตรวจแอนติบอดีตอเลปโตสไปรา

4.

รายการตรวจวิเคราะห

3.

ลําดับที่

Microscopic aggluination test (MAT)
Indirect fluorest antibody test (IFA)

Latex agglutination test
ELISA
ELISA
Concentration Method
วิธี compression (Trichinoscope) และ
วิธี digestion

โดยวิธี Concentration Method
Stool’s Egg Count
Benzidine test
ยอมสี Giemsa
ยอมสี Giemsa
ยอมสี Toluidine blue O และ Giemsa

เทคนิคการตรวจวิเคราะห

ซีรั่ม 2 มล.
ซีรั่ม 2 มล.

ซีรั่ม 2 มล.
ซีรั่ม 2 มล.
ซีรั่ม 2 มล.

Thin slide 2 แผน
Thin slide 2 แผน
นํ้าลางปอด 5 มล.

อุจจาระ 8-10 กรัม
อุจจาระ 8-10 กรัม

ปริมาณตัวอยาง

200
200

300
700
1,000
200
300

50
50
50
50
50
200

อัตราคาตรวจวิเคราะห
(บาท)
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6.

5.

ลําดับที่
เพาะเชื้อ Serotyping

4.3 ตรวจเชื้อเลปโตสไปราจากเลือด
ตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิส
4.4 แอนติบอดีตอ Burkholderia pseudomallei
4.5 แอนติบอดีตอ Burkholderia pseudomallei
ตรวจคลามัยเดีย/คลามัยโดฟลลา
4.6 แอนติบอดีตอคลามัยเดีย/คลามัยโดฟลลา
4.7 ตรวจสารพันธุกรรมของคลามัยเดีย
4.8 ตรวจมัยโคพลาสมาแอนติบอดี
โลหิตวิทยา
5.1 Hemoglobin typing
5.2 การตรวจวินิจฉัย α - thalassemia 1
5.3 การตรวจกรอง Triple Test
การตรวจโลหิตทางชีวเคมี
6.1 Glucose
6.2 Urea nitrogen
6.3 Creatinine
6.4 Uric acid
6.5 Total cholesterol
6.6 Triglyceride
6.7 HDL-C
Automate Liquid Chromatography
PCR
Chemiluminescent Immunoassay

Micro-IFA
PCR-RFLP
Gel particle agglutination (GPA)

IHA
IFA

เทคนิคการตรวจวิเคราะห

รายการตรวจวิเคราะห

พลาสมา 2 มล.
ซีรั่ม 5 มล.

EDTA Blood 1 มล.
EDTA Blood 1 มล.
ซีรั่ม 2 มล.

ซีรั่ม 2 มล.
ซีรั่ม 2 มล.

ปริมาณตัวอยาง

40
40
40
60
50
80
60

200
300
1,000

300
800
150

150
200

อัตราคาตรวจวิเคราะห
(บาท)
500
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6.

2.
3.
4.
5.

1.

ลําดับที่

6.8 LDL-C
6.9 Total Protein
6.10 Albumin
6.11 Total Bilirubin, direct
6.12 Alkaline Phosphatase
6.13 AST
6.14 ALT
อื่น ๆ
ตรวจเซรุม Thyroid
1.1 T3
1.2 T4
1.3 TSH
ตรวจเซรุม Digoxin
เตรียมแอนติซีรั่มตอ Thyroid (100 tests)
เตรียมแอนติซีรั่มตอ Digoxin (100 tests)
คาตรวจนํ้าเหลืองโรคติดเชื้อริคเคตเซีย
5.1 ซีรั่มเดี่ยว
5.2 ซีรั่มคู
หนูถีบจักรธรรมดา สายพันธุ ICR ตัวละ

รายการตรวจวิเคราะห

RIA/EIA
RIA/EIA
IRMA/ELISA

เทคนิคการตรวจวิเคราะห

ซีรั่ม 1 มล.
ซีรั่ม 1 มล.

1.2 มล.
-

ซีรั่ม 1 – 2 มล.

ซีรั่ม 5 มล.

ปริมาณตัวอยาง

400
600
20

50
50
50
50
1,000
1,000

อัตราคาตรวจวิเคราะห
(บาท)
60
30
20
50
50
50
50

21

1.

8.
9.
10.
11.

7.

ลําดับที่

-

cyanide
methanol
โลหะพิษ (As, Hg, Bi, Sb)
Zinc phosphide
อนุมูลพิษ (Nitrate, Nitrite)
ยากลุม benzodiazepines
ยากลุม barbiturates

ดานพิษวิทยา
ตัวอยางทางนิติเวชและคลินิค
1.1 ตัวอยางจากเอกชน
1.1.1 สารพิษไมทราบชนิด

หนูถีบจักรปลอดเชื้อจําเพาะ (SPF Mice) 5 สายพันธุ
ICR, DDY, BALB/C, CH3/HE และ C57 B2/6 ตัวละ
เลือดเเกะ C.C ละ
หนูตะเภา สายพันธุ Hartley ตัวละ
กลองบรรจุสัตว กลองละ
อาหารสัตวทดลอง ขนาด 1 กิโลกรัม ถุงละ

รายการตรวจวิเคราะห

Chemical test
GC
Chemical test
Chemical test
Chemical test
TLC/spectr/GC/HPLC
TLC/spectr

เทคนิคการตรวจวิเคราะห

นํ้าลางกระเพาะครั้งแรก เก็บทั้ง
หมด หามใสวัตถุกันเสีย
ตัวอยางอื่น ๆ ที่สงสัย

-

ปริมาณตัวอยาง

100
400
100
100
100
200
200

800

8
250
40
40

อัตราคาตรวจวิเคราะห
(บาท)
100
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ลําดับที่

- โลหะชนิดอื่นๆ
1.1.3 chlolinesterase activity
1.1.4 Alcohol
1.1.5 สารพิษอื่น

- ยากลุม tricyclic antidepressant
- ยากลุม phenothiazine
- ยากลุม strong acid
- ยากลุม strong base, สารพิษ alkaloids
- สารเคมีกําจัดแมลงประเภท organophosphate
- สารเคมีกําจัดแมลงประเภท organochlorine
- สารเคมีกําจัดแมลงประเภท carbamate
1.1.2 ระดับโลหะ
- ทองแดง
- สังกะสี
- ตะกั่ว
- แคดเมียม
- แมงกานีส
- สารหนู
- ปรอท

รายการตรวจวิเคราะห

AAS/ซีรั่ม 2 มิลลิลิตร
AAS/ซีรั่ม 2 มิลลิลิตร
AAS/whole blood 2 มิลลิลิตร
AAS/whole blood 2 มิลลิลิตร
AAS/whole blood 2 มิลลิลิตร
AAS/ปสสาวะ 20 มิลลิลิตร
AAS/ whole blood 10 มิลลิลิตร
ปสสาวะ 20 มิลลิลิตร
AAS/Serum/whole blood
Spectr/ซีรั่ม 2 มิลลิลิตร
GC

TLC/spectr
TLC/spectr
TLC/spectr
TLC/spectr
TLC/spectr/GC
TLC/GC
TLC/spectr

เทคนิคการตรวจวิเคราะห

ปริมาณตัวอยาง

1,200
200
800

อัตราคาตรวจวิเคราะห
(บาท)
200
200
200
200
200
200
200
800/ชนิด
800
800
800
800
800
1,000
1,200
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2.

