เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๘๐ ง

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๙ เมษายน ๒๕๖๔

ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ว่าด้วยอัตราค่าบารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2564
โดยที่เป็นการเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมรายการอัตราค่าบารุงการตรวจวิเคราะห์
และให้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการด้านเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ และภารกิจของหน่วยงาน
ในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5)
พ.ศ. 2545 ประกอบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ว่ า ด้ ว ยอั ต ราค่ า บ ารุ ง
การตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ ย กเลิ ก ความในล าดั บ ที่ 41.7 รายการอั ต ราค่ า บริ ก ารการตรวจวิ เ คราะห์
ทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคของสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ตามอัตราค่าบารุงการตรวจวิเคราะห์
และให้ บริการแนบท้ายระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบารุงการตรวจวิเคราะห์
และให้บริการ พ.ศ. 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ลำดับ
ที่

ประเภทของโรค/
บริกำร

41.7 กำรทดสอบ
ประสิทธิภำพของ
ผลิตภัณฑ์ป้องกัน
กำจัดแมลง

ชื่อรำยกำรตรวจ
วิเครำะห์
กำรทดสอบ
ประสิทธิภำพ
ของผลิตภัณฑ์
ป้องกันยุงต่อยุง
กลำงวันใน
ห้องปฏิบัติกำร

เทคนิคกำร
ตรวจ
วิเครำะห์
Repellent
testing

ชนิดตัวอย่ำง
& ปริมำณ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์
ป้องกันยุง
& 10 กรัม
หรือมิลลิลิตร
ต่อซ้ำจ้ำนวน
3 ซำ้ หรือ
ผลิตภัณฑ์
ส้ำเร็จรูป 3
กระป๋อง/ขวด

สถำบันวิจัย
วิทยำศำสตร์
สำธำรณสุข

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท)
7,000

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๘๐ ง

๙ เมษายน ๒๕๖๔

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในลาดับที่ 10.21 และ 10.23 รายการอัตราค่าบริการการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านคุ้มครองผู้บริโภคของสานักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ตามอัตราค่าบารุง
การตรวจวิเคราะห์และให้ บริการแนบท้ายระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบารุง
การตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ลำดับ
ที่

ประเภท
ผลิตภัณฑ์/
บริกำร
10.21 บริกำร
ทดสอบ/
สอบเทียบ
10.23 บริกำร
ทดสอบ/
สอบเทียบ

รำยละเอียดกำร
ให้บริกำร/ผลิตภัณฑ์
10.21 ถุงมือสำหรับ
กำรศัลยกรรม
10.23 สำลีที่ใช้ในทำง
กำรแพทย์

เทคนิคกำรตรวจ
ชนิด
วิเครำะห์ชนิด
ตัวอย่ำง
ตัวอย่ำง
มอก.538 - 2560 250 คู่
มอก.182 - 2562 3 ห่อ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สำนักรังสีและ
เครื่องมือแพทย์
สำนักรังสีและ
เครื่องมือแพทย์

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท)
9,000
2,500

ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในลาดับที่ 1 ถึง 3 รายการอัตราค่าใช้จ่ายด้านการรับรองห้องปฏิบัติการ
ของสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ตามอัตราค่าบารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการแนบท้ายระเบียบ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. 2562 และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน
ลำดับ
ที่
1

ประเภทบริกำร
รับรอง
ควำมสำมำรถ
ห้องปฏิบัติกำร
ด้ำนสำธำรณสุข
ตำมมำตรฐำน
ISO/IEC 17025

รำยกำร
ค่ำพิจำรณำเอกสำร
- กำรรับรองใหม่
- ต่ออำยุกำรรับรอง
- เฝ้ำระวัง
- ขยำยขอบข่ำยกำรรับรอง
ค่ำธรรมเนียมกำรรับรอง/
เฝ้ำระวัง
ค่ำตรวจประเมิน
(ประเมินเบื้องต้น, ประเมินจริง,
ตรวจเฝ้ำระวัง, ตรวจติดตำม)
- หัวหน้ำคณะผู้ตรวจ
ประเมิน
- ผู้ตรวจประเมิน
ด้ำนวิชำกำร
- ผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิชำกำร
ค่ำใบรับรอง กรณีสูญหำย
หรือขอเพิ่มเติม

