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2. การให้บริการตรวจตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศฯ
รายละเอียดการให้บริการ
ฉบับที่
ฉ.23 (233) น้ำมันถั่วลิสง

อัตราค่าบารุง
(บาท)
8,500

จานวนตัวอย่าง
1 ลิตร x 4

ฉ.56(234)

น้ำมันปำล์ม
( ส่วนประกอบของกรดไขมัน ; กรดไมริสติค,กรดปำลมิติค
กรดสเตียริค,กรดโอเลอิค,กรดไลโนเลอิค,กรดไลโนเลนิค
ชนิดของน้ำมัน)

6,500

1 ลิตร x 3

ฉ.57(235)
ฉ.61,135

น้ำมันมะพร้ำว
1. น้ำบริโภคในภำชนะบรรจุทปี่ ิดสนิท

6,500
5,900

1 ลิตร x 3
น้อยกว่ำ 500 มล. x 18
500 - 999 มล. x 10
1 - 2 ลิตร x 6
3 - 6 ลิตร x 4
มำกกว่ำ 6 - 20 ลิตร x 2
ตรวจทำงจุลชีววิทยำ

2. น้ำทีใ่ ช้ในกระบวนกำรผลิตอำหำร
3. น้ำบริโภค (ทีไ่ ม่ได้ท้ำเพือ่ ขำย)

ตัวอย่ำงน้ำไม่น้อยกว่ำ 500 มล.
บรรจุในขวดปรำศจำกเชือ

ตรวจทำงเคมี
น้อยกว่ำ 500 มล. x 10
500 - 999 มล. x 8
1 - 2 ลิตร x 4
3 - 6 ลิตร x 2
มำกกว่ำ 6 - 20 ลิตร x 1

ฉ.78

1. น้ำแข็ง
2. น้ำผลิตน้ำแข็ง

6,100

1 - 2 กก. x 6 ถุง
ตรวจทำงจุลชีววิทยำ
ตัวอย่ำงน้ำไม่น้อยกว่ำ 500 มล.

บรรจุในขวดปรำศจำกเชือ
ตรวจทำงเคมี
น้อยกว่ำ 500 มล. x 10
500 - 999 มล. x 8
1 - 2 ลิตร x 4
3 - 6 ลิตร x 2
มำกกว่ำ 6 - 20 ลิตร x 1
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ประกาศฯ
รายละเอียดการให้บริการ
อัตราค่าบารุง
ฉบับที่
(บาท)
ฉ.83
ช็อกโกแลต
6,100
ฉ.100
วุน้ ส้ำเร็จรูป และขนมเยลลี่ (ทีม่ ิใช่ชนิดแห้ง)
1,800
ฉ.121(331) อำหำรส้ำหรับควบคุมน้ำหนัก (แนบข้อก้ำหนดของ อย./ส่วนประกอบ )
1. แทนอำหำร 1 มือหรือมำกกว่ำ(ข้อ2(1))
34,150
(ต้องส่งวิเครำะห์หน่วยงำนอื่นด้วย)

จานวนตัวอย่าง
120 กรัม x 12
100 กรัม x 12
250 กรัม x 10

รำคำยังไม่รวมวัตถุให้ควำมหวำนแทนน้ำตำล,สี และวัตถุเจือปน
หมำยเหตุ; 1. วิตำมินที่ต้องไปวิเครำะห์ที่หน่วยงำนอื่น: วิตำมินอี วิตำมินบี 6 กรดโฟลิก กรดแพนโทนิกวิตำมินบี 12 ไบโอติน
2. แนบค้ำขอขึนทะเบียนต้ำรับอำหำร (แบบ อ.17) / ข้อก้ำหนด อย. และส่วนประกอบทุกครัง

2. แทนอำหำร บำงส่วน (ข้อ 2(2))
2.1 มีพืชเป็นองค์ประกอบหรือมีกำรเติมไฟเบอร์

11,900

250 กรัม x 10

รำคำยังไม่รวมวัตถุให้ควำมหวำนแทนน้ำตำล,สี และวัตถุเจือปน
หมายเหตุ ; แนบข้อกาหนดของ อย. และแนบคาขอขึ้นทะเบียนตารับอาหาร (แบบ อ.17) ด้วยทุกครัง้