ลําดับที่

1.3.2 ระดับโลหะ
1.3.3 ระดับ alcohol
ตัวอยางจากผูปวย
2.1 สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว (ชนิดละ)
- นํ้า
- ดิน
2.2 โลหะเปนพิษ (ชนิดละ)
- นํ้า (เติม HNO3เขมขน หรือ HCI เขมขน 5 มล. ตอนํ้า 1 ลิตร
- ดิน

1.2 ตัวอยางตรวจระดับโมเลกุล
- Comet assey
- Chromosomol Abberation test
- Micronucleus test
1.3 ตัวอยางจากผูปวย (สงจากโรงพยาบาลภาครัฐ หรือผูปวยสงเอง)
1.3.1 สารพิษไมทราบชนิด

- amanitin
- nicotine

รายการตรวจวิเคราะห

1,000

1,000

300
300

300

Chemical test, TLC, spectr, GC,
HPLC, GC-MS, IR ฯลฯ
AAS
GC

อัตราคาตรวจวิเคราะห
(บาท)
2,000
1,200

1,000
3,000
3,000

ปริมาณตัวอยาง

Cytotoxicity test
Cytotoxicity test
Cytotoxicity test

TLC
GC/บุหรี่ 2 ซอง

เทคนิคการตรวจวิเคราะห
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3.

ลําดับที่

ตัวอยางทางอาชีวอนามัย
3.1 โลหะเปนพิษ
3.2 ระดับ Cholinesterase Carbonmonoxide
(ควรสงทันทีหลังไดรับสารพิษ)
3.3 สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว และสารพิษอื่นๆ (ชนิดละ)

รายการตรวจวิเคราะห

เทคนิคการตรวจวิเคราะห

ปริมาณตัวอยาง

1,000

300
300

อัตราคาตรวจวิเคราะห
(บาท)
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ลําดับ
ที่
1.

2.

รายการตรวจวิเคราะห

เทคนิคการตรวจวิเคราะห

ปริมาณตัวอยาง

การทดสอบประสิทธิภาพทางชีววิเคราะห ผลิตภัณฑกําจัดแมลงที่ใชตามบานเรือน
ผลิตภัณฑจุดกันยุงหรือใชความรอน Glass chamber method
100 กรัม/มล. หรือ
ปองกันกําจัดยุง
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป 3 กลอง
1.1 แสดงผลประสิทธิภาพนาน
Glass chamber method
- ไมเกิน 1 สัปดาห
100 กรัม/มล. หรือผลิตภัณฑ
- ไมเกิน 1 เดือน
สําเร็จรูป 3 กลอง
- ไมเกิน 2 เดือน
- ไมเกิน 3 เดือน
1.2 ทดสอบในสภาพจําลองธรรมชาติ
Simulated nature
200 กรัม/มล. หรือ
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป 6 กลอง
1.3 ทดสอบในสภาพธรรมชาติ
Natural condition
400 กรัม/มล. หรือ
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป 12 กลอง
ผลิตภัณฑเคมีฉีดพนกําจัดยุง/
Glass chamber method
100 กรัม/มล. หรือ
แมลงวัน
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป 3 กระปอง/ขวด
2.1 ทดสอบในสภาพจําลองธรรมชาติ
Simulated nature
500 กรัม/มล. หรือ
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป 15 กระปอง/ขวด
2.2 ทดสอบในสภาพธรรมชาติ
Natural condition
1000 กรัม/มล. หรือ
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป 30 กระปอง/ขวด

อัตราคาตรวจวิเคราะห (บาท)

1,000

1,500
2,000
3,000
4,000
4,000
12,000
1,000
4,000
12,000
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ลําดับ
รายการตรวจวิเคราะห
ที่
3. ผลิตภัณฑเคมีฉีดพนออกฤทธิ์สัมผัส/
ตกคาง/ผงโรยพื้นผิว กําจัดแมลงวัน/
แมลงสาบ
3.1 แสดงผลประสิทธิภาพนาน
- ไมเกิน 1 เดือน
- ไมเกิน 2 เดือน
- ไมเกิน 3 เดือน
3.2 ทดสอบในสภาพจําลองธรรมชาติ

4.

5.

เทคนิคการตรวจวิเคราะห
Contact poison test
method

ปริมาณตัวอยาง
100 กรัม/มล. หรือ
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป 3 กระปอง/ขวด

อัตราคาตรวจวิเคราะห
(บาท)
2,000

Residual test method
100 กรัม/มล. หรือ
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป 3 กระปอง/ขวด
Simulated nature

3.3 ทดสอบในสภาพธรรมชาติ

Natural condition

ผลิตภัณฑเหยื่อพิษกําจัดแมลง

Poison bait test
method
Poison bait test
method

4.1 แสดงผลประสิทธิภาพนาน
- ไมเกิน 1 เดือน
- ไมเกิน 2 เดือน
- ไมเกิน 3 เดือน
4.2 ทดสอบในสภาพจําลองธรรมชาติ

Simulated nature

4.3 ทดสอบในสภาพธรรมชาติ

Natural condition

ผลิตภัณฑสารเคมีกําจัด/ยับยั้งตัวออน
แมลงในสภาพจําลองธรรมชาติ
5.1 แสดงผลประสิทธิภาพนาน
- ไมเกิน 1 เดือน
- ไมเกิน 2 เดือน
- ไมเกิน 3 เดือน

Simulated nature
Simulated nature
Simulated nature

500 กรัม/มล. หรือ
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป 3 กระปอง/ขวด
1000 กรัม/มล. หรือ
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป 30 กระปอง/ขวด
100 กรัม/มล. หรือ
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป 3 กลอง/ซอง
100 กรัม/มล. หรือ
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป 3 กลอง/ซอง
500 กรัม/มล. หรือ
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป 15 กลอง/ซอง
1000 กรัม/มล. หรือ
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป 30 กลอง/ซอง

2,000
3,000
4,000
5,000
15,000
2,000

2,000
3,000
4,000
5,000
15,000

500 กรัม/มล. หรือ
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป 3 กลอง/ขวด

5,000

100 กรัม/มล. หรือ
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป 3 กลอง/ขวด

2,000
3,000
4,000
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ลําดับ
ที่

6.

7.

8.

รายการตรวจวิเคราะห

เทคนิคการตรวจวิเคราะห

ปริมาณตัวอยาง

5.2 ทดสอบในสภาพธรรมชาติ

Natural Condition

ผลิตภัณฑสารเคมีชุบมุงในสภาพ
จําลองธรรมชาติ
6.1 แสดงประสิทธิภาพนาน
- ไมเกิน 1 เดือน
- ไมเกิน 2 เดือน
- ไมเกิน 3 เดือน
6.2 ทดสอบในสภาพธรรมชาติ
ผลิตภัณฑสารเคมีฉีดพนละออง
ULV/FOG ในสภาพจําลองธรรมชาติ
7.1 ทดสอบในสภาพธรรมชาติ

Simulated nature

1,000 กรัม/มล. หรือ
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป 15 กลอง/ขวด
500 กรัม/มล. หรือ
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป 3 กลอง/ขวด

เครื่องฉีดพนสารเคมีกําจัดแมลง
8.1 เครื่องฉีดพนขนาดเล็ก
- ทดสอบอัตราการไหลของ
สารละลาย
- ตรวจวัดขนาดละออง
- ขนาดละอองในระยะที่กําหนด
- ตรวจวัดการสิ้นเปลืองน้ํามัน
8.2 เครื่องฉีดพนติดรถยนต
- ทดสอบอัตราการไหลของ
สารละลาย
- ตรวจวัดขนาดละออง
- ขนาดละอองในระยะที่กําหนด
- ตรวจวัดการสิ้นเปลืองน้ํามัน

อัตราคาตรวจวิเคราะห
(บาท)
15,000
5,000

Simulated nature
100 กรัม/มล. หรือ
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป 3 กลอง/ขวด
Natural condition
Simulated nature

500 กรัม/มล. หรือ
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป 3 กลอง/ขวด

2,000
3,000
4,000
15,000
5,000

Natural condition

15,000

Flow rate

1,000

VMD
VMD
Fuel consumption rate

5,000
2,000
1,000

Flow rate

2,000

VMD
VMD

7,000
3,000

Fuel consumption rate

2,000
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ฝายศึกษาควบคุมแมลงทางชีววิธี
ลําดับที่

รายการตรวจวิเคราะห

9.