หน่วย
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร

อัตรำค่ำบริกำร
(บำท)
10,000
10,000
10,000
10,000
25,000

ต่อคนต่อวัน

2,000

ต่อคนต่อวัน

1,500

ต่อคนต่อวัน
ครั้ง

1,000
2,000

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๘๐ ง
ลำดับ
ที่
2.1

2.2

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

ประเภทบริกำร

รำยกำร

รับรอง
ควำมสำมำรถ
ห้องปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรแพทย์
ตำมมำตรฐำน
ISO 15189 และ
ISO 15190

ค่ำพิจำรณำเอกสำร
- กำรรับรองใหม่
- ต่ออำยุกำรรับรอง
- เฝ้ำระวัง
- ขยำยขอบข่ำยกำรรับรอง
ค่ำธรรมเนียมกำรรับรอง/
เฝ้ำระวัง
ค่ำตรวจประเมิน
(ประเมินเบื้องต้น, ประเมินจริง,
ตรวจเฝ้ำระวัง, ตรวจติดตำม)
- หัวหน้ำคณะผู้ตรวจ
ประเมิน
- ผู้ตรวจประเมิน
ด้ำนวิชำกำร
- ผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิชำกำร
ค่ำใบรับรอง กรณีสูญหำย
หรือขอเพิ่มเติม
ค่ำพิจำรณำเอกสำร
- กำรรับรองใหม่
- ต่ออำยุกำรรับรอง
- เฝ้ำระวัง
- ขยำยขอบข่ำยกำรรับรอง
ค่ำธรรมเนียมกำรรับรอง/
เฝ้ำระวัง
ค่ำตรวจประเมิน
(ประเมินเบื้องต้น, ประเมินจริง,
ตรวจเฝ้ำระวัง, ตรวจติดตำม)
- หัวหน้ำคณะผู้ตรวจ
ประเมิน
- ผู้ตรวจประเมิน
ด้ำนวิชำกำร
- ผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิชำกำร
ค่ำใบรับรอง กรณีสูญหำย
หรือขอเพิ่มเติม

กำรทดสอบ ณ
จุดดูแลผู้ป่วย
(Point of Care
Testing: POCT)
ตำมมำตรฐำน
ISO 22870 และ
ISO 15190

๙ เมษายน ๒๕๖๔

หน่วย

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร

อัตรำค่ำบริกำร
(บำท)
10,000
10,000
10,000
10,000
25,000

ต่อคนต่อวัน

2,000

ต่อคนต่อวัน

1,500

ต่อคนต่อวัน
ครั้ง

1,000
2,000

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

สำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร

10,000
10,000
10,000
10,000
25,000

ต่อคนต่อวัน

2,000

ต่อคนต่อวัน

1,500

ต่อคนต่อวัน
ครั้ง

1,000
2,000

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๘๐ ง
ลำดับ
ที่
2.3

2.4

ประเภทบริกำร
ห้องปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรแพทย์
ตำมมำตรฐำน
ISO 15190

หน่วยผลิตหรือ
จัดเตรียมวัสดุ
อ้ำงอิงด้ำน
กำรแพทย์และ
สำธำรณสุข
ตำมมำตรฐำน
ISO 17034

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา
รำยกำร

ค่ำพิจำรณำเอกสำร
- กำรรับรองใหม่
- ต่ออำยุกำรรับรอง
- เฝ้ำระวัง
ค่ำธรรมเนียมกำรรับรอง/
เฝ้ำระวัง
ค่ำตรวจประเมิน
(ประเมินเบื้องต้น, ประเมินจริง,
ตรวจเฝ้ำระวัง, ตรวจติดตำม)
- หัวหน้ำคณะผู้ตรวจ
ประเมิน
- ผู้ตรวจประเมิน
ด้ำนวิชำกำร
- ผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิชำกำร
ค่ำใบรับรอง กรณีสูญหำย
หรือขอเพิ่มเติม
ค่ำพิจำรณำเอกสำร
- กำรรับรองใหม่
- ต่ออำยุกำรรับรอง
- เฝ้ำระวัง
- ขยำยขอบข่ำยกำรรับรอง
ค่ำธรรมเนียมกำรรับรอง/
เฝ้ำระวัง
ค่ำตรวจประเมิน
(ประเมินเบื้องต้น, ประเมินจริง,
ตรวจเฝ้ำระวัง, ตรวจติดตำม)
- หัวหน้ำคณะผู้ตรวจ
ประเมิน
- ผู้ตรวจประเมิน
ด้ำนวิชำกำร
- ผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิชำกำร
ค่ำใบรับรอง กรณีสูญหำย
หรือขอเพิ่มเติม