2.2 ไม่มีพืชเป็นองค์ประกอบหรือไม่มีกำรเติมไฟเบอร์

9,300

250 กรัม x 10

รำคำยังไม่รวมวัตถุให้ควำมหวำนแทนน้ำตำล,สี และวัตถุเจือปน
หมำยเหตุ ; แนบ spec ข้อก้ำหนดของ อย. และ แนบค้ำขอขึนทะเบียนต้ำรับอำหำร (แบบ อ.17) ด้วยทุกครัง

3. วัตถุให้ควำมหวำนแทนน้ำตำล(ข้อ2(2)) (ตำม spec อย.)

7,000

250 กรัม x 10

รำคำยังไม่รวมสี,วัตถุเจือปน,โลหะหนัก
หมำยเหตุ ; แนบ spec ข้อก้ำหนดของอย. และ แนบค้ำขอขึนทะเบียนต้ำรับอำหำร (แบบ อ.17) ด้วยทุกครัง

ฉ.156
1. นมดัดแปลงส้ำหรับทำรก*
(286, 307)
1.1 ชนิดเหลว (สเตอริไลส์ , ยูเอชที)

29,450

250 กรัม x 14

หมำยเหตุ ; วิตำมินที่ต้องไปวิเครำะห์ที่หน่วยงำนอื่น : วิตำมินดี วิตำมินเค 1 วิตำมินอี วิตำมินบี 6 กรดโฟลิก
กรดแพนโทธีนิก วิตำมินบี 12 ไบโอติน และโคลิน

1.2 ชนิดแห้ง **

33,050

250 กรัม x 14

หมำยเหตุ ; * ต้องวิเครำะห์ที่อื่นเพิ่มเติมด้วย
** วิเครำะห์ทำงจุลชีววิทยำรำยกำร C. Sakazakii ใช้ตัวอย่ำง ดังนี
- กรณีน้ำหนัก < 300 กรัม ใช้ตัวอย่ำงอย่ำงน้อย 6 หน่วย 100 กรัม (น้ำหนักรวมไม่น้อยกว่ำ 300 กรัม)
- กรณีน้ำหนัก ≥ 300 กรัม ใช้ตัวอย่ำงอย่ำงน้อย 3 หน่วย
- กรณีน้ำหนัก ≥ 1.5 กก. ใช้ตัวอย่ำง 1 หน่วย

2. นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องส้ำหรับทำรกและเด็กเล็ก
2.1 ชนิดเหลว (สเตอริไรส์ , ยูเอชที)
2.2 ชนิดผงหรือแห้ง

28,050
28,650

250 กรัม x 14
250 กรัม x 14

หมำยเหตุ ; วิตำมินที่ต้องไปวิเครำะห์ที่หน่วยงำนอื่น : วิตำมินดี วิตำมินเค 1 วิตำมินอี วิตำมินบี 6 กรดโฟลิก
กรดแพนโทธีนิก วิตำมินบี 12 ไบโอติน และโคลิน
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ประกาศฯ
ฉบับที่
ฉ.157
(287, 308)

รายละเอียดการให้บริการ
1. อำหำรทำรก * (1)
1.1 ชนิดเหลว (สเตอริไลส์ , ยูเอชที)

อัตราค่าบารุง
(บาท)

จานวนตัวอย่าง

29,450

250 กรัม x 14

*หมำยเหตุ ; วิตำมินที่ต้องไปวิเครำะห์ที่หน่วยงำนอื่น : วิตำมินดี วิตำมินเค 1 วิตำมินอี วิตำมินบี 6 กรดโฟลิก
กรดแพนโทธีนิก วิตำมินบี 12 ไบโอติน และโคลิน