ผลิตภัณฑจุลินทรียกําจัดลูกน้ํายุง
9.1 ทดสอบประสิทธิภาพตอลูกน้ํายุง
9.2 ทดสอบฤทธิ์ตกคางโดยวิธีจําลอง
ธรรมชาติ (1 ความเขมขน, ระยะ 2
สัปดาห)
9.3 วิเคราะหปริมาณสารออกฤทธิ์
9.4 ทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม

เทคนิคการตรวจวิเคราะห ปริมาณการตรวจ อัตราคาตรวจวิเคราะห
(บาท)
Laboratory Bioassay
Simulated Field
Evaluation

50 กรัม/มล.
500 กรัม

5,000
15,000

Titration Method
Field Evaluation

50 กรัม/มล.
1 กิโลกรัม

10,000
80,000

ฝายศึกษาพาราสิตภายนอกและพาหะของแมลงนําโรค
ลําดับที่

รายการตรวจวิเคราะห

10.

คาทดสอบประสิทธิภาพทางชีววิเคราะห
ผลิตภัณฑกําจัดหมัดหนู และเห็บสุนัข
10.1 ผลิตภัณฑเหยื่อพิษกําจัดหนู
10.2 ผลิตภัณฑกําจัดหมัดและเห็บสุนัข
(ชนิดละ)

เทคนิคการตรวจ

ปริมาณตัวอยาง

อัตราคาตรวจวิเคราะห
(บาท)

3 กิโลกรัม
300 มล., 100 กรัม

2,000
1,000
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ฝายศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยา
ลําดับที่
รายการตรวจวิเคราะห
ปริมาณการตรวจ
อัตราคาตรวจ
11.
11.1 การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑปองกัน/กําจัดเหา/ทากในหอง
ปฏิบัติการ
11.1.1 การทดสอบประสิทธิภาพของวัตถุอันตรายประเภทสารเคมี ชนิดผง
40 กรัม/มล. หรือ
1,000
แปง/แปงน้ํา/แชมพู/โลชั่น/ครีม/เจลเพื่อปองกัน/กําจัดเหา
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป 3 กระปอง/ขวด
11.1.2 การทดสอบประสิทธิภาพของวัตถุอันตรายประเภทสมุนไพร ชนิด
40 กรัม/มล. หรือ
1,000
ผงแปง/แปงน้ํา/แชมพู/โลชั่น/ครีม/เจล เพื่อปองกัน/กําจัดเหา
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป 3 กระปอง/ขวด
11.2 การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑเพื่อปองกัน/ไลแมลงหรือ
ปองกัน/ไลทาก ในสภาพการใชงานจริง (Field conditions) หรือเลียนแบบ
การใชงานจริง (Field-simulated conditions)
11.2.1 การทดสอบประสิทธิภาพของวัตถุอันตรายประเภทสารเคมีหรือ
1 กิโลกรัม หรือ 1,000 มล. หรือ
2,000
สมุนไพร เพื่อปองกัน/ไลแมลง ในสภาพการใชงานจริง (Field conditions) ผลิตภัณฑสําเร็จรูป 10 กระปอง/ขวด
หรือเลียนแบบการใชงานจริง (Field-simulated conditions)
11.2.2 การทดสอบประสิทธิภาพของวัตถุอันตรายประเภทสารเคมีหรือ
1 กิโลกรัม หรือ 1,000 มล. หรือ
2,000
สมุนไพร เพื่อปองกัน/กําจัดทาก ในสภาพการใชงานจริง (Field
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป 10 กระปอง/ขวด
conditions) หรือเลียนแบบการใชงานจริง (Field-simulated conditions)
12.
คาตรวจสอบยืนยันชนิดแมลง
5 ตัว
500
13.
คาเตรียมตัวอยางแมลงสําหรับทดสอบและเผยแพรความรู
100 ตัว
500

3. ฟอกสีผม

2. ยอมผม

ประเภทใชกับเสนผม
1. ดัดผม ยืดผม

thioglycolic acid or its salts
dithiodiglycolic acid or its salts
potassium hydroxide or sodium hydroxide
hydrogen peroxide and other peroxide
thiolactic acid or its salts
bromate

- resorcinol
- hydroquinone
- persulfates (ammonium, potassium, sodium)

- pyrogallol

- m- and p-phenylene diamines

- สียอมผม oxidative hair dyes รายการละ
- diaminophenols
- methylphenylene diamines

-

รายการทดสอบ

การทดสอบทางเคมี

-

800

-

2,000

2,000

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

คาบํารุง (บาท)
เอกลักษณ ปริมาณ

50

120

50
50
100
50
50
50

ปริมาณ
ตัวอยาง

(1)

- Sensitization test
- Photo-allergy test
- Photo-toxicity test

- Primary Skin Irritation *

การทดสอบความปลอดภัย

การทดสอบคุณสมบัติทางจุลชีววิทยา
- ตามมอก. 152 - 2539
- ทดสอบเฉพาะรายการ
Total colony count
S. aureus
E.coli
P. aeruginosa
Streptococcus
Faecal coliform
Salmonella
Clostridium spp.

5,000
4,000
4,000

3,500

500
500
500
500
500
500
500
700

3,000

การทดสอบทางชีววิทยา
คาบํารุง
รายการทดสอบ
(บาท)

ปริมาณตัวอยางสุทธิ (ไมรวมนํ้าหนักภาชนะ) ที่ใชในการวิเคราะห คือ 1 หนวยภาชนะบรรจุ หรือ ตองมีนํ้าหนักไมนอยกวาตามที่ระบุ (กรัม หรือ มิลลิลิตร)
* หมายเหตุ ตัวอยางที่วิเคราะห Primary Skin Irritation ตองมีความเปน กรด-ดาง ระหวาง 2.0 ถึง 11.5 เทานั้น

(1)

1.

ลําดับ
ประเภทเครื่องสําอาง
ที่

อัตราคาบํารุงการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑเครื่องสําอาง

2 ชิ้นนํ้าหนัก
รวมกันไมนอย
กวา 100 กรัม

2 ชิ้นนํ้าหนัก
รวมกันไมนอย
กวา 30 กรัม

2 กระปอง
หรือขวด
(นํ้าหนักรวม
กันไมนอยกวา
100 กรัม)

ปริมาณ
ตัวอยาง
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6. บํารุงเสนผม

5. แชมพู,
แชมพูขจัดรังแค,
ครีมนวดผม

4. แตงผมดํา

ประเภทเครื่องสําอาง

silver nitrate
sulfur
climbazole
triclosan
d-panthenol
piroctone olamine
minoxidil
zinc pyrithione
formaldehyde

- anionic surfactant
- cetylpyridinium chloride
- vitamin E or vitamin E acetate

-

- lead acetate

รายการทดสอบ

800

800
800
800
800
800
2,000
2,000
2,000

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

การทดสอบทางเคมี
คาบํารุง (บาท)
เอกลักษณ
ปริมาณ
2,000

100
100
100

50
50
100
100
100
100
100
100
100

50

ปริมาณ(1)
ตัวอยาง

3,500

5,000
4,000
4,000
- Sensitization test
- Photo-allergy test
- Photo-toxicity test

700

500
500
500
500
500
500
500

3,000

Clostridium spp.
การทดสอบความปลอดภัย
- Primary Skin Irritation *

- ตาม มอก. 152 - 2539
- ทดสอบเฉพาะรายการ
Total colony count
S. aureus
E.coli
P. aeruginosa
Streptococcus
Faecal coliform
Salmonella

การทดสอบทางชีววิทยา
คาบํารุง
รายการทดสอบ
(บาท)
การทดสอบคุณสมบัติทางจุลชีววิทยา

ปริมาณตัวอยางสุทธิ (ไมรวมนํ้าหนักภาชนะ) ที่ใชในการวิเคราะห คือ 1 หนวยภาชนะบรรจุ หรือ ตองมีนํ้าหนักไมนอยกวาตามที่ระบุ (กรัม หรือ มิลลิลิตร)
* หมายเหตุ ตัวอยางที่วิเคราะห Primary Skin Irritation ตองมีความเปน กรด-ดาง ระหวาง 2.0 ถึง 11.5 เทานั้น

(1)

(ตอ)

1.

