เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗ ง

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มกราคม ๒๕๕๔

ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ว่าด้วยอัตราค่าบํารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เป็นการสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบํารุง
การตรวจวิเคราะห์และให้บริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการทั้งภาครัฐ และเอกชน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบีย บนี้เรี ย กว่า “ระเบีย บกรมวิท ยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้ว ยอั ต ราค่าบํารุ ง
การตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๓ การขอรับบริการและการให้บริการนอกเหนือจากระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ว่า ด้ ว ยอั ต ราค่ า บํ า รุง การตรวจวิ เ คราะห์ แ ละให้ บ ริ ก าร ฯ ให้ ข อความเห็ น ชอบเป็ น รายกรณี จ าก
กรมวิท ยาศาสตร์การแพทย์ก่อน และให้มีผลใช้บังคับตั้ง แต่วัน ที่อธิบดีกรมวิท ยาศาสตร์การแพทย์
อนุมัติแล้ว
ข้อ ๔ ให้ ย กเลิ กรายละเอี ย ดการให้บ ริก าร เทคนิ ค การตรวจวิเ คราะห์ ชนิด /จํ านวน
ตัวอย่างและอัตราค่าบํารุง ในบัญชีสถาบันวิจัยวิท ยาศาสตร์สาธารณสุข ลําดับที่ ๕ ค่าธรรมเนีย ม
สมาชิกโครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี ข้อ ๕.๑, ๕.๒ หน้า ๕๕
ท้า ยระเบี ย บกรมวิ ท ยาศาสตร์ การแพทย์ ว่ า ด้ว ยอัต ราค่า บํ ารุ ง การตรวจวิ เคราะห์ แ ละให้ บริ ก าร
พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้
ลําดับ
ที่

รายละเอียดการให้บริการ
๕.๑ โครงการประเมินคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการเอชไอวีซีโร
โลยีแห่งชาติ
๕.๒ โครงการประเมินคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการการตรวจหาเอชไอวี
ในกระแสเลือด
- สมาชิกในเขต
กรุงเทพมหานคร
- สมาชิกในเขตต่างจังหวัด

เทคนิค
การตรวจวิเคราะห์

ชนิด/จํานวน
ตัวอย่าง

อัตราค่าบํารุง
(บาท)
๒,๕๐๐

๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗ ง

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มกราคม ๒๕๕๔

ข้อ ๕ ให้ย กเลิกรายละเอีย ดการให้บริการ เทคนิค การตรวจวิเคราะห์ ชนิด /จํานวน
ตัวอย่างและอัตราค่าบํารุง ในบัญชีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ลําดับที่ ๑ ด้านพยาธิคลินิก
(แบกทีเรียการแพทย์) ข้อ ๑.๕ หน้า ๖๓ ท้ายระเบีย บกรมวิท ยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตรา
ค่าบํารุง การตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวัน ที่ ๒๗ มิถุน ายน ๒๕๔๙ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบํารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ลําดับ
ที่

ชนิด/จํานวน
อัตราค่าบํารุง
เทคนิค
ตัวอย่าง
(บาท)
การตรวจวิเคราะห์
เลือด 3 CC
๓๐๐
๑.๕ การตรวจวิเคราะห์วัณ
ด้วยเทคนิค
(ผู้ใช้บริการจัดหา
โรค
Quantiferon
ชุดทดสอบ)
ELISA
ข้อ ๖ ให้ย กเลิก รายละเอีย ดการให้บริ การ เทคนิ ค การตรวจวิเ คราะห์ ชนิ ด /จํ านวน
ตัวอย่างและอัตราค่าบํารุง ในบัญชีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ลําดับที่ ๖ ตัวอย่างควบคุม
คุณภาพ (QC Sample) การตรวจการติดเชื้อเอชไอวี และหรือตับอักเสบบี และหรือตับอักเสบซี
ข้อ ๖.๒, ๖.๓, ๖.๔ หน้า ๗๙ ท้ายระเบีย บกรมวิท ยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้ว ยอัต ราค่าบํารุง
การตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
รายละเอียดการให้บริการ