1.2 ชนิดแห้ง **

33,050

250 กรัม x 14

หมำยเหตุ ; * ต้องวิเครำะห์ที่อื่นเพิ่มเติมด้วย
** วิเครำะห์ทำงจุลชีววิทยำรำยกำร C. sakazakii ใช้ตัวอย่ำง ดังนี
- กรณีน้ำหนัก < 300 กรัม ใช้ตัวอย่ำงอย่ำงน้อย 6 หน่วย 100 กรัม (น้ำหนักรวมไม่น้อยกว่ำ 300 กรัม)
- กรณีน้ำหนัก ≥ 300 กรัม ใช้ตัวอย่ำงอย่ำงน้อย 3 หน่วย
- กรณีน้ำหนัก ≥ 1.5 กก. ใช้ตัวอย่ำง 1 หน่วย

2. อำหำรทำรกสูตรต่อเนื่อง ส้ำหรับทำรกและเด็กเล็ก
2.1 ชนิดเหลว (สเตอริไลส์ , ยูเอชที)

(2)

28,050

250 กรัม x 14

หมำยเหตุ ; วิตำมินที่ต้องไปวิเครำะห์ที่หน่วยงำนอื่น : วิตำมินดี วิตำมินเค 1 วิตำมินอี วิตำมินบี 6 กรดโฟลิก
กรดแพนโทธีนิก วิตำมินบี 12 ไบโอติน และโคลิน

2. อำหำรทำรกสูตรต่อเนื่อง ส้ำหรับทำรกและเด็กเล็ก
2.2 ชนิดแห้ง

(2)

28,650

250 กรัม x 14

หมำยเหตุ ; วิตำมินที่ต้องไปวิเครำะห์ที่หน่วยงำนอื่น : วิตำมินดี วิตำมินเค 1 วิตำมินอี วิตำมินบี 6 กรดโฟลิก
กรดแพนโทธีนิก วิตำมินบี 12 ไบโอติน และโคลิน

ฉ.158

ฉ.182

อำหำรเสริมส้ำหรับทำรกและเด็กเล็ก
1. เนือสัตว์ (ไม่รวมใยอำหำร)
(พลังงำน+น้ำตำล+โซเดียม และอื่น ๆ ตำมทีฉ่ ลำกแจ้ง)
1.1 ชนิดเหลว (สเตอริไลส์ , ยูเอชที)
** และวิเครำะห์ตำมฉลำกแจ้ง**
1.2 ชนิดแห้ง (ไม่รวมใยอำหำร)
** และวิเครำะห์ตำมฉลำกแจ้ง**
อำหำรเสริมส้ำหรับทำรกและเด็กเล็ก
2. ผลิตภัณฑ์จำกพืช
(พลังงำน+น้ำตำล+โซเดียม และอื่น ๆ ตำมทีฉ่ ลำกแจ้ง)
2.1 ชนิดเหลว (สเตอริไลส์ , ยูเอชที)
2.2 ชนิดแห้ง
** และวิเครำะห์ตำมฉลำกแจ้ง**
ฉลำกโภชนำกำร

6,600

250 กรัม x 12

7,800

250 กรัม x 12

8,600
9,800

250 กรัม x 12
250 กรัม x 12

16,100

250 กรัม x 12

หมำยเหตุ : ถ้ำขนำดแตกต่ำงจำกที่ก้ำหนด กรุณำโทรสอบถำมเจ้ำหน้ำที่รับตัวอย่ำงก่อนส่งตรวจ
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ประกาศฯ
ฉบับที่
ฉ.195

รายละเอียดการให้บริการ

อัตราค่าบารุง
(บาท)

จานวนตัวอย่าง

6,000
7,000

250 มล. x 16
300 กรัม x 6

6,700
7,700

250 มล. x 12
300 กรัม x 6

1. เครื่องดื่มเกลือแร่ (โดยไบคำร์บอเนต)
1.1 ชนิดน้ำ (กระป๋อง +700 )
1.2 ชนิดผง
2. เครื่องดื่มเกลือแร่(โดยซิเตรต)
2.1 ชนิดน้ำ (กระป๋อง +700 )
2.2 ชนิดผง

หมำยเหตุ : กรณีภำชนะบรรจุเป็นกระป๋องตรวจวิเครำะห์ตะกั่วเพิ่มเติม ต้องจ่ำยอัตรำค่ำบ้ำรุงเพิ่มขึนตัวอย่ำงละ 700 บำท

