
ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ว่าดว้ยอตัราคา่บ ารุงการตรวจวิเคราะหแ์ละใหบ้ริการ  (ฉบับที ่ 15) 

พ.ศ.  2566 
 
 

โดยที่เป็นการเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมรายการอัตราค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห์  
และให้บริการ  เพ่ือให้สอดคล้องกับวิธีการด้านเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์  และภารกิจของหน่วยงาน
ในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  2534  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2545   
ประกอบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  2552   
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบ ารุง 
การตรวจวิเคราะห์และให้บริการ  (ฉบับที่  15)  พ.ศ.  2566” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในล าดับที่  35.25  ล าดับที่  35.29  และล าดับที่  35.30  รายการ

อัตราค่าบริการการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านชันสูตรโรคของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข  ตามอัตราค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการแนบท้ายระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ว่าด้วยอัตราค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ  พ.ศ.  2562  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

ล ำดับ
ที ่

ประเภทของ
โรค/บริกำร 

ชื่อรำยกำร 
ตรวจวิเครำะห ์

เทคนิค 
กำรตรวจ
วิเครำะห ์

ชนิดตัวอย่ำง/  
ปริมำณ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท) 

35.25 
 
 

การตรวจยืนยัน 
เชื้อแบคทีเรีย
ล าไส ้

การตรวจยืนยัน 
เชื้อ  Vibrio  
parahaemolyticus   
ในระดับ  serotype 

1. เพาะเช้ือ 
 และทดสอบ   
 คุณสมบัต ิ
 ทางชีวเคมี 
2. serotyping 

เชื้อบริสุทธ์ิ   
1  หลอด   
เพาะใน 
หลอดอาหาร  
Nutrient  agar  
เติมเกลือ
โซเดยีมคลอไรด ์ 
1-2  % 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

500 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มีนาคม   ๒๕๖๖



ล ำดับ
ที ่

ประเภทของ
โรค/บริกำร 

ชื่อรำยกำร 
ตรวจวิเครำะห ์

เทคนิค 
กำรตรวจ
วิเครำะห ์

ชนิดตัวอย่ำง/  
ปริมำณ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท) 

35.29 การตรวจ
ยืนยัน 
เชื้อแบคทีเรีย
ล าไส ้

การตรวจยืนยันเชื้อ  
Escherichia  coli  
0157:H7 

1. เพาะเช้ือ 
 และทดสอบ   
 คุณสมบัต ิ
 ทางชีวเคมี 
2. serotyping 

เชื้อบริสุทธ์ิ   
1  หลอด   
เพาะใน 
หลอดอาหาร  
Nutrient  agar  
เติมเกลือ
โซเดยีมคลอไรด ์ 
1-2  % 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

350 

35.30 การตรวจ
ยืนยัน 
เชื้อแบคทีเรีย
ล าไส ้

การตรวจวินจิฉัยเชื้อ  
Diarrheagenic  
Escherichia  coli   

1. เพาะเช้ือ 
 และทดสอบ   
 คุณสมบัต ิ
 ทางชีวเคมี 
2. multiplex   
 PCR 
3. cell   
 adherence   
 assay 

เชื้อบริสุทธ์ิ   
1  หลอด 
เพาะใน 
หลอดอาหาร  
Nutrient  agar  
เติมเกลือ
โซเดยีมคลอไรด ์ 
1-2  % 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

700 

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในล าดับที่  43.6 - 43.7  รายการอัตราค่าบริการการตรวจวิเคราะห์ 
ทางห้องปฏิบัติการด้านชันสูตรโรคของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  ตามอัตราค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห ์
และให้บริการแนบท้ายระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห์  
และให้บริการ  พ.ศ.  2562  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตรา 
ค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ  (ฉบับที่  13)  พ.ศ.  2565  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

ล ำดับ
ที ่

ประเภท
ผลิตภัณฑ์/  

บริกำร 

รำยละเอียด
ผลิตภัณฑ์/ 

กำรให้บริกำร 

เทคนิคกำรตรวจ
วิเครำะห์/บริกำร 

ชนิดตัวอย่ำง/  
ปริมำณ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท) 

43.6 การให้บริการ
ห้องปฏิบัติการ
กลาง 

การตรวจ 
สัณฐานวิทยา 
ด้วยเทคนิค
จุลทรรศน์
อิเล็กตรอน 
ชนิดส่องผ่าน 

TEM  negative  
Staining  method 

ตัวอย่างด้าน
ชีวภาพ  ได้แก่
แบคทีเรีย  ไวรัส  
(ผู้รับบริการ
ติดต่อขอข้อมูล
ก่อนรับบริการ) 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