ลําดับ
เทคนิค
รายละเอียดการให้บริการ
ที่
การตรวจวิเคราะห์
๖.๒ GPA control
Liguid plasma
sample
๖.๓ Repid test control Liguid plasma
sample
๖.๔ HIV-1 p24 antigen Liguid plasma
control sample

ชนิด/จํานวน
อัตราค่าบํารุง
ตัวอย่าง
(บาท)
๑,๕๐๐
ชุดละ ๔ ขวด ๆ ละ
๑.๕ มล.
ชุดละ ๔ ขวด ๆ ละ
๑,๕๐๐
๑.๕ มล.
ชุดละ ๕ ขวด ๆ ละ
๒,๕๐๐
๔ มล.

ข้อ ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๘๔ - ๘๘ ในบัญชีแนบท้ายสํานักคุณภาพและความ
ปลอดภั ย - อาหาร อั ต ราค่ า บํ า รุ ง การตรวจวิ เ คราะห์ แ ยกตามรายการวิ เ คราะห์ แห่ ง ระเบี ย บ
กรมวิท ยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้ว ยอัต ราค่าบํารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. ๒๕๔๙
ลงวัน ที่ ๒๗ มิถุน ายน ๒๕๔๙ ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบีย บกรมวิท ยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้ว ย
อัตราค่าบํารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗ ง

หน้า ๑๔
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๑๙ มกราคม ๒๕๕๔

อัตราค่าบํารุงการตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติม แยกตามรายการตรวจวิเคราะห์
ลําดับ
ที่

รายละเอียดการให้บริการ

๘๔ ความชื้นและสิ่งที่ระเหยได้ในน้ํามัน
และไขมัน
๘๕ สารที่ไม่ละลายในน้ํามันและไขมัน
๘๖ สบู่ในน้ํามันและไขมัน
๘๗ เอกลักษณ์ยาแผนปัจจุบันในผลิตภัณฑ์
ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
กาแฟปรุงสําเร็จชนิดผง เครื่องดื่ม
สมุนไพร
- กลุ่มยาลดน้ําหนัก : SIBUTRAMINE
- กลุ่มยาสเตียรอยด์ :
DEXAMETHASONE
และ PREDNISOLONE
- กลุ่มยาสงบประสาท :
ALPRAZOLAM
และ DIAZEPAM
- กลุ่มยารักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพ
ทางเพศ
: SILDENAFIL, TALADAFIL
และ VARDENAFIL
๘๘ ไดออกซิน (Dioxin)
- Screening method
- Confirmation method

วิธีวิเคราะห์
Gravimetric
method
Gravimetric
method
Titration
HPLC/GC-MS
/LC-MS/MS

DR CALUX
GC/MS

อัตรา
ค่าบํารุง
(บาท)
๕๐๐
๕๐๐

จํานวนตัวอย่าง
๕๐๐ มล. x ๒
๕๐๐ มล. x ๒

๕๐๐ มล. x ๒
๕๐๐
๒,๐๐๐ ผลิตภัณฑ์เสริม
(กลุ่มละ) อาหารชนิดเม็ด
น้ําหนักผง
อย่างน้อย ๑๐ กรัม,
ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารชนิดน้ํา
อย่างน้อย
๒๐ มิลลิลิตร,
กาแฟปรุงสําเร็จ
ชนิดผง อย่างน้อย
๖ หน่วยบรรจุ
น้ําหนักรวม
อย่างน้อย ๑๐๐ กรัม,
เครื่องดื่มสมุนไพร
อย่างน้อย
๑๐๐ มิลลิลิตร
๑๕,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