ฉ.196

ชำ (ใบชำ 100 %)
1. ชำใบ, ชำผง, ชำในซองเยื่อกระดำษ (มีกำก)
2. ชำผงส้ำเร็จรูป (Instant tea) (ไม่มีกำก)
3. ชำปรุงส้ำเร็จพร้อมดื่ม (มีน้ำตำล)
3.1 ชนิดเหลว (พำสเจอร์ไรส์)
3.1.1 กรณีค่ำ pH มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 4.3
3.1.2 กรณีค่ำ pH มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 4.3

3.1.3 กรณีค่ำ pH น้อยกว่ำ 4.3
3.2 ชนิดเหลว (ธรรมดำ) (+กำเฟอีน)
3.3 ชนิดผง

2,800
2,000

300 กรัม x 2
300 กรัม x 2

7,600
8,800
6,400
6,200
7,200

250 มล. x 12
250 มล. x 12
250 มล. x 12
250 มล. x 12
300 กรัม x 6

หมำยเหตุ : กรณีภำชนะบรรจุเป็นกระป๋องตรวจวิเครำะห์ตะกั่วเพิ่มเติม ต้องจ่ำยอัตรำค่ำบ้ำรุงเพิ่มขึนตัวอย่ำงละ 700 บำท

ฉ.197

กำแฟ (กำแฟเมล็ด, บด, กำแฟผสม, กำแฟสกัดกำเฟอีน)
1. กำแฟแท้ (มีกำก)
2. กำแฟผสม (มีกำก)
3. กำแฟสกัดกำเฟอีนออก (มีกำก)
4. กำแฟส้ำเร็จรูป, กำแฟส้ำเร็จรูปผสม, กำแฟส้ำเร็จรูป

2,300
1,500
1,200
1,500

250 กรัม x 2
250 กรัม x 2
250 กรัม x 2
250 กรัม x 2

ทีส่ กัดกำเฟอีนออก
5. กำแฟปรุงส้ำเร็จรูป
5.1 ชนิดเหลว (พำสเจอร์ไรส์)
5.2.1 กรณีค่ำ pH มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 4.3
5.2.2 กรณีค่ำ pH มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 4.3 ผสมนม
5.2 ชนิดเหลว (ฆ่ำเชือโดยวิธีอื่น)
5.3 ชนิดผง

6,400
7,600
5,000
5,300

250 มล. x 12
250 มล. x 12
250 มล. x 12
300 กรัม x 6

หมำยเหตุ : กรณีภำชนะบรรจุเป็นกระป๋องตรวจวิเครำะห์ตะกั่วเพิ่มเติม ต้องจ่ำยอัตรำค่ำบ้ำรุงเพิ่มขึนตัวอย่ำงละ 700 บำท
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ประกาศฯ
ฉบับที่
ฉ.198

รายละเอียดการให้บริการ

อัตราค่าบารุง
(บาท)

จานวนตัวอย่าง

1.1 กรณีค่ำ pH มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 4.3

7,200

250 มล. x 12

1.2 กรณีค่ำ pH มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 4.3 ผสมนม

8,400

250 มล. x 12

1.3 กรณีค่ำ pH น้อยกว่ำ 4.3

6,000

250 มล. x 12

2. น้ำนมถั่วเหลืองชนิดเหลวทีฆ่ ำ่ เชือโดยวิธีอื่น

5,800

250 มล. x 12

3. นมถั่วเหลืองชนิดผง

6,100

300 กรัม x 6

น้ำนมถั่วเหลือง
1. น้ำนมถั่วเหลืองชนิดเหลว (พำสเจอร์ไรส์)

หมำยเหตุ : กรณีภำชนะบรรจุเป็นกระป๋องตรวจวิเครำะห์ตะกั่วเพิ่มเติม ต้องจ่ำยอัตรำค่ำบ้ำรุงเพิ่มขึนตัวอย่ำงละ 700 บำท

ฉ.199

1. น้ำแร่

6,000

น้อยกว่ำ 500 มล. x 18

500 - 999 มล. x 10
1 - 2 ลิตร x 6
3 - 6 ลิตร x 4
มำกกว่ำ 6 - 20 ลิตร x 2
2. น้ำผลิตน้ำแร่