1,500 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มีนาคม   ๒๕๖๖



ล ำดับ
ที ่

ประเภท
ผลิตภัณฑ์/  

บริกำร 

รำยละเอียด
ผลิตภัณฑ์/ 

กำรให้บริกำร 

เทคนิคกำรตรวจ
วิเครำะห์/บริกำร 

ชนิดตัวอย่ำง/  
ปริมำณ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท) 

43.7 การให้บริการ
ห้องปฏิบัติการ
กลาง 

การตรวจ 
สัณฐานวิทยา 
ด้วยเทคนิค
จุลทรรศน์
อิเล็กตรอน 
ชนิดส่องกราด 

SEM  
conventional  
method 

- ตัวอย่างด้าน
ชีวภาพ  ได้แก่  
แบคทีเรีย   
เชื้อรา  ไวรัส  
เซลล์เพาะเลี้ยง  
แมลง  ละออง
เกสร  เมล็ดพืช 

- ตัวอย่างด้าน
วัสดุศาสตร์  
ได้แก ่ เส้นใยผ้า   
โลหะ  
พลาสติก  
(ผู้รับบริการ
ติดต่อขอข้อมูล
ก่อนรับบริการ) 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

1,200 

ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในล าดับที่   3  รายการอัตราการให้บริการทดสอบความช านาญ/
เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ/ประเมินความปลอดภัยของส านักคุณภาพและความปลอดภัย  
อาหาร  ตามอัตราค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการแนบท้ายระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ว่าด้วยอัตราค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ   พ.ศ.  2562  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ  (ฉบับที่  9)  พ.ศ.  2565   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

ล ำดับ
ที ่

ประเภท   
บริกำร 

รำยกำร หน่วย หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท) 

3 การให้บริการ
ประเมิน 
ความ
ปลอดภัย
อาหารและ
วัตถุเจือปน
อาหาร 

1)  อัตราค่าธรรมเนียมในการ 
     ให้ค าปรึกษาและตรวจสอบ 
     ความถูกต้องครบถ้วน 
     ของเอกสาร 

ต่อ  1  ชนิด  
ส่วนประกอบ 
ที่ต้องประเมิน 

ส านักคุณภาพและ
ความปลอดภัย 

อาหาร 

5,000 

2)  อัตราค่าใช้จ่าย   
     การประเมิน 
     ความปลอดภัย 

ต่อ  1  ชนิด  
ส่วนประกอบ 
ที่ต้องประเมิน 

70,000 

3)  ค่าจัดท ารายงานผล 
     การประเมินความปลอดภัย   
     กรณีสูญหายหรือขอเพิ่มเติม 

ต่อ  1  เล่ม 500 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มีนาคม   ๒๕๖๖



ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในล าดับที่   9  รายการอัตราค่าบริการการตรวจวิเคราะห์ 
ทางห้องปฏิบัติการด้านคุ้มครองผู้บริโภคของส านักรังสีและเครื่องมือแพทย ์ ตามอัตราค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห ์
และให้บริการแนบท้ายระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห์และ  
ให้บริการ  พ.ศ.  2562  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบ ารุง
การตรวจวิเคราะห์และให้บริการ  (ฉบับที่  7)  พ.ศ.  2564  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

ล ำดับ
ที ่

ประเภท
ผลิตภัณฑ์/  

บริกำร 

รำยละเอียด
ผลิตภัณฑ์/ 

กำรให้บริกำร 

เทคนิคกำรตรวจ
วิเครำะห์/บริกำร 

ชนิดตัวอย่ำง/  
ปริมำณ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท) 

9 บริการ 
วัดรังสีบุคคล 

วัดรังสีบุคคล   
1  ต าแหน่ง 

1. IAEA  Safety  
Standards  
Series   
No.GSG  -7  
Occupational  
Radiation  
Protection  
General  Safety  
Guide  2018 

 
2. Radiation  Dose  

Management  for 
Fluoroscopically  
Guided  
Interventional  
Medical  
Procedures,  
NCRP  Report 
No.168 

 
3. Whole  Body  

Dose  Algorithm  
for  The  Landauer  
InLight  LDR  
Model  2 

  Dosimeter,   
  Revision  In  Light   
  N2003 

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

ส านักรังส ี
และเครื่องมือ

แพทย์ 

250 
1,000 
2,000 
2,700 
5,700 

 
 

 

 
วัดรังสีบุคคล   
2  ต าแหน่ง  
(บุคลากร
ปฏิบัติงานด้าน
ฟลูออโรสโคปี  
หรือใช้เสื้อ
ตะกั่ว) 