๙ เมษายน ๒๕๖๔

หน่วย

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร

อัตรำค่ำบริกำร
(บำท)
10,000
10,000
10,000
25,000

ต่อคนต่อวัน

2,000

ต่อคนต่อวัน

1,500

ต่อคนต่อวัน
ครั้ง

1,000
2,000

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

สำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร

10,000
10,000
10,000
10,000
25,000

ต่อคนต่อวัน

2,000

ต่อคนต่อวัน

1,500

ต่อคนต่อวัน
ครั้ง

1,000
2,000

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๘๐ ง
ลำดับ
ที่
3

ประเภทบริกำร
รับรอง
ควำมสำมำรถ
ห้องปฏิบัติกำร
ตำมข้อ 1 - 5
ด้วยระบบ
ด่วนพิเศษ
(Fast Track)

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา
รำยกำร

ค่ำพิจำรณำเอกสำร
- กำรรับรองใหม่
- ต่ออำยุกำรรับรอง
- ขยำยขอบข่ำยกำรรับรอง
ค่ำธรรมเนียมกำรรับรอง
ค่ำตรวจประเมิน
(ประเมินเบื้องต้น, ประเมินจริง,
ตรวจเฝ้ำระวัง, ตรวจติดตำม)
- หัวหน้ำคณะผู้ตรวจ
ประเมิน
- ผู้ตรวจประเมิน
ด้ำนวิชำกำร
- ผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิชำกำร
ค่ำใบรับรอง กรณีสูญหำย
หรือขอเพิ่มเติม

๙ เมษายน ๒๕๖๔

หน่วย

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร

อัตรำค่ำบริกำร
(บำท)
20,000
20,000
20,000
50,000

ต่อคนต่อวัน

6,000

ต่อคนต่อวัน

4,500

ต่อคนต่อวัน
ครั้ง

3,000
2,000

หมายเหตุ :
1. ค่าใช้จ่ายการเดินทางและที่พักของผู้ตรวจประเมินตามอัตราค่าใช้จ่ายจริง ทั้งการตรวจประเมิน
ณ สถานที่ห้องปฏิบัติการ และการตรวจประเมินทางไกล (Remote assessment)
2. ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ อ าจเกิ ด จากการจั ด หาระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ แอพพลิ เ คชั่ น ที่ ใ ช้ ใ นการ
ตรวจประเมินทางไกล ที่นอกเหนือจากที่สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกาหนด ให้ห้องปฏิบัติการ
ที่รับการตรวจประเมินเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
3. กรณีห้องปฏิบัติการที่มีสถานที่ตั้งอยู่ต่างประเทศ คิดค่าใช้จ่ายเดียวกันตามอัตราข้างต้น
รวมทั้งต้องชาระค่าใช้จ่ายการเดินทาง ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าประกันชีวิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง และที่พักของผู้ตรวจประเมิน ตามอัตราค่าใช้จ่ายจริง
4. กรณีห้องปฏิบัติการที่ขอการรับรองด้วยระบบด่วนพิเศษ
4.1 ห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขสามารถยื่นขอการรับรองได้ไม่เกิน 10 วิธีทดสอบ
4.2 ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์
4.2.1 รายการตรวจวิ เ คราะห์ ใ นงานประจ าวั น (Routine testing) ไม่ เ กิ น
50 รายการทดสอบ
4.2.2 รายการตรวจวิเคราะห์พิเศษ (Special testing) ไม่เกิน 10 รายการทดสอบ

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๘๐ ง

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๙ เมษายน ๒๕๖๔

ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในลาดับที่ 9 รายการอัตราค่าบริการรับรอง/การประเมินความสามารถ
ทางห้องปฏิบัติการ ตามระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบารุงการตรวจวิเคราะห์
และให้บริการ พ.ศ. 2562 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบี ยบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตรา
ค่าบารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ลำดับ
ที่
9

ประเภทบริกำร
กำรประเมินคุณภำพ
กำรตรวจวิเครำะห์สำขำ
จุลทรรศนศำสตร์คลินิก

รำยกำร
1. Urinalysis
2. Blood
3. Bilirubin
4. Urobilinogen
5. Ketone
6. Glucose
7. Nitrite
8. pH
9. Leucocyte
10. Specific gravity
11. Human Chrorionic
Gonardotropin (HCG)

หน่วย

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

3 ครั้ง/ปี

สำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท)
5,000

ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในลาดับที่ 1 รายการอัตราการให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ
ตามระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. 2562
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ลำดับ
ที่
1