ลําดับ
ที่

อัตราคาบํารุงการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑเครื่องสําอาง

2 ชิ้นนํ้าหนักรวม
กันไมนอยกวา 30
กรัม
2 ชิ้นนํ้าหนักรวม
กันไมนอยกวา
100 กรัม

2 กระปอง
หรือขวด
(นํ้าหนักรวม
กันไมนอยกวา
100 กรัม)

ปริมาณตัวอยาง
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(1)

3. ครีมหรือโลชั่น
บํารุงผิว

2. ครีมกันแดด

ประเภทใชกับใบหนา
1. ครีมสิว, ครีมฝา,
ครีมสิว-ฝา

ประเภทเครื่องสําอาง

benzoyl peroxide
resorcinol
bismuth subnitrate
hydroquinone
monobenzone
ammoniated mercury (ปรอทแอมโมเนีย)
retinoic acid (vitamin A acid)
สารกันแดด รายการละ

vitamin E or vitamin E acetate
allantoin
progesterone
prednisolone
betamethasone
dexamethasone
triamcinolone

-

-

รายการทดสอบ

800
800
800
800
800
800

800
800
800
800
800
800
800
2,000
2,000
-

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

คาบํารุง (บาท)
เอกลักษณ ปริมาณ

การทดสอบทางเคมี

100
60
100
100
100
100
100

50
(ตอรายการ)

50
100
50
50
50
50
50

ปริมาณ(1)
ตัวอยาง

เหมือนลําดับที่ 1

เหมือน
ลําดับ
ที่ 1

การทดสอบทางชีววิทยา
คาบํารุง
รายการทดสอบ
(บาท)

ปริมาณตัวอยางสุทธิ (ไมรวมนํ้าหนักภาชนะ) ที่ใชในการวิเคราะห คือ 1 หนวยภาชนะบรรจุ หรือ ตองมีนํ้าหนักไมนอยกวาตามที่ระบุ (กรัม หรือ มิลลิลิตร)

2.

ลําดับ
ที่

อัตราคาบํารุงการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑเครื่องสําอาง

2 ตลับหรือ
กระปุก
นํ้าหนักรวม
กันไมนอย
กวา 40 กรัม

ปริมาณตัวอยาง
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(1)

7. สเปรยระงับ
กลิ่นปาก

6. นํ้ายาบวนปาก

5. ยาสีฟน, ไหมขัดฟน

สีแตงรอบดวงตา

ดินสอเขียนคิ้ว,

ดินสอเขียนปาก,

4. ลิปสติก,

ประเภทเครื่องสําอาง

800
800
800
800
800

-

triclosan
fluoride
triclosan
thymol
cetylpyridinium chloride
cetylpyridinium chloride
triclosan
thymol

-

-

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

2,000

2,000

คาบํารุง (บาท)
เอกลักษณ
ปริมาณ
800
-

- fluoride

- สีตามประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 20 พ.ศ.2538
รายการละ
- lead

รายการทดสอบ

การทดสอบทางเคมี

100
200
100
100
200
200
100
100

200

50

50

ปริมาณ(1)
ตัวอยาง

เหมือนลําดับที่
1

เหมือน
ลําดับที่ 1

คาบํารุง
(บาท)

การทดสอบทางชีววิทยา
รายการทดสอบ

ปริมาณตัวอยางสุทธิ (ไมรวมนํ้าหนักภาชนะ) ที่ใชในการวิเคราะห คือ 1 หนวยภาชนะบรรจุ หรือ ตองมีนํ้าหนักไมนอยกวาตามที่ระบุ (กรัม หรือ มิลลิลิตร)

(ตอ)

2.

ลําดับ
ที่

อัตราคาบํารุงการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑเครื่องสําอาง

เหมือน
ลําดับที่ 1

ปริมาณ
ตัวอยาง
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(1)

2. ครีม, โลชั่น, สบู

ประเภทใชกับเล็บ,
ผิวหนัง
1. แปงฝุน, แปงนํ้า

ประเภทเครื่องสําอาง

-

arsenic, mercury, lead รายการละ
soluble barium
menthol
camphor
parabens รายการละ
irgasan DP 300 or triclosan
triclocarban
thymol
parabens
รายการละ
irgasan DP 300 or triclosan
triclocarban
vitamin E or vitamin E acetate
hexachlorophene
progesterone
prednisolone
betamethasone
dexametasone
triamcinolone

รายการทดสอบ

800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
-

คาบํารุง (บาท)
เอกลักษณ
ปริมาณ

การทดสอบทางเคมี

200
100
120
120
150
150
150
100
150
150
100
100
100
100
100
100
100
100

ปริมาณ
ตัวอยาง

(1)

เหมือนลําดับที่ 1

เหมือน
ลําดับ
ที่ 1

2,000

การทดสอบทางชีววิทยา
คาบํารุง
รายการทดสอบ
(บาท)

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2536 และ
ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2536

ปริมาณตัวอยางสุทธิ (ไมรวมนํ้าหนักภาชนะ) ที่ใชในการวิเคราะห คือ 1 หนวยภาชนะบรรจุ หรือ ตองมีนํ้าหนักไมนอยกวาตามที่ระบุ (กรัม หรือ มิลลิลิตร)

3.

ลําดับ
ที่

อัตราคาบํารุงการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑเครื่องสําอาง

เหมือน
ลําดับที่ 1

2 กระปองหรือ
ขวด(นํ้าหนักรวม
กันไมนอยกวา
100 กรัม)

ปริมาณตัวอยาง
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- pH
- สารอื่นๆที่ทดสอบดวยเทคนิค GC,
HPLC
รายการละ
- arsenic, mercury, lead รายการละ
- soluble barium
- IR Spectrum
-

2,000
2,000
-

800
2,000
-

-

2,000
2,000

500
-

-

800
800

การทดสอบทางเคมี
คาบํารุง (บาท)
เอกลักษณ ปริมาณ
2,000

200
100
100
-

50
50

-

100
100

60 ผืน

ปริมาณ(1)
ตัวอยาง

เหมือนลําดับที่ 1

เหมือนลําดับที่ 1

เหมือนลําดับที่ 1

1. รับรองวิธีทดสอบโดยหลักการวิธีละ
1,000
2. ขอวิธีทดสอบวิธีละ
200
3. ขอรายงานผลการทดสอบเปนภาษาอังกฤษ ฉบับละ
200
4. ขอสําเนารายงานผลการทดสอบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ฉบับละ 100

บาท
บาท
บาท
บาท

-

- sterility test
- ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 10
พ.ศ. 2536

-

-

3,000
1,500

การทดสอบทางชีววิทยา
คาบํารุง
รายการทดสอบ
(บาท)
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 2,000
11 พ.ศ. 2536

ปริมาณตัวอยางสุทธิ (ไมรวมนํ้าหนักภาชนะ) ที่ใชในการวิเคราะห คือ 1 หนวยภาชนะบรรจุ หรือ ตองมีนํ้าหนักไมนอยกวาตามที่ระบุ (กรัม หรือ มิลลิลิตร)

3. เครื่องสําอางผสม
สมุนไพร

2. วัตถุดิบ

ประเภทอื่น ๆ
1. การทดสอบทั่วไป

- zinc-p-phenol sulfonate
- thioglycolic acid or its salts

4. ระงับเหงื่อ
5. ทําใหขนรวง
6. ผาอนามัย
- ชนิดสอด
- ชนิดใชภายนอก

-

- methanol

รายการทดสอบ

3.ผาเย็น,กระดาษเย็น

ประเภทเครื่องสําอาง

การบริการอื่นๆ

(1)

4.