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

 
375 

1,500 
3,000 
4,200 
8,700 

 
วัดรังสีบุคคล   
3  ต าแหน่ง  
(บุคลากร
ปฏิบัติงานด้าน
ฟลูออโรสโคปี  
หรือใช้เสื้อ 
ตะกั่วและมือ 
อยู่ในล ารังสี) 

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

 
500 
2,000 
4,000 
5,700 
11,700 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มีนาคม   ๒๕๖๖



ล ำดับ
ที ่

ประเภท
ผลิตภัณฑ์/  

บริกำร 

รำยละเอียด
ผลิตภัณฑ์/ 

กำรให้บริกำร 

เทคนิคกำรตรวจ
วิเครำะห์/บริกำร 

ชนิดตัวอย่ำง/  
ปริมำณ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท) 

  แผ่นวัดรังสี
ควบคุม  เพื่อวัด
ปริมาณรังสี
เฉพาะต าแหน่ง 

4. Whole  Body  
Dose  Algorithm  
for  Landauer  In  
Light  Basic-OSLN  
Dosimeter  
(Validated  by  
National  
Voluntary  
Laboratory  
Accreditation  
Program:  NVLAP  
U.S.A),  2008 

4  ครั้ง 
12  ครั้ง/3  ปี 

 500 
1,200 

ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในล าดับที่   10.19  ล าดับที่  10.20  ล าดับที่  10.22  และ 
ล าดับที่  10.24  รายการอัตราค่าบริการการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านคุ้มครองผู้บริโภค  
ของส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์  ตามอัตราค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการแนบท้ายระเบียบ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ  พ.ศ.  2562  และ 
ให้ยกเลิกความในล าดับที่   10.21  รายการอัตราค่าบริการการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
ด้านคุ้มครองผู้บริโภคของส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์  ตามอัตราค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห์และ
ให้บริการแนบท้ายระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห์และ
ให้บริการ  พ.ศ.  2562  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบ ารุง
การตรวจวิเคราะห์และให้บริการ  (ฉบับที่  6)  พ.ศ.  2564  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

ล ำดับ
ที ่

ประเภท
ผลิตภัณฑ์/  

บริกำร 

รำยละเอียด
ผลิตภัณฑ์/ 

กำรให้บริกำร 

เทคนิค 
กำรตรวจ

วิเครำะห์/บริกำร 

ชนิดตัวอย่ำง/  
ปริมำณ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท) 

10 บริการ
ทดสอบ/ 
สอบเทียบ 

10.19  ถุงยางอนามัย   
ชาย 

มอก.625-2559   
ISO  4074:2015   
ISO  23409:2011 

1,000  ซอง ส านักรังสีและ
เครื่องมือ
แพทย์ 

7,000 

- ปริมาณสารหล่อลื่น 500 
- ความยาว 200 
- ความกว้าง 200 
- ความหนา 500 
- ปริมาณขณะแตก

และความดัน 
ขณะแตก 

2,000 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มีนาคม   ๒๕๖๖



ล ำดับ
ที ่

ประเภท
ผลิตภัณฑ์/  

บริกำร 

รำยละเอียด
ผลิตภัณฑ์/ 

กำรให้บริกำร 

เทคนิค 
กำรตรวจ

วิเครำะห์/บริกำร 

ชนิดตัวอย่ำง/  
ปริมำณ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท) 

- ความปลอดรูรั่ว  
ข้อบกพร่อง 
ที่มองเห็น   
และซองย่อย 
ที่มองเห็นการเปิด
ของซอง 

3,000 

- ความสมบรูณ์ของ
การปิดผนึกซองย่อย 

500 

- การบรรจุ  และ
เครื่องหมายและฉลาก 

100 

10.20  ถุงมือส าหรับ 
การตรวจวินจิฉัยทาง
การแพทย์ 
ชนิดใช้ครั้งเดียว 

มอก.1056   
เล่ม  1-2556/ 
ISO  11193-1/ 
ASTM  D  3578/ 
ASTM  D  6319/ 
EN  455-1/   
EN  455-2 

300  ช้ิน 4,500 

- ความกว้างฝ่ามือ 100 
- ความยาว 100 
- ความหนา 100 
- การรั่วซึม 1,500 
- แรงดึงเมื่อขาด  

ความต้านแรงดึง  
ความยืดเมื่อขาด  
และความเค้นดึง  
ก่อนบ่มเร่ง 

1,000 

- แรงดึงเมื่อขาด  
ความต้านแรงดึง  
ความยืดเมื่อขาด  
และความเค้นดึง  
หลังบ่มเร่ง 