๑,๐๐๐ กรัม
๑,๐๐๐ กรัม

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗ ง

หน้า ๑๕
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๑๙ มกราคม ๒๕๕๔

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในประกาศฉบับที่ ๗๗ (๑๙๗) กาแฟ (กาแฟเมล็ด, บด, กาแฟ
ผสม, กาแฟสกัด แคฟเฟอีน ) หน้า ๓๑ สํานั กคุณ ภาพและความปลอดภั ย อาหาร อัต ราค่าบํารุ ง
การตรวจวิเคราะห์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ในบัญชีแนบท้ายของระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ว่าด้วยอัตราค่าบํารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
อัตราค่าบํารุงการตรวจวิเคราะห์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
อัตรา
ประกาศ
ค่าบํารุง จํานวนตัวอย่าง หมายเหตุ
รายละเอียดการให้บริการ
ฉบับที่
(บาท)
สํานักงาน
ฉ.๑๙๗ กาแฟ (กาแฟเมล็ด, บด, กาแฟผสม,
กาแฟสกัดกาเฟอีน)
๒,๑๐๐ ๒๕๐ มล. x ๒ คณะกรรมการ
๑. กาแฟแท้ (มีกาก)
๑,๓๐๐ ๒๕๐ มล. x ๒ อาหารและยา
๒. กาแฟผสม (มีกาก)
๑,๐๐๐ ๒๕๐ มล. x ๒ ได้กําหนด
๓. กาแฟสกัดกาเฟอีนออก (มีกาก)
๑,๓๐๐ ๒๕๐ มล. x ๒ มาตรฐาน
๔. กาแฟสําเร็จรูป, กาแฟสําเร็จรูปผสม,
ด้านจุลินทรีย์
ที่ทําให้เกิด
กาแฟสําเร็จรูป ที่สกัดกาเฟอีนออก
โรคใน
๕. กาแฟปรุงสําเร็จรูป
๕,๐๐๐ ๒๕๐ มล. x ๑๒ เครื่องดื่ม
๕.๑ ชนิดเหลว (พาสเจอร์ไรส์)
๖,๐๐๐ ๒๕๐ มล. x ๑๒ พร้อมบริโภค
๕.๒.๑ กรณีค่า pH มากกว่า
๔,๒๐๐ ๒๕๐ มล. x ๑๒ ชนิดเหลวที่มี
หรือเท่ากับ ๔.๓
๔,๐๐๐ ๒๕๐ มล. x ๑๒ pH > 4.3
๕.๒.๒ กรณีค่า pH มากกว่า
หรือเท่ากับ ๔.๓ ผสมนม ๔,๓๐๐ ๓๐๐ กรัม x ๖ (เฉพาะที่
ใช้วิธี
๕.๒.๓ กรณีค่า pH น้อยกว่า ๔.๓
Pasteurized)
๕.๒ ชนิดเหลว (ฆ่าเชื้อโดยวิธีอื่น)
๕.๓ ชนิดผง
แตกต่างจาก
เครื่องดื่ม
ชนิดอื่น
จึงต้องมีการ
ตรวจวัดค่า
pH เพิ่มขึ้น
** หมายเหตุ ; กรณีภาชนะบรรจุเป็นกระป๋องตรวจวิเคราะห์ตะกั่วอัตรา
ค่าบํารุง การตรวจวิ เคราะห์เรี ยกเก็บเพิ่มขึ้นจากอัตรา
ที่กล่าวมาแล้ว ตัวอย่างละ ๗๐๐ บาท