3.
(ตอ)

ลําดับ
ที่

อัตราคาบํารุงการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑเครื่องสําอาง

-

4 กลอง(40 ชิ้น)
2 กลอง(20 ชิ้น)

ผาเย็น= 20ชิ้น
กระดาษเย็น =40ชิ้น

ปริมาณตัวอยาง
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1

ลําดับ
ที่

กําจัดแมลง

ประเภท
วัตถุอันตราย

- bendiocarb
- carbaryl
- chlorpyrifos
- coumaphos
- cyfluthrin
- cypermethrin
- deltamethrin
- diazinon
- dichlorvos
- fenitrothion
- fenthion
- fenvalerate
- methomyl

ชนิดแทงชอลก
- 12 แทง

- 30 กลอง

ชนิดกลองครอบ
หลอดไฟฟา

ชนิดจุดกันยุง
- 2 หนวยบรรจุ
นํ้าหนักรวมไม
นอยกวา 100 กรัม

- 500 ก. (มล.)หรือ15หนวย
บรรจุ
4,000
12,000

2.2 กรณีทดสอบในสภาพจําลองธรรมชาติ หรือจําลองการใชงานจริง
2.3 กรณีทดสอบในสภาพธรรมชาติ หรือสภาพการใชงานจริง

- 1,000 ก. (มล.)หรือ30หนวยบรรจุ

- 100 ก. (มล.)หรือ 3 หนวยบรรจุ

2,000
3,000
4,000
- 200 ก. (มล.) หรือ6 หนวยบรรจุ
4,000 + คาบํารุง
ตามระยะเวลาขอ
1.2
12,000 + คาบํารุง - 400 ก. (มล.) หรือ12 หนวยบรรจุ
ตามระยะเวลาขอ1.2

- 100 ก. (มล.) หรือ3 หนวยบรรจุ
- 100 ก. (มล.) หรือ3 หนวยบรรจุ

**หนวยบรรจุ = หนวยบรรจุ
ของผลิตภัณฑสําเร็จรูป

ปริมาณตัวอยาง

1,000

2. ผลิตภัณฑ ประเภทฉีดพนละออง เพื่อกําจัดยุงและแมลงวัน
2.1 กรณีทดสอบดวยวิธี glass chamber method

1.4 กรณีทดสอบในสภาพธรรมชาติ หรือสภาพการใชงานจริง

1.2 กรณีทดสอบประสิทธิภาพตอเนื่อง
- 1 เดือน
- 2 เดือน
- 3 เดือน
1.3 กรณีทดสอบในสภาพจําลองธรรมชาติ หรือจําลองการใชงานจริง

การทดสอบทางเคมี
การทดสอบทางชีววิทยา
คาบํารุง
คาบํารุง
รายการทดสอบ
ปริมาณตัวอยาง
รายการทดสอบ (1)
(บาท)
(บาท)
- allethrin isomers รายการละ ชนิดผง, ของเหลว • การทดสอบประสิทธิภาพ
- alphacypermethrin 2,000 ฉีด, พน, เหยื่อ
1. ผลิตภัณฑประเภทจุดควัน หรือ สารระเหยตางๆ และ ผลิตภัณฑตาม
- 2 หนวยบรรจุ,
- arsenic trioxide
มอก. เพื่อกําจัดยุงและแมลงวัน
นํ้าหนักรวมไม
- azamethiphos
1.1 กรณีทดสอบดวยวิธี glass chamber method
นอยกวา 100 กรัม
1,000

อัตราคาบํารุงการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่ใชทางการสาธารณสุข
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1

ลําดับ
ที่

กําจัดแมลง
(ตอ)

ประเภท
วัตถุอันตราย

ชนิดแผนใชกับ
4..ผลิตภัณฑประเภทเหยื่อพิษ
เครื่องไฟฟา
4.1 กรณีทดสอบโดยใช fly cage / glass cylinder ดวยวิธี
- 10 ชิ้น
poison bait test method
ชนิดของเหลวใชกับ
4.2 กรณีทดสอบประสิทธิภาพตอเนื่อง
เครื่องไฟฟา
- 1 เดือน
- 2 หนวยบรรจุ
- 2 เดือน
นํ้าหนักรวมไมนอย
- 3 เดือน
4.3 กรณีทดสอบในสภาพจําลองธรรมชาติ หรือจําลอง
กวา 30 กรัม
การใชงานจริง
ชนิดกลองครอบ
4.4 กรณีทดสอบในสภาพธรรมชาติ หรือสภาพการใช
หลอดไฟฟา
งานจริง
- 30 กลอง
ชนิดแทงชอลก
- 12 แทง

3.4 กรณีทดสอบในสภาพธรรมชาติ หรือสภาพการใช
งานจริง

-500 ก. (มล.) หรือ3หนวยบรรจุ

-100 ก. (มล.) หรือ3หนวยบรรจุ

**หนวยบรรจุ = หนวยบรรจุ
ของผลิตภัณฑสําเร็จรูป
-100 ก. (มล.) หรือ3หนวยบรรจุ

ปริมาณตัวอยาง

-100 ก. หรือ 3 หนวยบรรจุ

-100 ก. หรือ 3 หนวยบรรจุ
2,000
3,000
4,000
4,000 + คาบํารุงตาม -500 ก.หรือ 15 หนวยบรรจุ
ระยะเวลาในขอ 4.2
12,000 + คาบํารุงตาม -1,000 ก. หรือ 30 หนวยบรรจุ
ระยะเวลาในขอ 4.2

1,000

ในขอ 3.2
-1,000 ก. (มล.)หรือ30หนวยบรรจุ
12,000 + คาบํารุงตาม
ระยะเวลาในขอ 3.2

การทดสอบทางเคมี
การทดสอบทางชีววิทยา
คาบํารุง
คาบํารุง
รายการทดสอบ
ปริมาณตัวอยาง
รายการทดสอบ (1)
(บาท)
(บาท)
รายการละ ชนิดผง, ของเหลว 3. ผลิตภัณฑประเภทฉีดพนสารเคมีออกฤทธิ์สัมผัสฤทธิ์ตก
- pentachlorophenol
คาง หรือประเภทผงโรยบนพื้นผิว
2,000
ฉีดพน, เหยื่อ
- permethrin
1,000
3.1 กรณีทดสอบดวยวิธี contact poison / residual test
2
หน
ว
ยบรรจุ
,
- propoxur
method
นํ้าหนักรวมไม
3.2 กรณีทดสอบประสิทธิภาพตอเนื่อง
- pyrethrins
นอยกวา 100 กรัม
- 1 เดือน
2,000
- resmethrin
ชนิดจุดกันยุง
- 2 เดือน
3,000
- tetramethrin
- 3 เดือน
4,000
- 2 หนวยบรรจุ
3.3 กรณีทดสอบในสภาพจําลองธรรมชาติ หรือจําลอง
4,000 + คาบํารุง
(neopynamin)
นํ้าหนักรวมไม
การใชงานจริง
ตามระยะเวลา
นอยกวา 100 กรัม
- transfluthrin

อัตราคาบํารุงการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่ใชทางการสาธารณสุข
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ประเภท
วัตถุอันตราย

กําจัดแมลง (ตอ)

ลําดับ
ที่

1

การทดสอบทางเคมี
คาบํารุง
รายการทดสอบ
ปริมาณตัวอยาง
(บาท)
(ตามรายการขางตน)