ประเภท
ผลิตภัณฑ์/
บริกำร

รำยละเอียดผลิตภัณฑ์/
กำรให้บริกำร

กำรประเมิน
คุณภำพชุด
ตรวจ

กำรประเมินคุณภำพ
ชุดตรวจหำสำรพันธุกรรม
เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
(SARS - CoV - 2)
ด้วยเทคนิค Real time
RT - PCR

เทคนิคกำร
ตรวจ
วิเครำะห์/
บริกำร
Real time
RT - PCR

ชนิด/จำนวน
ตัวอย่ำง

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท)

ชุดตรวจ 70
กำรทดสอบ

สถำบันวิจัย
วิทยำศำสตร์
สำธำรณสุข

46,000

ข้อ 8 ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น รายการแนบท้ า ยระเบี ย บกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
ว่าด้วยอัตราค่าบารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. 2562

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๘๐ ง

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๙ เมษายน ๒๕๖๔

อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค
ลำดับ
ที่

ประเภทของโรค/
บริกำร

1 โรคติดเชื้อ
ทำงเดินหำยใจ
SARS - CoV2
(COVID - 19)

2 โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019
(COVID-19)

3 โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019
(COVID - 19)

4 โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019
(COVID - 19)

ชื่อรำยกำรตรวจ
วิเครำะห์
กำรตรวจวิเครำะห์
หำแอนติบอดี
ทำงน้ำเหลืองวิทยำ
ของเชื้อ SARS - CoV2
(COVID - 19)
ชนิด IgM/IgG
กำรตรวจหำสำร
พันธุกรรมของเชื้อ
COVID - 19 ด้วย
ตัวอย่ำงน้ำลำย
แบบรวมตัวอย่ำง
(Pooled saliva
samples)
กำรตรวจหำสำร
พันธุกรรมของเชื้อ
COVID - 19 ด้วย
ตัวอย่ำงน้ำลำย
แบบรวมตัวอย่ำง
(Pooled saliva
samples)
กำรตรวจหำสำร
พันธุกรรมของเชื้อ
COVID - 19
ด้วยตัวอย่ำงป้ำยหลัง
โพรงจมูก และป้ำย
ลำคอแบบรวม
ตัวอย่ำง (Pooled
nasopharyngeal
and throat swab
samples)

เทคนิคกำร
ชนิดตัวอย่ำง
หน่วยงำนที่
ตรวจ
& ปริมำณ
รับผิดชอบ
วิเครำะห์
Rapid Test - เลือด ≥ 4 ml สถำบัน
- ซีรัม/พลำสมำ ชีววิทยำศำสตร์
≥ 2 ml
ทำงกำรแพทย์

Real - time
RT - PCR

Real - time
RT - PCR

Real- time
RT - PCR

ตัวอย่ำงน้ำลำย
(Saliva)
ปริมำตร
3 - 5 มิลลิลิตร
เก็บในกระป๋อง
สะอำด
ปรำศจำกเชื้อ
ตัวอย่ำงน้ำลำย
(Saliva)
ปริมำตร
3 - 5 มิลลิลิตร
เก็บในกระป๋อง
สะอำด
ปรำศจำกเชื้อ
ตัวอย่ำงป้ำย
หลังโพรงจมูก
และป้ำยจำก
ลำคอ
(Nasopharyn
geal swab &
throat swab)

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท)
350

กองกำรแพทย์
จีโนมิกส์และ
สนับสนุน
นวัตกรรม

1,600
(ต่อตัวอย่ำง
น้ำลำยใน
จำนวนที่รวม
5 รำย
ต่อ 1 กลุ่ม)

กองกำรแพทย์
จีโนมิกส์และ
สนับสนุน
นวัตกรรม

500
(ต่อ 1 รำย)

สถำบันวิจัย
วิทยำศำสตร์
สำธำรณสุข

1,600
(ต่อ
ตัวอย่ำงป้ำย
หลังโพรง
จมูกและป้ำย
ลำคอใน
จำนวนที่รวม
4 รำย
ต่อ 1 กลุ่ม)

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๘๐ ง
ลำดับ
ที่

ประเภทของโรค/
บริกำร

5 คัดกรองผู้ป่วย
ที่จะเริ่มรับยำ
Carbamazepine
หรือผู้ป่วยที่ได้รับยำ
และเกิดอำกำรแพ้
6 คัดกรองผู้ป่วย
ที่จะเริ่มรับยำ
Abacavir หรือผูป้ ่วย
ที่ได้รับยำและเกิด
อำกำรแพ้
7 คัดกรองผู้ป่วยที่จะเริม่
รับยำ Allopurinol
หรือผู้ป่วยทีไ่ ด้รับยำ
และเกิดอำกำรแพ้
8 กลุ่มอำกำร
ดำวน์ซินโดรม