1,700 

10.21  ถุงมือยาง 
ปราศจากเชื้อ  ส าหรับ
การศัลยกรรม 
ชนิดใช้ครั้งเดียว 

มอก.538-2560 
ISO  10282 

250  คู ่ 9,000 

- ความกว้างฝ่ามือ 200 
- ความยาว 200 
- ความหนา 200 
- การรั่วซึม 3,000 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มีนาคม   ๒๕๖๖



ล ำดับ
ที ่

ประเภท
ผลิตภัณฑ์/  

บริกำร 

รำยละเอียด
ผลิตภัณฑ์/ 

กำรให้บริกำร 

เทคนิค 
กำรตรวจ

วิเครำะห์/บริกำร 

ชนิดตัวอย่ำง/  
ปริมำณ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท) 

- แรงดึงเมื่อขาด  
ความยืดเมื่อขาด  
และแรงดึง 
ที่ความยืด 
ร้อยละ  300   
ก่อนบ่มเร่ง 

2,000 

- แรงดึงเมื่อขาด  และ
ความยืดเมื่อขาดหลัง
บ่มเร่ง 

3,400 

10.22  สายให้อาหาร 
ในทางเดินอาหาร
ส าหรับใช้ในการแพทย ์  
(สาย  NG) 

มอก.1050-2561 23  ชุด 2,400 

10.24  ผ้าโปร่งดดูซมึ  
ผ้าพันแผลและผ้าซับ 
-  ผ้าโปร่งดูดซึม 
-  ผ้าพันแผล 
-  ผ้าซับ 

มอก.251-2554  
 

3  ม้วน 
16  ม้วน 
7  ห่อ 

 
 

2,000 
3,000 
2,000 

ข้อ 8 ให้ยกเลิกความในล าดับที่  1.2  และล าดับที่  2.4  รายการอัตราค่าบริการการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านคุ้มครองผู้บริโภคของส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย   ตามอัตรา 
ค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการแนบท้ายระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตรา  
ค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ  พ.ศ.  2562  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

ล ำดับ
ที ่

ประเภท
ผลิตภัณฑ์/  

บริกำร 

รำยละเอียด
ผลิตภัณฑ์/ 

กำรให้บริกำร 

เทคนิค 
กำรตรวจ

วิเครำะห์/บริกำร 

ชนิดตัวอย่ำง/  
ปริมำณ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท) 

1 1.2  ผลิตภัณฑ ์
ย้อมผม 

Oxidative  
hair  dyes 

ตรวจเอกลักษณ์  
TLC 

ครีม ส านัก
เครื่องส าอางและ 

วัตถุอันตราย 

800 

ตรวจปรมิาณ  
HPLC 

2,500 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มีนาคม   ๒๕๖๖



ล ำดับ
ที ่

ประเภท
ผลิตภัณฑ์/  

บริกำร 

รำยละเอียด
ผลิตภัณฑ์/ 

กำรให้บริกำร 

เทคนิค 
กำรตรวจ

วิเครำะห์/บริกำร 

ชนิดตัวอย่ำง/  
ปริมำณ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท) 

2 2.4  
เครื่องส าอาง 

สารหนู  
(arsenic) 
แคดเมียม  
(cadmium) 
ตะกั่ว  (lead) 
ปรอท  
(mercury) 
(ต่อชนิดสาร) 

AAS ลิปสติก,   
ดินสอเขียนปาก,  
ดินสอเขียนคิ้ว,  
สีแต่งรอบดวงตา   

ส านัก
เครื่องส าอางและ 

วัตถุอันตราย 

2,500 

ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในล าดับที่   1  รายการอัตราค่าบริการการรับรอง/การประเมิน
ความสามารถทางห้องปฏิบัติการของส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ตามอัตราค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห์ 
และให้บริการแนบท้ายระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห์  
และให้บริการ  พ.ศ.  2562  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
ล ำดับ

ที ่
ประเภทบริกำร รำยกำร หน่วย หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 
อัตรำ

ค่ำบริกำร
(บำท) 

1 การประเมิน
คุณภาพ 
การตรวจ
วิเคราะห ์
สาขาเคมีคลินิก 

 

1)  Glucose   
2)  BUN   
3)  Creatinine   
4)  Uric  acid   
5)  Total  cholesterol   
6)  Triglyceride   
7)  Alkaline  phosphatase   
8)  Total  protein   
9)  Albumin   
10)  Total  bilirubin   
11)  Aspartate  transminase 
12)  Alanine  transminase 
13)  Sodium 
14)  Potassium 
15)  Chloride 
16)  Calcium 
17)  Phosphorus 
18)  Magnesium 
19)  HDL-Cholesterol 