7. ผลิตภัณฑประเภทฉีดพนละอองเพื่อกําจัดยุงและแมลงวันที่ใชเครื่องพน
ทางสาธารณสุข ในสภาพจําลองธรรมชาติ
8. ผลิตภัณฑประเภทสารเคมีชุบมุงกําจัดยุงและแมลง
8.1 กรณีทดสอบในสภาพจําลองธรรมชาติ
8.2 กรณีทดสอบในสภาพธรรมชาติ

6.3 กรณีทดสอบในสภาพธรรมชาติ หรือสภาพการใชงานจริง

6. ผลิตภัณฑประเภทสารกําจัด / ยับยั้งการเจริญเติบโตของตัวออนแมลง
6.1 กรณีทดสอบประสิทธิภาพตอเนื่อง
- 1 เดือน
- 2 เดือน
- 3 เดือน
6.2 กรณีทดสอบในสภาพจําลองธรรมชาติ หรือจําลองการใชงานจริง

5.1 วัตถุอันตรายประเภทสารเคมี
5.2 วัตถุอันตรายประเภทสมุนไพร

5. ผลิตภัณฑปองกันกําจัดเหา ชนิดผงแปง, แปงนํ้า, แชมพู,โลชั่น, ครีม,
เจล

รายการทดสอบ (1)

1,000
1,000

คาบํารุง
(บาท)

5,000
10,000 + คาบํารุงตาม
ระยะเวลาในขอ 6.1

3,000
4,000
5,000
5,000 + คาบํารุงตาม
ระยะเวลาในขอ 6.1
15,000 + คาบํารุงตาม
ระยะเวลาในขอ 6.1
5,000

การทดสอบทางชีววิทยา

อัตราคาบํารุงการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่ใชทางการสาธารณสุข

- 1,000 ก. (มล.)หรือ30หนวย บรรจุ

-500 ก. (มล.) หรือ15หนวยบรรจุ

- 500ก. (มล.)หรือ15หนวยบรรจุ

-1,000 ก.(มล.)หรือ30หนวยบรรจุ

-500 ก. (มล.)หรือ15หนวยบรรจุ

- 100 ก. (มล.) หรือ3หนวยบรรจุ

- 40 ก. (มล.) หรือ 3หนวยบรรจุ
- 40 ก. (มล.) หรือ 3หนวยบรรจุ

**หนวยบรรจุ = หนวยบรรจุ
ของผลิตภัณฑสําเร็จรูป

ปริมาณตัวอยาง
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ประเภท
วัตถุอันตราย

กําจัดแมลง (ตอ)
- ทรายกําจัดลูกนํ้า
ยุง

ไลแมลง

ลําดับ
ที่

1

2

Temephos
- 1 ตัวอยางถึงไมเกิน 5 ตัวอยาง
- มากกวา 5 แตไมเกิน 10 ตัว
อยาง
- diethyltoluamide (DEET)
- dimethyl phthalate
- Ethyl butylacetyl
Aminopropionate
(IR 3535)

รายการทดสอบ

ชนิดบรรจุซอง
- 10 หนวยบรรจุ

2. ผลิตภัณฑปองกัน/ไลยุง แมลงวัน แมลงสาบ ;
ทดสอบตามฉลากในตูทดสอบ Peet Grady
Chamber
- ผลิตภัณฑวัตถุอันตรายประเภทสารเคมี และประเภท
สมุนไพร ชนิดกอน แทง ขด ผามาน ผาชุบนํ้ายา
สารทาแผนไม กระเบื้อง พลาสติก

ประเภทสมุนไพร ชนิดผงแปง แปงนํ้า ฉีดพน โลชั่น
เจล ครีม ลูกกลิ้ง ผา ยาจุด เทียน กระดาษชุบนํ้ายา
แผนรัดขอมือ พลาสเตอร
1.2 ผลิตภัณฑบนมุงลวด ประเภทสารเคมี ชนิดฉีด
พนและชนิดทาบนมุงลวด

ชนิดของเหลว,ฉีดพน 1. ผลิตภัณฑปองกัน/ไลยุง แมลงวัน แมลงสาบ ;
ทดสอบในหองปฏิบัติการ
- 2 หนวยบรรจุ,
นํ้าหนักรวมไมนอย
1.1 ผลิตภัณฑวัตถุอันตรายประเภทสารเคมี และ
กวา 40 กรัม

รายการละ
2,000

9. ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑจุลินทรียกําจัดลูกนํ้ายุง
9.1 ทดสอบประสิทธิภาพตอลูกนํ้ายุง
9.2 ทดสอบฤทธิ์ตกคางโดยวิธีจําลองธรรมชาติ
9.3 วิเคราะหปริมาณสารออกฤทธิ์ (ITU Unit)
9.4 ทดสอบประสิทธิภาพในภาคสนาม

ตัวอยางละ
ไมนอยกวา 200 กรัม

ปริมาณตัวอยาง

5,000

1,000

1,000

1,500
4,000
3,000
4,000

การทดสอบทางชีววิทยา
คาบํารุง
รายการทดสอบ (1)
(บาท)

10,000
20,000

การทดสอบทางเคมี
คาบํารุง
(บาท)

อัตราคาบํารุงการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่ใชทางการสาธารณสุข

50 ก. (มล.)
500 ก.
50 ก. (มล.)
1 กก.

- 1 กก. (1,000 มล.)
หรือ 10 หนวยบรรจุ

- 40 ก. (มล.) หรือ
3 หนวยบรรจุ

**หนวยบรรจุ =
หนวยบรรจุของ
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป
- 40 ก. (มล.) หรือ 3
หนวยบรรจุ

-

ปริมาณตัวอยาง

40

ไลแมลง (ตอ)

กําจัดหนู

3

ประเภท
วัตถุอันตราย

2

ลําดับ
ที่

- brodifacoum
- bromadiolone
- chlorophacinone
- coumafuryl
- coumatetralyl
- diphacinone
- diphenacoum
- warfarin
- zinc phosphide

(ตามรายการขางตน)

รายการทดสอบ

รายการละ
2,000

การทดสอบทางเคมี
คาบํารุง
(บาท)

ชนิดผง
- 2 หนวยบรรจุ,
นํ้าหนักรวมไม
นอยกวา 50 กรัม

ชนิดเหยื่อสําเร็จรูป
- 4 หนวยบรรจุ
นํ้าหนักรวมไม
นอยกวา 100 กรัม

ปริมาณตัวอยาง

ผลิตภัณฑชนิดเหยื่อพิษ

2,000

การทดสอบทางชีววิทยา
คาบํารุง
รายการทดสอบ (1)
(บาท)
3. ผลิตภัณฑปองกัน/ไลแมลง หรือปองกัน/
ไลทาก ; ทดสอบในสภาพการใชงานจริง
หรือเลียนแบบการใชงานจริง
2,000
- ผลิตภัณฑวัตถุอันตราย ประเภทสาร
เคมีและประเภทสมุนไพร

อัตราคาบํารุงการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่ใชทางการสาธารณสุข

- 3 กิโลกรัม

- 1 กก. (1,000 มล.)
หรือ 10 หนวยบรรจุ

ปริมาณตัวอยาง
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ประเภท
วัตถุอันตราย

กําจัดเห็บ / หมัด
ในสัตวเลี้ยง

ทําความสะอาด
และแกไขการ
อุดตันของทอ

ดับกลิ่นและ
ไลแมลง

ลําดับ
ที่

4

5

6

- naphthalene
- p-dichlorobenzene

- anionic surfactant
- hydrochloric acid
- phosphoric acid
- sodium hydroxide

- amitraz
- bifenthrin
- carbaryl
- cyfluthrin
- cypermethrin
- lindane
- permethrin
- propoxur
- pyrethrin
- tetramethrin

รายการทดสอบ

ชนิดของแข็ง
- 2 หนวยบรรจุ

รายการละ
1,000
รายการละ
2,000

ชนิดของเหลว
- 2 หนวยบรรจุ,
ปริมาณรวมไมนอย
กวา 100 มิลลิลิตร

ชนิดผง
- 2 หนวยบรรจุ,
นํ้าหนักรวมไม
นอยกวา 100 กรัม

ปริมาณตัวอยาง

ชนิดของเหลว
- 1 หนวยบรรจุ
ชนิดผง, ของแข็ง
- 1 หนวยบรรจุ

ชนิดละ 2,000

การทดสอบทางเคมี
คาบํารุง
(บาท)
รายการละ
2,000

-

-

-

-

การทดสอบทางชีววิทยา
คาบํารุง
รายการทดสอบ (1)
(บาท)
1,000
ผลิตภัณฑกําจัดเห็บและ หมัดสุนัข

อัตราคาบํารุงการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่ใชทางการสาธารณสุข

-

-

- 100 ก. หรือ 300 มล.