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

ชื่อรำยกำรตรวจ
วิเครำะห์

ชนิดตัวอย่ำง
& ปริมำณ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

- เลือดไม่น้อย
กว่ำ 1 มิลลิลิตร
- เยื่อบุกระพุ้ง
แก้ม

กองกำรแพทย์
จีโนมิกส์และ
สนับสนุน
นวัตกรรม

กำรตรวจวิเครำะห์ Real - time
HLA - B*57:01
PCR
ด้วยวิธี real - time
PCR

- เลือดไม่น้อย
กว่ำ 1 มิลลิลิตร
- เยื่อบุกระพุ้ง
แก้ม

กองกำรแพทย์
จีโนมิกส์และ
สนับสนุน
นวัตกรรม

1,000

กำรตรวจวิเครำะห์
HLA - B*58:01
ด้วยวิธี real - time
PCR
กำรตรวจคัดกรอง
กลุ่มอำกำรดำวน์
ในหญิงตั้งครรภ์
ด้วยวิธีตรวจหำ
สำรชีวเคมี
(Quadruple test)

- เลือดไม่น้อย
กว่ำ 1 มิลลิลิตร
- เยื่อบุกระพุ้ง
แก้ม
ซีรั่ม ไม่น้อย
กว่ำ 2 มิลลิลิตร

กองกำรแพทย์
จีโนมิกส์และ
สนับสนุน
นวัตกรรม
สถำบันวิจัย
วิทยำศำสตร์
สำธำรณสุข

1,000

กำรตรวจวิเครำะห์
HLA - B75 ด้วยวิธี
real - time PCR

เทคนิคกำร
ตรวจ
วิเครำะห์
Real - time
PCR

๙ เมษายน ๒๕๖๔

Real - time
PCR

วิธีตรวจหำ
สำรชีวเคมี
(Quadruple
test)

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท)
1,000

1,200

หมายเหตุ :
1. รายการตามลาดับที่ 2 และลาดับที่ 4 ของอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ชันสูตรโรค เมื่อพบผลบวกต้องตรวจแยกรายตัวอย่าง โดยคิดค่าใช้จ่ายในครั้งที่ 2 แบบรายบุคคล
ในอัตรา 1,600 บาท (ต่อราย)
2. รายการตามลาดับที่ 3 ของอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค
เป็นการตรวจตัวอย่างน้าลายแบบรวมตัวอย่าง โดยคิดค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัวครั้งเดียว ในอัตรา
500 บาท (ต่อราย)

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๘๐ ง

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๙ เมษายน ๒๕๖๔

อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านคุ้มครองผู้บริโภค
ลำดับ
ที่
1

ประเภท
ผลิตภัณฑ์/
บริกำร
อำหำรและ
บรรจุภัณฑ์

รำยละเอียดกำร
ให้บริกำร/ผลิตภัณฑ์
กำรตรวจหำสำร
พันธุกรรมของเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019
(COVID-19)

2

สำรเคมีป้องกัน
กำจัดศัตรูพืช

ฟิโพรนิล (Fipronil)

3

สำรเคมีป้องกัน
กำจัดศัตรูพืช

4

กำรบริกำร
กำรทดสอบ

5

กำรบริกำร
กำรทดสอบ

คลอร์ไพรีฟอส
(chlorpyrifos) และ
คลอไพรีฟอส - เมทิล
(chlorpyrifos methyl)
กำรทดสอบกำรระคำย
เคืองทำงผิวหนัง/กำรกัด
กร่อนตำม OECD guideline No.404
สอดคล้องกับ OECD GLP
กำรทดสอบกำรระคำย
เคืองทำงผิวหนังใน
สัตว์ทดลองชนิดกระต่ำย
ด้วยวิธีทดสอบตำม
ISO10993-10 สอดคล้อง
กับ OECD GLP

6

กำรบริกำร
กำรทดสอบ

กำรทดสอบกำรแพ้ทำง
ผิวหนังวิธี
Closed -patch test
(Buehler test)
ตำม ISO 10993
สอดคล้องกับ
OECD GLP