3  ครั้ง/ป ี กองทดสอบ
ความช านาญ 

3,000 

้หนา   ๘
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ข้อ 10 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นรายการแนบท้ายระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ว่าด้วยอัตราค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ  พ.ศ.  2562   

อัตราค่าบริการการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านชันสูตรโรค 

ล ำดับ
ที ่

ประเภทของ
โรค/บริกำร 

ชื่อรำยกำรตรวจ
วิเครำะห์ 

เทคนิค 
กำรตรวจ
วิเครำะห์ 

ชนิดตัวอย่ำง/
ปริมำณ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท) 

1 โรคตดิเช้ือไวรสั การตรวจ 
สารพันธุกรรมของ
เชื้อไวรัส 
ชิคนกุนยา   
ด้วยวิธี  real-
time  RT  PCR 

Real-time  
reverse  
trancriptase-  
polymerase 
chain  reaction 
(real-time   
RT-PCR) 

พลาสมาที่ใช้สาร
กันเลือดแข็ง  
ชนิด  EDTA  หรือ  
citrate  หรือซรีั่ม  
ปริมาตร   
0.5  -  1  
มิลลลิิตร   
โดยเจาะเลือด   
1  ครั้ง  ห่างจาก 
วันเริ่มป่วย 
ไม่เกิน  5  วัน   
ใส่ในหลอดสะอาด 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

1,000 

2 น้ าเสีย/น้ าท้ิง บีโอด ี Azide  
Modification 

น้ า/  น้ าเสีย/   
น้ าท้ิง  5  ลิตร 

ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่  3  

นครสวรรค ์

500 

3 น้ าเสีย/น้ าท้ิง ความเป็น 
กรด-ด่าง 

pH-meter น้ า/  น้ าเสีย/   
น้ าท้ิง  1  ลิตร 

ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่  3  

นครสวรรค ์

200 

4 น้ าเสีย/น้ าท้ิง 
 

สารแขวนลอย
ทั้งหมด 

Dried  at   
103-105°C 

น้ า/  น้ าเสีย/   
น้ าท้ิง  1  ลิตร 

ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่  3  

นครสวรรค ์

250 

5 น้ าเสีย/น้ าท้ิง 
 

สารละลายได้
ทั้งหมด 

Dried  at  180°C น้ า/  น้ าเสีย/   
น้ าท้ิง  1  ลิตร 

ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่  3  

นครสวรรค ์

250 

้หนา   ๙
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ล ำดับ
ที ่

ประเภทของ
โรค/บริกำร 

ชื่อรำยกำรตรวจ
วิเครำะห์ 

เทคนิค 
กำรตรวจ
วิเครำะห์ 

ชนิดตัวอย่ำง/
ปริมำณ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท) 

6 น้ าเสีย/น้ าท้ิง 
 

ตะกอนหนัก Volumetry น้ า/  น้ าเสีย/   
น้ าท้ิง  1  ลิตร 

ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่  3  

นครสวรรค ์

250 

7 น้ าเสีย/น้ าท้ิง 
 

ซัลไฟด ์ Iodometry น้ า/  น้ าเสีย/   
น้ าท้ิง  1  ลิตร 

ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่  3  

นครสวรรค ์

300 

8 น้ าเสีย/น้ าท้ิง 
 

น้ ามันและไขมัน Gravimetry น้ า/  น้ าเสีย/   
น้ าท้ิง  1  ลิตร 

ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่  3  

นครสวรรค ์

500 

9 น้ าเสีย/น้ าท้ิง 
 

ทีเคเอ็น  (TKN) Kjedahl น้ า/  น้ าเสีย/   
น้ าท้ิง  1  ลิตร 

ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่  3  

นครสวรรค ์

700 

10 น้ าเสีย/น้ าท้ิง 
 

คลอรีนตกคา้ง Tritation น้ า/  น้ าเสีย/   
น้ าท้ิง  1  ลิตร 

ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่  3  

นครสวรรค ์

250 

11 น้ าเสีย/น้ าท้ิง 
 

โคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย 

APHA น้ า/  น้ าเสีย/   
น้ าท้ิง   
200  มิลลิลติร 

ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่  3  

นครสวรรค ์

400 

12 น้ าเสีย/น้ าท้ิง 
 

ฟีคัลโคลิฟอร์ม  
แบคทีเรีย 

APHA น้ า/  น้ าเสีย/   
น้ าท้ิง   
200  มิลลิลติร 

ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่  3  

นครสวรรค ์

400 

 
 