ปริมาณตัวอยาง
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7

ลําดับ
ที่

ฆาเชื้อโรค

ประเภท
วัตถุอันตราย

- cetrimide
- chlorhexidine digluconate
- formaldehyde
- glutaraldehyde
- Isopropanol
- m-cresol
- o-phenylphenol
- chloroxylenol
- quarternary ammomium
cpds . (ระบุ MW.)

(ระบุmolecular weight,MW.)

- available chlorine
- available oxygen
- hydrogen peroxide
- available iodine
- benzalkonium chloride

รายการทดสอบ

รายการละ
2,000

1,000

คาบํารุง
(บาท)

การทดสอบทางเคมี

ชนิดของเหลว
- 1 หนวยบรรจุ,
ปริมาณรวมไมนอย
กวา 100 มิลลิลิตร

ชนิดผง, ของแข็ง
- 4 หนวยบรรจุ,
นํ้าหนักรวมไมนอย
กวา 50 กรัม

ปริมาณตัวอยาง

• เชื้อแบคทีเรีย
• เชื้อรา

- Spray as disinfectant

• เชื้อแบคทีเรีย
• เชือ้ รา

- Use dilution

• เชื้อแบคทีเรีย
• เชือ้ รา

- Phenol coefficient

ประสิทธิภาพการฆาเชื้อ

รายการทดสอบ

(2)

เชื้อละ3,000

เชื้อละ4,000

เชื้อละ 2,000
เชื้อละ 3,000

เชื้อละ 2,000
เชื้อละ 3,000

(บาท)

คาบํารุง

การทดสอบทางชีววิทยา

อัตราคาบํารุงการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่ใชทางการสาธารณสุข

ชนิดของเหลว
- ปริมาณไมนอย
กวา 500 มล.

ปริมาณตัวอยาง
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ซักผาขาว

ลบคําผิด

ซักแหง

มุงชุบ

ของเลนและ
เครื่องเขียน

9

10

11

12

ประเภท
วัตถุอันตราย

8

ลําดับ
ที่

-

- 1 หนวยบรรจุ,
ปริมาณรวมไมนอย
กวา 50 มิลลิลิตร
- มุงเต็ม 1 หลัง

- 2 หนวยบรรจุ, 2 ชิ้น

รายการละ
2,000
รายการละ
2,000
รายการละ
2,000

- alphacypermethrin
- deltamethrin
- permethrin

- โลหะของเลนไมเคลือบสี
ผา พลาสติก
- โลหะในสีเทียน ดินสอสี
• พลวง สารหนู แบเรียม
แคดเมียม โครเมียม
ตะกั่ว ปรอท ซีลีเนียม

-

-

-

- 1,1,1 trichloroethane
- 1,1,2 trichloroethane
- cyclohexylmethane
- n-heptane
- n-hexane
- toluene
- 1,1,1 trichloroethane
- 1,1,2 trichloroethane

-1 หนวยบรรจุ,
ปริมาณรวมไมนอย
กวา 50 มิลลิลิตร

- 1 หนวยบรรจุ,
ปริมาณรวมไมนอย
กวา 200 มิลลิลิตร

ปริมาณตัวอยาง

-

-

-

-

การทดสอบทางชีววิทยา
คาบํารุง
รายการทดสอบ
(บาท)
-

รายการละ
2,000

Available chlorine
Available oxygen
Hydrogen peroxide

รายการทดสอบ

การทดสอบทางเคมี
คาบํารุง
(บาท)
1,000
รายการละ
2,000

อัตราคาบํารุงการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่ใชทางการสาธารณสุข

-

-

-

-

-

ปริมาณตัวอยาง
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(3)

(2)

(1)

- arsenic trioxide
- organochlorine
insecticides
- methanol
2,000

รายการละ
2,000

การทดสอบทางเคมี
คาบํารุง
รายการทดสอบ
(บาท)
500
- ตรวจวัดความเปนกรด-ดาง
(pH )
- kerosene
2,000

- ชนิดถวย 10 ถวย
- ชนิดกระปองและ
ชนิดตักแบง 200 กรัม

100 กรัม (มิลลิลิตร)

- 100 มิลลิลิตร

- 50 กรัม ( มิลลิลิตร)

ปริมาณตัวอยาง

หนวยงานทดสอบ : กลุมงานกีฏวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
หนวยงานทดสอบ : กลุม ทดสอบทางชีววิทยาและความปลอดภัย กองเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่กลุมทดสอบทางเคมี กองเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย

- เชื้อเพลิงอุนอาหาร

วัตถุอันตรายชนิดที่ 4
- ผลิตภัณฑกําจัดแมลง

14

(3)

ตัวอยางวัตถุอันตรายทั่วไป

ประเภท
วัตถุอันตราย

13

ลําดับ
ที่

-

-

การทดสอบทางชีววิทยา
คาบํารุง
รายการทดสอบ
(บาท)
-

อัตราคาบํารุงการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่ใชทางการสาธารณสุข

-

-

ปริมาณตัวอยาง
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10,500

10,500

- ความเปนกรด-ดาง
- ตะกั่ว, ดีบุก, สังกะสี, เหล็ก
แคดเมียม

- ความเปนกรด-ดาง
- ตะกั่ว, ดีบุก, สังกะสี, เหล็ก
แคดเมียม

2 กระบอกฉีดยาผาน
ผิวหนังปราศจาก
เชื้อ ชนิดใชได
ครั้งเดียว
(ประกาศฯ ฉบับที่ 15
(พ.ศ.2537))
(มอก.777)

3 กระบอกฉีดยาอินซูลิน
ปราศจากเชื้อ ชนิดใชได
ครั้งเดียว
(ประกาศฯ ฉบับที่ 16
(พ.ศ.2537))
(มอก.2084)

รายการทดสอบ

การทดสอบทางเคมี
คาบํารุง
(บาท)
2,500
2,000

- nonoxynol-9
- benzocaine

ประเภท
เครื่องมือแพทย

1 ถุงยางอนามัย
(ประกาศฯฉบับที่ 28
(พ.ศ. 2545))
(มอก.625)

ลําดับ
ที่

0.3 มล. -670 ชุด
0.5 มล. - 400 ชุด
1 มล. -200 ชุด

- ความปราศจากเชื้อ
- สารไพโรเจน
- ความเปนพิษ

- ความปราศจากเชื้อ
- สารไพโรเจน
- ความเปนพิษ

-

50 ชิ้น
50 ชิ้น

1 มล. - 200 ชุด
2.5,3 มล.- 70-80 ชุด
5 มล. - 40 ชุด
10 มล. - 20 ชุด
20,30 มล.-10 ชุด
50,60 มล. - 10 ชุด