ตรวจทำงจุลชีววิทยำ
ตัวอย่ำงน้ำไม่น้อยกว่ำ 500 มล.
บรรจุในขวดปรำศจำกเชือ

ตรวจทำงเคมี
น้อยกว่ำ 500 มล. x 10
500 - 999 มล. x 8
1 - 2 ลิตร x 4
3 - 6 ลิตร x 2
มำกกว่ำ 6 - 20 ลิตร x 1

ฉ.200

ฉ.201

ซอสในภำชนะบรรจุปิดสนิท
1. เต้ำเจียว
2. น้ำจิมต่ำง ๆ
3. ซอสชนิดต่ำง ๆ
ซอสบำงชนิด
1. ซอสพริก
2. ซอสมะเขือเทศ,มะละกอ,ซอสแป้งหรือซอสแป้งผสมสี
(ซอสเย็นตำโฟ) ,ซอสผสม

4,900
6,100
6,100

500 มล.x12
500 มล.x12
500 มล.x12

7,400
7,300

200 มล. x 12
200 มล. x 12
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ประกาศฯ
ฉบับที่
ฉ.203

รายละเอียดการให้บริการ

อัตราค่าบารุง
จานวนตัวอย่าง
(บาท)
น้ำปลำแท้, น้ำปลำผสม
3,700
750 มล. x 4
หมำยเหตุ : กรณีวิเครำะห์ปริมำณไอโอดีนต้องจ่ำยอัตรำค่ำบ้ำรุงเพิม่ ขึนตัวอย่ำงละ 4,000 บำท

ฉ.204

น้ำส้มสำยชู (กรดน้ำส้ม และกรดแร่อิสระ)
1,300
500

ฉ.205

1. หมัก,กลั่น
2. เทียม
*( วิเครำะห์ As,Pb,Cu,Zn,Fe เพิม่ ค่ำวิเครำะห์ตำมรำยกำร)
น้ำมันและไขมัน

6,500

750 มล. x 2
750 มล. x 2
750 มล. x 6
1 ลิตร x 3

ฉ.206

น้ำมันเนย

2,300

1 ลิตร x 3

ฉ.208

ครีม(ครีมแท้, ครีมเทียม, ครีมเปรียว(วิปปิง้ ครีม, ดับเบิลครีม)
1. ชนิดแห้ง
2. ชนิดเหลว (ทีผ่ ่ำนขบวนกำร pasteurize)
เนยแข็ง
1. กรณีค่ำ aw น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 0.82
2. กรณีค่ำ aw มำกกว่ำ 0.82 แต่น้อยกว่ำ 0.9
3. กรณีค่ำ aw มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 0.9
อำหำรกึ่งส้ำเร็จรูป (รำคำไม่รวมเครื่องปรุง)
(ผงชูรสเพิม่ 1,300 .-)
1. ข้ำวต้ม-โจ๊ก ทีป่ รุงแต่ง
2. แกงจืดและซุปชนิดเข้มข้น ชนิดก้อน ชนิดผง เช่น เต้ำเจียวบด
คนอร์ก้อน, คนอร์ผง

3,300
4,400

250 กรัม x 6
250 กรัม x 6

4,200
4,800
5,400

300 กรัม x 6
300 กรัม x 6
300 กรัม x 6

4,200
3,700

30 ซอง
200 กรัม x 12

4,000

30 ซอง

ฉ.209

ฉ.210

3. ก๋วยเตี๋ยว, ก๋วยจั๊บ, บะหมี่, เส้นหมี,่ วุน้ เส้น (อบแห้ง)

หมำยเหตุ ; กรณีที่ตัวอย่ำงมีเครื่องปรุงอยู่ในซองด้วย เช่น บะหมี่กึ่งส้ำเร็จรูป โจ๊กกึ่งส้ำเร็จรูป ใน 1 ตัวอย่ำง
จะต้องเก็บค่ำวิเครำะห์ทังค่ำวิเครำะห์ของเส้นบะหมี่กึ่งส้ำเร็จรูป, โจ๊กกึ่งส้ำเร็จรูป (3,200.-) และเครื่องปรุงด้วย (2,800-)