 
 
 
 
  

้หนา   ๑๐
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อัตราค่าบริการการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
ล ำดับ

ที ่
ประเภท

ผลิตภัณฑ์
/บริกำร 

รำยละเอียด
ผลิตภัณฑ์/ 

กำรให้บริกำร 

เทคนิค 
กำรตรวจ
วิเครำะห์/
บริกำร 

ชนิดตัวอย่ำง/จ ำนวน หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

อัตรำ
ค่ำบริกำร  
(บำท) 

1 ผลิตภณัฑ์
ด้าน

อาหาร 

สารกลุ่มฟลาโวนอยด์   
(Flavonoid)  
ประกอบด้วย   

-  Cannflavin  A 
-  Cannflavin  B 
-  Cannflavin  C   

LC-MS/MS พืชกัญชา  กัญชง  
เช่น  ใบ  ราก  ล าต้น  
กิ่ง  ก้าน  ช่อดอก 

ส านักคุณภาพ
และความ

ปลอดภัยอาหาร 

5,000 

2 ก าจัด
แมลง 

สารสังเคราะห ์
ไพรีทรอยด์  
(Synthetic  
pyrethroid) 
เอกสารแนบ  1   
(ต่อชนิดสาร) 

GC-MS/GC  
(เอกลักษณ์) 

1. ชนิดผง,   
ของเหลว,  เหยื่อ,  
ไม่อัดก๊าซ 
-  2  หน่วยบรรจุ  
ไม่น้อยกว่า   
100  กรัม 

2. ชนิดฉีดพ่น 
อัดก๊าซ 
-  สูตรน้ ามัน   
3  กระป๋อง 
-  สูตรน้ า   
5  กระป๋อง 

3. ชนิดจุดกันยุง 
-  2  หน่วยบรรจุ  
ไม่น้อยกว่า  100  
กรัม 

4. ชนิดกล่องครอบ 
หลอดไฟฟ้า 
-  30  กล่อง 

5. ชนิดแท่งชอล์ก 
-  12  แท่ง 

6. ชนิดแผ่นใช้กับ
เครื่องไฟฟ้า 
-  10  ช้ิน 

7. ชนิดของเหลวใช้
กับเครื่อง   
-  2  หน่วยบรรจุ  
ไม่น้อยกว่า   
30  กรมั 

ส านัก
เครื่องส าอางและ

วัตถุอันตราย 

1,500 

้หนา   ๑๑
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ล ำดับ
ที ่

ประเภท
ผลิตภัณฑ์
/บริกำร 

รำยละเอียด
ผลิตภัณฑ์/ 

กำรให้บริกำร 

เทคนิค 
กำรตรวจ
วิเครำะห์/
บริกำร 

ชนิดตัวอย่ำง/จ ำนวน หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

อัตรำ
ค่ำบริกำร  
(บำท) 

3 ก าจัด
แมลง 

ไซฟีโนทริน  
(cyphenothrin) 

HPLC 1. ชนิดผง,   
ของเหลว,  เหยื่อ,  
ไม่อัดก๊าซ   

  -  2  หน่วยบรรจุ  
ไม่น้อยกว่า  
100  กรัม 

2. ชนิดฉีดพ่น 
     อัดก๊าซ 

-  สูตรน้ ามัน   
     3  กระป๋อง 

-  สูตรน้ า   
     5  กระป๋อง 
3. ชนิดจุดกันยุง 

-  2  หน่วยบรรจุ  
ไม่น้อยกว่า  100  
กรัม 

4. ชนิดกล่องครอบ
หลอดไฟฟ้า 
-  30  กล่อง 

5. ชนิดแท่งชอล์ก 
-  12  แท่ง 

6. ชนิดแผ่นใช้กับ
เครื่องไฟฟ้า 

     -  10  ช้ิน 
7. ชนิดของเหลวใช้

กับเครื่อง 
-  2  หน่วยบรรจุ
ไม่น้อยกว่า   

     30  กรัม 

ส านัก
เครื่องส าอางและ

วัตถุอันตราย 

4,000 

 
  

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มีนาคม   ๒๕๖๖



อัตราค่าบริการการรับรอง/การประเมินความสามารถทางห้องปฏิบัติการ 

ล ำดับ
ที ่

ประเภท
บริกำร 

รำยกำร หน่วย หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

อัตรำ
ค่ำบริกำร  
(บำท) 