รายการทดสอบ

ปริมาณตัวอยาง

อัตราคาบํารุงการตรวจวิเคราะหเครื่องมือแพทยทางเคมีและชีววิทยา

3,000
2,000
2,000

3,000
2,000
2,000

85 ชุด
1 มล. -(200)ชุด
2.5,3 มล.-(70-80)ชุด
5 มล. -(40) ชุด
10 มล. - 20 ชุด
20,30 มล.-10 ชุด
50,60 มล. - 10 ชุด

-

ปริมาณตัวอยาง

เพียงพอสําหรับการทดสอบซํ้า

85 ชุด
0.3 มล. - 670 ชุด
0.5 มล. - 400 ชุด
1 มล. - 200 ชุด
หมายเหตุ ปริมาณตัวอยาง

การทดสอบทางชีววิทยา
คาบํารุง
(บาท)
-
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ประเภท
เครื่องมือแพทย

5 สําลีที่ใชในทาง
การแพทย
(มอก.182)

4 ผาโปรงดูดซึม
ผาพันแผล
และผาซับ
(มอก.251)

ลําดับ
ที่

- การทําปฏิกริยากับสารละลาย
ไอโอดิเนเตด ซิงคคลอไรด
- การละลาย
- ความเปนกรดหรือความเปนดาง
- สารลดแรงตึงผิว
- สารที่ละลายไดในนํ้า
- สารที่ละลายไดในอีเทอร
- รงควัตถุที่สกัดได
- เถาซัลเฟต
100
500
100
1,000
1,000
200
1,000

100

การทดสอบทางเคมี
รายการทดสอบ
คาบํารุง
(บาท)
- เรยอน
1,000
1,000
- สารที่ละลายนํ้าและสวนที่เหลือจาก
การเผาไหมสารที่ละลายนํ้า
- ความเปนกรดหรือความเปนดาง
500
- สารลดแรงตึงผิว
100
- เดกซทรินหรือแปง
100
- สวนที่เหลือจากการเผาไหม
1,000
- ไขมัน
1,000
- สีที่ละลายในแอลกอฮอล
300

3 หอ

ผาโปรง,
ผาพันแผล - 3 มวน
ผาซับ - 2 หอรวม

ผาโปรง,
ผาพันแผล - 3 มวน
ผาซับ - 2 หอรวม

ปริมาณตัวอยาง

- ความปราศจากเชื้อสําหรับ
สําลีที่ระบุวาผานการฆาเชื้อ

3,000

10 หอ

การทดสอบทางชีววิทยา
รายการทดสอบ
ปริมาณตัวอยาง
คาบํารุง
(บาท)
3,000
ผาพันแผล 20 มวน
- ความปราศจากเชื้อ
(เฉพาะผาพันแผลประเภท
ผาซับ 10 หอรวม
ปราศจากเชื้อและผาซับประเภท
ปราศจากเชื้อ)

อัตราคาบํารุงการตรวจวิเคราะหเครื่องมือแพทยทางเคมีและชีววิทยา
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- ลักษณะทั่วไป
- สารรีดิวซ
- แบเรียม, โครเมียม, ทองแดง
ตะกั่ว, ดีบุก, แคดเมียม
- ความเปนกรดหรือความเปนดาง
- ปริมาณกากที่ไมระเหย
- การดูดกลืนแสง

7 ชุดใหสารละลาย
ทางหลอดเลือด
ใชครั้งเดียว
(มอก.1426)

รายการทดสอบ

- ลักษณะทั่วไป
- สารรีดิวซ
- แบเรียม, โครเมียม, ทองแดง
ตะกั่ว, ดีบุก, แคดเมียม
- ความเปนกรดหรือความเปนดาง
- ปริมาณกากที่ไมระเหย
- การดูดกลืนแสง

ประเภท
เครื่องมือแพทย

6 ชุดใหเลือดใช
ครั้งเดียว
(มอก.720)

ลําดับ
ที่

500
1,000
300

50
800
12,000

500
1,000
300

การทดสอบทางเคมี
คาบํารุง
(บาท)
50
800
12,000

6 ชุด

6 ชุด

ปริมาณตัวอยาง

- ความปราศจากเชื้อ
- สารไพโรเจน
- ความเปนพิษ

- ความปราศจากเชื้อ
- สารไพโรเจน
- ความเปนพิษ

รายการทดสอบ

อัตราคาบํารุงการตรวจวิเคราะหเครื่องมือแพทยทางเคมีและชีววิทยา

3,000
2,000
2,000

การทดสอบทางชีววิทยา
คาบํารุง
(บาท)
3,000
2,000
2,000

20 ชุด
20 ชุด
2 ชุด

20 ชุด
20 ชุด
2 ชุด

ปริมาณตัวอยาง
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ประเภท
เครื่องมือแพทย

9 สายใหอาหารใน
ทางเดินอาหาร
สําหรับใชในการ
แพทย
(มอก.1050)

8 ชุดปกผีเสื้อที่ใชใน
การแพทย
(มอก.764)

ลําดับ
ที่

- ลักษณะทั่วไป
- ความเปนกรด - ดาง
- ตะกั่ว และแคดเมียม
- สารรีดิวซ
- ปริมาณกากที่ไมระเหย

50
500
4,000
800
1,000

การทดสอบทางเคมี
รายการทดสอบ
คาบํารุง
(บาท)
- ลักษณะทั่วไป
50
- สารรีดิวซ
800
- แบเรียม, โครเมียม, ทองแดง,ตะกั่ว
10,000
และ ดีบุก
- ความเปนกรด-ดาง
500
- ปริมาณกากที่ไมระเหย
1000
- การดูดกลืนแสง
300

20 ชุด

20 ชุด

ปริมาณตัวอยาง

- ความปราศจากเชื้อ
- ความเปนพิษ

- ความปราศจากเชื้อ
- สารไพโรเจน
- ความเปนพิษ

รายการทดสอบ

อัตราคาบํารุงการตรวจวิเคราะหเครื่องมือแพทยทางเคมีและชีววิทยา

3,000
2,000

การทดสอบทางชีววิทยา
คาบํารุง
(บาท)
3,000
2,000
2,000

20 ชุด
6 ชุด

20 ชุด
20 ชุด
6 ชุด

ปริมาณตัวอยาง
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ประเภท
เครื่องมือแพทย

10 นํ้ายาฆาเชื้อ
(Disinfectants)

ลําดับ
ที่

- available chlorine
- available oxygen
- available iodine
- hydrogen peroxide
- benzalkonium chloride (ระบุ
molecular weight, MW)
- cetrimide
- chlorhexidine digluconate
- formaldehyde
-glutaraldehyde
- Isopropanol
- m-cresol
- o-phenylphenol
- chloroxylenol
-quarternary ammonium cpd.
( ระบุ MW)

รายการทดสอบ

รายการละ
2,000

การทดสอบทางเคมี
คาบํารุง
(บาท)
1,000

ชนิดของเหลว
- 1 หนวยบรรจุ,
ปริมาณรวมไมนอย
กวา 100 มิลลิลิตร

ชนิดผง, ของแข็ง
- 4 หนวยบรรจุ,
นํ้าหนักรวมไมนอย
กวา 50 กรัม

ปริมาณตัวอยาง
ประสิทธิภาพการฆาเชื้อ
- Phenol coefficient
l เชื้อแบคทีเรีย
l เชื้อรา
- Use dilution
l เชื้อแบคทีเรีย
l เชื้อรา
- Spray as disinfectant
l เชื้อแบคทีเรีย
l เชื้อรา

รายการทดสอบ

อัตราคาบํารุงการตรวจวิเคราะหเครื่องมือแพทยทางเคมีและชีววิทยา

เชื้อละ 4,000
เชื้อละ 3,000

เชื้อละ 2,000
เชื้อละ 3,000

การทดสอบทางชีววิทยา
ปริมาณตัวอยาง
คาบํารุง
(บาท)
ชนิดของเหลว
- ปริมาณไมนอยกวา 500 มิลลิลิตร
เชื้อละ 2,000
เชื้อละ 3,000

50