ฉ.211
ฉ.213

4. เครื่องปรุงในอำหำรกึ่งส้ำเร็จรูป

3,800

200 กรัม/ ชนิด

5. แกงและน้ำพริกแกง
น้ำผึง
แยม, เยลลี, มำร์มำเลต

3,400
4,400
5,200

200 กรัม x 6
250 มล. x 6
250 กรัม x 16

หมำยเหตุ : กรณีเติมสี ต้องตรวจสีอินทรีย์สังเครำะห์โดยจ่ำยอัตรำค่ำบ้ำรุงเพิ่มขึน 1,200 บำท

ฉ.226

1. เนยใสหรือกีแท้
2. เนยเทียมหรือกีเทียม, เนยใสผสมหรือกีผสม

2,300
3,000

300 กรัม x 4
300 กรัม x 6
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ฉบับที่
ฉ.227

ฉ.236
ฉ.237

ฉ.280

ฉ.281

รายละเอียดการให้บริการ

อัตราค่าบารุง
(บาท)

จานวนตัวอย่าง

3,000
3,000
2,500

300 กรัม x 6
300 กรัม x 6
12 ฟอง
50 กรัม x 20

เนย
1. ชนิดจืด
2. ชนิดเค็ม
ไข่เยี่ยวม้ำ
กำรแสดงฉลำกของอำหำรพร้อมปรุงและอำหำร
ส้ำเร็จรูปทีพ่ ร้อมบริโภคทันที
1. อำหำรพร้อมปรุง (ไม่ก้ำหนดรำยกำรวิเครำะห์แต่อำจตรวจ
ตำมเกณฑ์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ขึนกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ)
2. อำหำรส้ำเร็จรูปทีพ่ ร้อมบริโภคทันที
2.1) คุกกี ขนมปังกรอบ แครกเกอร์ บิสกิต
2.2) ทีท่ ้ำจำกธัญพืช หรือมีแป้งเป็นองค์ประกอบหลัก
2.3) อำหำรส้ำเร็จรูปพร้อมบริโภคอื่นๆ
ชำสมุนไพร
หมำยเหตุ; ได้แก่ ผลมะตูม ดอกกระเจี๊ยบแดง (กลีบ
เลียงและริวประดับ) เหง้ำขิง เหง้ำข่ำ
เหง้ำและต้นตะไตร้แกง ใบหม่อน ใบบัวบก
ดอกค้ำฝอย ใบเตยหอม ดอกเก็กฮวย
เห็ดหลินจือ ผลมะขำมป้อม ใบและต้น
เจี่ยวกู้หลำน เถำวัลย์เปรียง
1. วัตถุเจือปนอำหำร ชนิด เดี่ยว
1.1 กลุ่มที่ CODEX ให้กำรรับรอง (สืบค้นได้จำก
http;//www.codexalimentarius.net)
1.2 กลุ่มที่ CODEX ยังไม่มีกำรรับรอง สืบค้นจำก
http;//www.codexalimentarius.net) แล้วไม่พบ
ห้องปฏิบัติกำรจะให้บริกำรตรวจวิเครำะห์ ตำมข้อก้ำหนดของ
CODEX ในกรณีที่ 1 หรือ ตำมข้อก้ำหนดของส้ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ ในกรณีที่ 2 ทังนีต้องพิจำรณำ
เป็นรำยชนิด ว่ำจะสำมำรถให้บริกำรรำยกำรใด เนื่องจำกแต่ละชนิด
มีคุณลักษณะเฉพำะ และวิธีทดสอบทีก่ ้ำหนดแตกต่ำงกัน