เทคนิคกำร
ตรวจวิเครำะห์
ชนิดตัวอย่ำง
Real - time
RT - PCR

ชนิด/จำนวน
ตัวอย่ำง

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1. อำหำรแช่แข็ง
(ผัก/ผลไม้/
เนื้อสัตว์)
2. ภำชนะบรรจุ/
บรรจุภัณฑ์อำหำร
GC - MS/MS
- ผัก/ผลไม้
1 กิโลกรัม
- ชำ/ พืชแห้ง
0.5 กิโลกรัม
GC - MS/MS
- ผัก/ผลไม้/
พืช/ ธัญพืช/
เนื้อสัตว์ /ไข่
1 กิโลกรัม
- นม 1 ลิตร
OECD TG 404 สำรเคมี

สำนักคุณภำพ
และควำม
ปลอดภัย
อำหำร

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท)
6,000
6,000

สำนักคุณภำพ
และควำม
ปลอดภัย
อำหำร
สำนักคุณภำพ
และควำม
ปลอดภัย
อำหำร

3,000

สถำบันวิจัย
วิทยำศำสตร์
สำธำรณสุข

120,000

ISO 10993 - 10 เครื่องมือแพทย์
Biological
evaluation
of medical
devices Part 10

สถำบันวิจัย
วิทยำศำสตร์
สำธำรณสุข

70,000

ISO 10993 - 10 เครื่องมือแพทย์
Biological
evaluation
of medical
Devices Part 10

สถำบันวิจัย
วิทยำศำสตร์
สำธำรณสุข

170,000

3,000

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๘๐ ง
ลำดับ
ที่

ประเภท
ผลิตภัณฑ์/
บริกำร
กำรบริกำรกำร
ทดสอบ

รำยละเอียดกำร
ให้บริกำร/ผลิตภัณฑ์

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

เทคนิคกำร
ชนิด/จำนวน
ตรวจวิเครำะห์
ตัวอย่ำง
ชนิดตัวอย่ำง
7
กำรทดสอบพิษ
ISO 10993 - 11 เครื่องมือแพทย์
เฉียบพลันต่อระบบของ Biological
ร่ำงกำย ด้วยวิธีทดสอบ evaluation of
ตำม ISO10993 - 11 medical
สอดคล้องกับ
devices - Part 11
OECD GLP
8 เซลล์เพำะเลี้ยง กำรปนเปื้อนของเชื้อ
WHO/EP
เซลล์เพำะเลี้ยง
Vero สำหรับ ไวรัสทั่วไปในเซลล์
Vero ที่ใช้ในกำร
กำรผลิตวัคซีน เพำะเลี้ยง Vero
ผลิตวัคซีน/ 12
สำหรับกำรผลิตวัคซีน
ฟลำสค์ (ขนำด
โดยเทคนิค
225 cm2)
Co - culture of
intact and
disrupted cells by
using of indicator
cells
9 วัคซีน COVID - 19 ควำมแรง
Infectivity
ของเหลว
ชนิด
test
- ขนำดบรรจุ
Adenoviral
0.5 มล. x 10 ขวด
vector
- ขนำดบรรจุ
5.0 มล. x 10 ขวด
ควำมปลอดภัย
USP/EP/
ของเหลว
BP/TP
- ขนำดบรรจุ
0.5 มล. x 5 ขวด
- ขนำดบรรจุ
5.0 มล. x 5 ขวด
เคมีฟิสิกส์
USP/EP/
ของเหลว
BP/TP
- ขนำดบรรจุ
0.5 มล. x 30 ขวด
- ขนำดบรรจุ
5.0 มล. x 30 ขวด
10 วัคซีนโควิด -19 ควำมแรง
MIT/
ของเหลว/
ชนิด DNA/
Restriction
- ขนำดบรรจุ
mRNA
enzyme map 0.5 มล. x 50 ขวด

๙ เมษายน ๒๕๖๔
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สถำบันวิจัย
วิทยำศำสตร์
สำธำรณสุข

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท)
58,000

สถำบัน
ชีววัตถุ

168,000

สถำบัน
ชีววัตถุ

68,000

สถำบัน
ชีววัตถุ

24,000

สถำบัน
ชีววัตถุ

38,000

สถำบัน
ชีววัตถุ

97,000

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๘๐ ง
ลำดับ
ที่

ประเภท
ผลิตภัณฑ์/
บริกำร

รำยละเอียดกำร
ให้บริกำร/ผลิตภัณฑ์
ควำมปลอดภัย
เคมีฟิสิกส์

11 วัคซีนโควิด - 19 ควำมแรง
ชนิดเชื้อตำย
(Inactivated)
ควำมปลอดภัย
เคมีฟิสิกส์
12 อำหำรที่มี
ส่วนประกอบ
ของกัญชำ
และกัญชง