1 แผนทดสอบ
ความช านาญ 
ทางห้อง 
ปฏิบัติการ 

การวิเคราะห์ปรมิาณสารป้องกันแสงแดด 
ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง  :  ส าหรับให้บริการ
ภายในประเทศไทย 
1.  ผลติภณัฑ์ป้องกันแสงแดด  1   
  -  benzophenone-3 
  -  octocrylene 
  -  octyl  methoxycinnamate 
2.  ผลติภณัฑ์ป้องกันแสงแดด  2   
  -  butyl  methoxydibenzoylmethane 
  -  homeosalate 
  -  octyl  salicylate 

 
 
 

ตัวอย่าง 
 
 
 

ตัวอย่าง 

 
 
 

ส านักเครื่องส าอาง
และ 

วัตถุอันตราย 

 
 
 

3,500 
 
 
 

3,500 
 
 
 

การวิเคราะห์ปรมิาณสารป้องกันแสงแดด 
ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง  :  ส าหรับให้บริการ
ต่างประเทศ 
1.  ผลติภณัฑ์ป้องกันแสงแดด  1   
  -  benzophenone-3 
  -  octocrylene 
  -  octyl  methoxycinnamate 
2.  ผลติภณัฑ์ป้องกันแสงแดด  2   
  -  butyl  methoxydibenzoylmethane 
  -  homeosalate 
  -  octyl  salicylate 

 
 
 

ตัวอย่าง 
 
 
 

ตัวอย่าง 

 
 
 

ส านักเครื่องส าอาง
และ 

วัตถุอันตราย 

 
 
 

7,000 
 
 
 

7,000 
 
 
 

2 แผนทดสอบ
ความช านาญ 
ทางห้อง 
ปฏิบัติการ 

การวิเคราะห์ปรมิาณฟลูออไรด์ในผลิตภณัฑ์ 
ยาสีฟัน 
1.  ผลติภณัฑ์ยาสีฟัน  1 
  -  ฟลูออไรด์ที่ละลายน้ า   
     (soluble  fluoride) 
2.  ผลติภณัฑ์ยาสีฟัน  2 
  -  ฟลูออไรด์ทั้งหมด  (total  fluoride) 

 
 

ตัวอย่าง 
 
 

ตัวอย่าง 

 
 

ส านักเครื่องส าอาง
และ 

วัตถุอันตราย 

 
 

2,000 
 
 

2,000 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มีนาคม   ๒๕๖๖



ล ำดับ
ที ่

ประเภท
บริกำร 

รำยกำร หน่วย หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

อัตรำ
ค่ำบริกำร  
(บำท) 

3 แผนทดสอบ
ความช านาญ 
ทางห้อง 
ปฏิบัติการ 

การตรวจเอกลักษณ์ไฮโดรควิโนน   
สารประกอบปรอท  และกรดเรทิโนอิก 
ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง  :  ส าหรับให้บริการ
ภายในประเทศไทย 
1.  ผลติภณัฑ์ที่ใช้กับใบหน้า  1   
  -  ไฮโดรควโินน  (hydroquinone) 
  -  สารประกอบปรอท   
     (mercury  compounds) 
  -  กรดเรทิโนอิก  (retinoic  acid) 
2.  ผลติภณัฑ์ที่ใช้กับใบหน้า  2   
  -  ไฮโดรควโินน  (hydroquinone) 
  -  สารประกอบปรอท   
     (mercury  compounds) 
  -  กรดเรทิโนอิก  (retinoic  acid) 
3.  ผลติภณัฑ์ที่ใช้กับใบหน้า  3 
  -  ไฮโดรควโินน  (hydroquinone) 
  -  สารประกอบปรอท   
     (mercury  compounds) 
  -  กรดเรทิโนอิก  (retinoic  acid) 

โปรแกรม ส านักเครื่องส าอาง
และ 

วัตถุอันตราย 

3,500 

  การตรวจเอกลักษณ์ไฮโดรควิโนน 
สารประกอบปรอท  และกรดเรทิโนอิก 
ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง  :  ส าหรับให้บริการ
ต่างประเทศ 
1.  ผลติภณัฑ์ที่ใช้กับใบหน้า  1   
  -  ไฮโดรควโินน  (hydroquinone) 
  -  สารประกอบปรอท   
     (mercury  compounds) 
  -  กรดเรทิโนอิก  (retinoic  acid) 
2.  ผลติภณัฑ์ที่ใช้กับใบหน้า  2   
  -  ไฮโดรควโินน  (hydroquinone) 
  -  สารประกอบปรอท   
     (mercury  compounds) 
  -  กรดเรทิโนอิก  (retinoic  acid) 
3.  ผลติภณัฑ์ที่ใช้กับใบหน้า  3 
  -  ไฮโดรควโินน  (hydroquinone) 
  -  สารประกอบปรอท   
     (mercury  compounds) 
  -  กรดเรทิโนอิก  (retinoic  acid) 