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗ ง

หน้า ๑๖
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๑๙ มกราคม ๒๕๕๔

ข้อ ๙ ให้ ย กเลิ ก ความในประกาศฉบั บ ที่ ๗๐ (๑๙๘) น้ํ า นมถั่ ว เหลื อ ง หน้ า ๓๑
สํานักคุณ ภาพและความปลอดภัย อาหาร อัต ราค่าบํารุง การตรวจวิเคราะห์ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ในบัญชีแนบท้ายของระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบํารุงการตรวจ
วิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
อัตราค่าบํารุง
ประกาศ
จํานวนตัวอย่าง
หมายเหตุ
รายละเอียดการให้บริการ
ฉบับที่
(บาท)
ฉ.๑๙๘ น้ํานมถั่วเหลือง
สํานักงาน
๑. น้ํานมถั่วเหลืองชนิดเหลว
คณะกรรมการ
(พาสเจอร์ไรส์)
อาหารและยา
๑.๑ กรณีค่า pH มากกว่า
๕,๕๐๐
๒๕๐ มล. x ๑๒ ได้กําหนด
หรือเท่ากับ ๔.๓
มาตรฐานด้าน
๑.๒ กรณีค่า pH มากกว่า
๖,๕๐๐
๒๕๐ มล. x ๑๒ จุลินทรียท์ ที่ ําให้
เกิดโรคใน
หรือเท่ากับ ๔.๓
เครื่องดื่มพร้อม
ผสมนม
๑.๓ กรณีค่า pH
๔,๗๐๐
๒๕๐ มล. x ๑๒ บริโภคชนิดเหลว
ที่มี pH > ๔.๓
น้อยกว่า ๔.๓
๒. นมถั่วเหลืองชนิดเหลว
๔,๕๐๐
๒๕๐ มล. x ๑๒ (เฉพาะที่ใช้วิธี
Pasteurized)
ที่ฆ่าเชื้อโดยวิธีอื่น
๓. นมถั่วเหลืองชนิดผง
๔,๘๐๐
๓๐๐ กรัม x ๖ แตกต่างจาก
เครื่องดื่มชนิดอื่น
จึงต้องมีการ
ตรวจวัดค่า pH
เพิ่มขึ้น
**หมายเหตุ ; กรณีภาชนะบรรจุเป็น กระป๋องตรวจวิเคราะห์ตะกั่ว
อัตราค่าบํารุงการตรวจวิเคราะห์เรียกเก็บเพิ่มขึ้นจาก
อัตราที่กล่าวมาแล้ว ตัวอย่างละ ๗๐๐ บาท
ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในประกาศฉบับที่ ๖๒ (๒๑๔) ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุ
ปิดสนิท หน้า ๓๐ สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร อาหาร อัตราค่าบํารุงการตรวจวิเคราะห์
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ในบัญชีแนบท้ายของระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วย
อัตราค่าบํารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗ ง
ประกาศ
ฉบับที่

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

รายละเอียดการให้บริการ

ฉ.๒๑๔ เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท
๑. เครื่องดื่มพร้อมบริโภคชนิดเหลว
(พาสเจอร์ไรส์)
๑.๑ กรณีค่า pH มากกว่า
หรือเท่ากับ ๔.๓
๑.๒ กรณีค่า pH มากกว่า
หรือเท่ากับ ๔.๓ ผสมนม
๑.๓ กรณีค่า pH น้อยกว่า ๔.๓
๒. เครื่องดื่มพร้อมบริโภคชนิดเหลว
(ฆ่าเชื้อโดยวิธีอื่น)
๓. เครื่องดื่มว่านหางจระเข้
(พาสเจอร์ไรส์)
๓.๑ กรณีค่า pH มากกว่า
หรือเท่ากับ ๔.๓
๓.๒ กรณีค่า pH มากกว่า
หรือเท่ากับ ๔.๓ ผสมนม
๓.๓ กรณีค่า pH น้อยกว่า ๔.๓
๔. เครื่องดื่มว่านหางจระเข้
(ฆ่าเชื้อโดยวิธีอื่น)
๕. เครื่องดื่มเข้มข้น
(ระบุวิธีเจือจางด้วย)
๕.๑ เครื่องดื่มเข้มข้น (ธรรมดา)
๕.๒ เครื่องดื่มเข้มข้นผสมนม
๕.๓ เครื่องดื่มเข้มข้นผสมธัญพืช
๕.๔ เครื่องดื่มเข้มข้นผสมธัญพืชผสมนม
๖. เครื่องดื่มผง (ระบุวิธีเจือจางด้วย)
๕.๑ เครื่องดื่มผง (ธรรมดา)
๕.๒ เครื่องดื่มผงผสมนม
๕.๓ เครื่องดื่มผงผสมธัญพืช
๕.๔ เครื่องดื่มผงผสมธัญพืชผสมนม
๗. โซดา

๑๙ มกราคม ๒๕๕๔

อัตรา
ค่าบํารุง
(บาท)