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
เทคนิคกำร
ตรวจวิเครำะห์
ชนิดตัวอย่ำง
USP/ EP/
BP/ TP
USP/ EP/
BP/ TP
Animal
method/
ELISA
USP/ EP/
BP/ TP
USP/ EP/
BP/ TP

วิเครำะห์ปริมำณ THC, HPLC
CBD และอนุพันธ์
LC-MS/MS
(ต่อตัวอย่ำง)

วิเครำะห์ปริมำณ THC
หรือ CBD
(ต่อชนิดสำร)

๙ เมษายน ๒๕๖๔
ชนิด/จำนวน
ตัวอย่ำง

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ของเหลว/
- ขนำดบรรจุ
0.5 มล. x 5 ขวด
ของเหลว/
- ขนำดบรรจุ
0.5 มล. x 30 ขวด
ของเหลว/
- ขนำดบรรจุ
0.5 มล. x 50 ขวด
ของเหลว/
- ขนำดบรรจุ
0.5 มล. x 5 ขวด
ของเหลว/
- ขนำดบรรจุ
0.5 มล. x 30 ขวด
1. ผลิตภัณฑ์
เสริมอำหำรชนิด
ของแข็ง ผง กึ่งแข็ง
กึ่งเหลว และ
น้ำมัน น้ำหนัก
เนื้อตัวอย่ำง
ทั้งหมดอย่ำงน้อย
30 กรัม
2. ผลิตภัณฑ์
เสริมอำหำรชนิดน้ำ
ปริมำตรรวม
ทั้งหมดอย่ำงน้อย
250 มิลลิลิตร
และมีจำนวน
หน่วยไม่น้อยกว่ำ
2 หน่วย
3. อำหำรและ
เครื่องดื่ม
250 กรัม x 4
250 มิลลิลิตร x 4

สถำบัน
ชีววัตถุ

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท)
15,000

สถำบัน
ชีววัตถุ

50,000

สถำบัน
ชีววัตถุ

70,000

สถำบัน
ชีววัตถุ

15,000

สถำบัน
ชีววัตถุ

370,000

สำนัก
คุณภำพ
และควำม
ปลอดภัย
อำหำร

10,000

5,000

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๘๐ ง
ลำดับ
ที่

ประเภท
ผลิตภัณฑ์/
บริกำร
13 เครื่องสำอำง
ผสมกัญชง

รำยละเอียดกำร
ให้บริกำร/ผลิตภัณฑ์

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

เทคนิคกำร
ตรวจวิเครำะห์
ชนิดตัวอย่ำง
เตตรำไฮโดรแคนนำบินอล HPLC
(Tetrahydrocannabinol,
THC)
แคนนำบิไดออล
HPLC
(Cannabidiol, CBD)
14 ยำชีวเภสัชภัณฑ์ Identification
Chromatography
ที่ผลิตโดย
(อัตรำต่อ 1 ชนิดสำร)
เทคโนโลยี
Identification
SDS - PAGE
ชีวภำพ ได้แก่ (อัตรำต่อ 1 ชนิดสำร)
- Botulinum Identification
SDS - PAGE
toxin Type A (อัตรำต่อ 1 ชนิดสำร) /Western
-Erythropoietin
Blotting
- Heparin
Identification
Antibody
- Hyaluronic (อัตรำต่อ 1 ชนิดสำร) capture
acid
Identification
Carbazole
- Insulin
(อัตรำต่อ 1 ชนิดสำร) reaction
- Interferon
Peptide mapping
Chromatography
- Octreotide Purity
SDS - PAGE
- Somatropin Purity
Chromatography
Charged variants
Capillary
electrophoresis
Charge isoforms
Chromatography
Molecular masses SDS - PAGE/
differing from that of Western
biopharmaceuticals Blotting
Molecular masses Chromatography
differing from that of
biopharmaceuticals
Degradation
Chromatography
products

๙ เมษายน ๒๕๖๔
ชนิด/จำนวน
ตัวอย่ำง

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ทุกชนิด 50 กรัม

สำนัก
เครื่องสำอำง
และวัตถุ
ทุกชนิด 50 กรัม อันตรำย
วัตถุดิบ หรือ
ยำสำเร็จรูป

สำนักยำและ
วัตถุเสพติด

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท)
5,000

5,000
5,000
7,000
21,000

4,500
2,500
20,000
7,000
15,000
30,000
30,000
25,000

20,000

20,000

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๘๐ ง
ลำดับ
ที่

ประเภท
ผลิตภัณฑ์/
บริกำร

รำยละเอียดกำร
ให้บริกำร/ผลิตภัณฑ์
Related proteins
Assay
(อัตรำต่อ 1 ชนิดสำร)
Assay and/or
Identification
(อัตรำต่อ 1 ชนิดสำร)
Assay
(อัตรำต่อ 1 ชนิดสำร)
Potency assay
(อัตรำต่อ 1 ชนิดสำร)
Potency assay
(อัตรำต่อ 1 ชนิดสำร)
Potency assay
(อัตรำต่อ 1 ชนิดสำร)
Refractive index
Volume in
container
Element
determination
(อัตรำต่อ 1 ชนิดสำร)
Water
determination
pH determination
Endotoxin
Particulate matter
Sterility