โปรแกรม ส านักเครื่องส าอาง
และ 

วัตถุอันตราย 

7,000 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มีนาคม   ๒๕๖๖



ล ำดับ
ที ่

ประเภท
บริกำร 

รำยกำร หน่วย หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

อัตรำ
ค่ำบริกำร  
(บำท) 

4 แผนทดสอบ
ความช านาญ 
ทางห้อง 
ปฏิบัติการ 

การทดสอบจลุินทรีย์ปนเปื้อนในผลิตภณัฑ์
เครื่องส าอาง 
1.  ผลติภณัฑ์ครีมบ ารุงผิว  1 
  -  Enumeration  of  aerobic   
     mesophilic  bacteria 
  -  Enumeration  of  yeast  and   
     mould 
  -  Detection  of  Staphylococcus   
     aureus/g 
  -  Detection  of  Pseudomonas   
     aeruginosa/g 
  -  Detection  of  Candida  albicans/g 
  -  Detection  of  Clostridium  spp./g 
2.  ผลติภณัฑ์ครีมบ ารุงผิว  2 
  -  Enumeration  of  aerobic   
     mesophilic  bacteria 
  -  Enumeration  of  yeast  and   
     mould 
  -  Detection  of  Staphylococcus   
     aureus/g 
  -  Detection  of  Pseudomonas   
     aeruginosa/g 
  -  Detection  of  Candida  albicans/g 
  -  Detection  of  Clostridium  spp./g 

โปรแกรม ส านักเครื่องส าอาง
และ 

วัตถุอันตราย 

5,000 

5 แผนทดสอบ
ความช านาญ 
ทางห้อง 
ปฏิบัติการ 

การวิเคราะห์ปรมิาณสารลดแรงตงึผิว 
ชนิดประจลุบ  ในผลติภณัฑ์ท าความสะอาด 
  -  total  anionic  surfactant   
  -  acid  non-hydrolysed  anionic   
     surfactant 
  -  acid  hydrolysed  anionic   
     surfactant 

โปรแกรม ส านักเครื่องส าอาง
และ 

วัตถุอันตราย 

2,000 

6 แผนทดสอบ
ความช านาญ 
ทางห้อง 
ปฏิบัติการ 

การวิเคราะห์ปรมิาณสารลดแรงตงึผิว 
ชนิดประจุบวก  ในผลติภณัฑ์ท าความสะอาด 
  -  total  cantionic  surfactant 

โปรแกรม ส านักเครื่องส าอาง
และ 

วัตถุอันตราย 

2,000 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มีนาคม   ๒๕๖๖



ล ำดับ
ที ่

ประเภท
บริกำร 

รำยกำร หน่วย หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

อัตรำ
ค่ำบริกำร  
(บำท) 

7 แผนทดสอบ
ความช านาญ 
ทางห้อง 
ปฏิบัติการ 

การทดสอบสารพิษตกค้างในผัก  ผลไมส้ด 
ด้วยชุดทดสอบ   
  -  Organophosphate  group   
  -  Carbamate  group   
  -  Organochlorine  group   
  -  Pyrethroid  group   

1  รอบ/
ปี/ชุด

ทดสอบ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่  8  

อุดรธาน ี

1,000 

8 แผนทดสอบ
ความช านาญ 
ทางห้อง 
ปฏิบัติการ 

การทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร 
ด้วยชุดทดสอบ 
  -  บอแรกซ์   
  -  ฟอร์มาลีน   
  -  กรดซาลิซิลคิ 

1  รอบ/
ปี/ชุด

ทดสอบ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่  8  

อุดรธาน ี

500 

9 แผนทดสอบ
ความช านาญ 
ทางห้อง 
ปฏิบัติการ 

การตรวจหาชนิดและปรมิาณฮีโมโกลบิน โปรแกรม ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

ที ่ 12/1  ตรัง 

2,000 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  10  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖6 

ศุภกิจ  ศิริลักษณ ์
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มีนาคม   ๒๕๖๖



เอกสารแนบ 1 

สารสังเคราะห์ไพรีทรอยด์ (Synthetic pyrethroid) 

1)  prallethrin 
2)  allethrin isomers : 
    - d-allethrin 
    - bioallethrin 
    - s-bioallethrin 
    - esbiothrin 
3)  transfluthrin 
4)  metofluthrin 
5)  dimefluthrin 
6)  meperfluthrin 
7)  pyrethrins 
8)  piperonyl butoxide 
9)  Bifenthrin 

10)  citronellal 
 