จํานวนตัวอย่าง

๕,๐๐๐

๒๕๐ มล. x ๑๒

๖,๐๐๐
๔,๒๐๐

๒๕๐ มล. x ๑๒
๒๕๐ มล. x ๑๒

๔,๐๐๐

๒๕๐ มล. x ๑๒

๕,๖๐๐ ๒๕๐ มล. x ๑๒
๖,๖๐๐
๕,๒๐๐

๒๕๐ มล. x ๑๒
๒๕๐ มล. x ๑๒

๕,๐๐๐

๒๕๐ มล. x ๑๒

๔,๔๐๐
๕,๔๐๐
๔,๘๐๐
๕,๘๐๐

๒๕๐
๒๕๐
๒๕๐
๒๕๐

๕,๔๐๐
๖,๔๐๐
๕,๘๐๐
๖,๘๐๐
๓,๐๐๐

๓๐๐ กรัม x ๖
๓๐๐ กรัม x ๖
๓๐๐ กรัม x ๖
๓๐๐ กรัม x ๖
๒๕๐ มล. x ๑๒

มล. x ๑๒
มล. x ๑๒
มล. x ๑๒
มล. x ๑๒

หมายเหตุ
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
ได้กําหนด
มาตรฐานด้าน
จุลินทรียท์ ที่ ํา
ให้เกิดโรคใน
เครื่องดื่มพร้อม
บริโภคชนิด
เหลวที่มี pH
> 4.3
(เฉพาะที่ใช้วิธี
Pasteurized)
แตกต่างจาก
เครื่องดื่มชนิด
อื่น จึงต้องมี
การตรวจวัดค่า
pH เพิ่มขึ้น

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗ ง

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มกราคม ๒๕๕๔

** หมายเหตุ ; ๑. กรณีภาชนะบรรจุเป็นกระป๋องตรวจวิเคราะห์ตะกั่ว
อัตราค่าบํารุง การตรวจวิเคราะห์เรียกเก็บเพิ่มขึ้น
จากอัตราที่กล่าวมาแล้ว ตัวอย่างละ ๗๐๐ บาท
๒. กรณีเครื่องดื่มผสมกาเฟอีนตรวจวิเคราะห์กาเฟอีน
อัตราค่าบํารุง การตรวจวิเคราะห์เรียกเก็บเพิ่มขึ้น
จากอัตราที่กล่าวมาแล้ว ตัวอย่างละ ๑,๐๐๐ บาท
๓. กรณีเครื่องดื่มรังนก ตรวจเอกลักษณ์และโปรตีน
อัตราค่าบํารุง การตรวจวิเคราะห์เรียกเก็บเพิ่มขึ้น
จากอัตราที่กล่าวมาแล้ว ตัวอย่างละ ๑,๐๐๐ บาท
ข้อ ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ในหน้า ๔๔ ในบัญชีแนบท้ายสํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
แห่ ง ระเบี ย บกรมวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ ว่ า ด้ว ยอั ต ราค่ าบํ า รุ ง การตรวจวิเ คราะห์ แ ละให้ บริ ก าร
พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
อัตราค่าตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา
๑,๐๐๐ บาท
ค่าพิจารณาเอกสาร/ครั้ง
ค่าตรวจประเมิน/ครั้ง/คน
๑,๐๐๐ บาท
(ประเมินเบื้องต้น, ประเมินจริง, ตรวจเฝ้าระวัง, ตรวจติดตาม)
ค่าใช้จ่ายการเดินทางและที่พักตามอัตราค่าใช้จ่ายจริง
ค่าเบี้ยเลี้ยงตามอัตราราชการ
ค่าใบรับรอง
๑,๐๐๐ บาท
(กรณีขอเพิ่มหรือทดแทนฉบับเดิม)
๕๐๐ บาท
ค่าตัวอย่างทดสอบความสามารถ (cheek sample)/test/ชุด
๑,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
ค่าต่ออายุใบรับรอง/ครั้ง
ค่าขยายขอบข่าย/test
๑,๐๐๐ บาท
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
สถาพร วงษ์เจริญ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