เทคนิคกำร
ตรวจวิเครำะห์
ชนิดตัวอย่ำง
Chromatography
Chromatography

๙ เมษายน ๒๕๖๔
ชนิด/จำนวน
ตัวอย่ำง

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท)
30,000
20,000

Chromogenic
Anti-Factor IIa

40,000

Carbazole
reaction
Cell-based
assay
ELISA

4,500
47,000
35,000

Surface
plasmon
resonance
BP/ Ph.Eur./USP
BP/ Ph.Eur./USP

35,000

Atomic
absorption
spectroscopy
Distillation/
Titration
BP/ Ph.Eur./USP
BP/ Ph.Eur./USP
BP/ Ph.Eur./USP
BP/ Ph.Eur./USP

5,000

5,000
500

5,000
1,000
5,000
4,000
7,000

อัตรำค่ำบริกำรด้ำนกำรรับรอง/กำรประเมินควำมสำมำรถทำงห้องปฏิบัติกำร
ลำดับ
ที่

ประเภทบริกำร

รำยกำร

หน่วย

1

ทดสอบควำมชำนำญ
ทำงห้องปฏิบัติกำร

Dengue NS1 Antigen
Dengue I9M + T9

1 ปี/ 2 รอบ

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ศูนย์วิทยำศำสตร์
กำรแพทย์ที่ 5
สมุทรสงครำม

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท)
2,500

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๘๐ ง

๙ เมษายน ๒๕๖๔

อัตรากำรให้บริกำรผลิตภัณฑ์และบริกำรอื่น ๆ
ลำดับ
ที่
1

2

3

ประเภท
รำยกำรละเอียด
ผลิตภัณฑ์/
ผลิตภัณฑ์/
บริกำร
กำรให้บริกำร
ชุดตัวอย่ำง ชุดตัวอย่ำง ซีรัม/
Panel
พลำสม่ำมำตรฐำน
เพื่อใช้ในกำรประเมิน
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
ชุดทดสอบแบบตรวจหำ
แอนติบอดีทำงน้ำเหลือง
วิทยำของเชื้อ SARS CoV2 (COVID - 19)
ชนิด IgM/IgG
ชุดตัวอย่ำง ชุดตัวอย่ำง ซีรัม/
Panel
พลำสม่ำมำตรฐำน
เพื่อใช้ในกำรประเมิน
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
ชุดทดสอบแบบตรวจหำ
แอนติบอดีทำงน้ำเหลือง
วิทยำของเชื้อ SARS CoV2 (COVID - 19)
ชนิด IgM/IgG
ชุดสำร
ชุดสำรพันธุกรรมเชื้อ
พันธุกรรม ไวรัสโคโรนำ 2019
(virus panel)

เทคนิคกำรตรวจ
วิเครำะห์/บริกำร
ใช้ประเมินชุด
ตรวจหำ
แอนติบอดี
ด้วยวิธี Rapid
test/ เครื่องตรวจ
วิเครำะห์อตั โนมัติ

ชนิด/จำนวน
ตัวอย่ำง

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 ชุด (25 uL)
สถำบัน
จำนวน 170 ชีววิทยำศำสตร์
ตัวอย่ำง
ทำงกำรแพทย์

อัตรำ
ค่ำบริกำร
(บำท)
30,000

ใช้ประเมินชุด
1 ชุด (100 uL)
สถำบัน
ตรวจหำ
จำนวน
ชีววิทยำศำสตร์
แอนติบอดี ด้วยวิธี 170 ตัวอย่ำง ทำงกำรแพทย์
Rapid test /
เครื่องตรวจ
วิเครำะห์อตั โนมัติ

80,000

-

30,000

ชุดสำร
พันธุกรรม
1 ชุด

สถำบันวิจัย
วิทยำศำสตร์
สำธำรณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. ๒๕64
ศุภกิจ ศิริลักษณ์
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