2,400
1,800
1,200
6,800

200 กรัม x 6
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ฉบับที่

ฉ.293
ฉ.294

ฉ.295

รายละเอียดการให้บริการ
2. วัตถุเจือปนอำหำรชนิดผสม
2.1 กลุ่มทีใ่ ช้วัตถุเจือปนอำหำรชนิดเดี่ยวที่ CODEX ให้
กำรรับรอง (ตำมข้อ 1.1) มำผสมกัน ห้องปฏิบัติกำร จะให้
บริกำรตรวจวิเครำะห์ ดังนี
- ตะกั่ว
- สำรหนู
2.2 กลุ่มทีใ่ ช้วัตถุเจือปนอำหำรชนิดเดี่ยวที่ CODEX ให้
กำรรับรอง (ตำมข้อ 1.1) มำผสมกับวัตถุอื่น (ทีไ่ ม่ใช่ น้ำมัน
และไขมัน) ห้องปฏิบัติกำรจะให้บริกำรตรวจวิเครำะห์ ดังนี
- ตะกั่ว
- สำรหนู
- Salmonella spp.
- Clostridium perfringens
- E. coli ต่อ กรัม โดยวิธี เอ็มพีเอ็น
- Staphylococcus aureus
3. วัตถุเจือปนอำหำร ทีใ่ ช้รักษำคุณภำพหรือมำตรฐำนอำหำร
(ใช้บรรจุในภำชนะแยกต่ำงหำกจำกเนืออำหำร) เช่น ผงเหล็ก
ซีโอไลท์ ยิปซั่ม เคลย์ เฟอริก ออกไซด์ อะลูมิเนียมออกไซด์
หรืออะลูมินำ ผงถ่ำน ห้องปฏิบัติกำรจะให้บริกำรตรวจวิเครำะห์
เฉพำะภำชนะบรรจุ ทีใ่ ช้บรรจุสำรเหล่ำนี รำยกำรทดสอบจะ
เป็นไปตำมกำรวิเครำะห์ภำชนะบรรจุ ฉบับ 295
ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร
1. รอยัลเยลลี 100%
- ชนิดสด
- ชนิดแห้ง
2. ผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี
ภำชนะบรรจุ สัมผัส หุม้ ห่ออำหำร
* กรณีวิเครำะห์เชือจุลินทรีย์ ด้วย
1) โพลิไวนิลคลอไรด์ (PVC)
(ฟิล์มยืดหุม้ ห่ออำหำร)
1.1 ตำมมำตรฐำน - ฉ. 295 (พ.ศ.2548)

อัตราค่าบารุง
(บาท)

จานวนตัวอย่าง

1,400

100 กรัม x 2

3,800

100 กรัม x 5

3,800

100 กรัม x 6

6,300
6,600
5,800

150 กรัม x 6
150 กรัม x 6
150 กรัม x 6

1,800

30 ชิน

8,300

ดูเอกสำรแนบ 1
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2) โพลิเอทิลีน (PE)
2.1 ตำมมำตรฐำน - ฉ.295 (พ.ศ.2548)
2.2 ตำมมำตรฐำน- ฉ.295 (พ.ศ.2548) บรรจุนมหรือผลิตภัณฑ์นม
* รำคำนีไม่รวมค่ำบริกำรตรวจวิเครำะห์สำรหนู (700)

3) โพลิโพรพิลีน (PP)
3.1 ตำมมำตรฐำน - ฉ. 295 (พ.ศ.2548)
3.2 ตำมมำตรฐำน - ฉ. 295 (พ.ศ.2548) บรรจุนมหรือผลิตภัณฑ์นม
* รำคำนีไม่รวมค่ำบริกำรตรวจวิเครำะห์สำรหนู (700)

4) โพลิสไตรีน (PS),ABS
4.1 ตำมมำตรฐำน - ฉ. 295 (พ.ศ.2548)
4.2 ตำมมำตรฐำน ฉ.295 (พ.ศ.2548) บรรจุนมหรือผลิตภัณฑ์นม

* รำคำนีไม่รวมค่ำบริกำรกำรวิเครำะห์สำรหนู (700)
5) โพลิเอทิลีนเทเรฟธำเลต (PET)
5.1 ตำมมำตรฐำน - ฉ. 295 (พ.ศ.2548)
5.2 ตำมมำตรฐำน - ฉ.295 (พ.ศ. 2548) บรรจุนมหรือผลิตภัณฑ์นม
* รำคำนีไม่รวมค่ำบริกำรตรวจวิเครำะห์เยอร์มำเนียม (700)

6) ภำชนะและเครื่องใช้เมลำมีน
6.1 ตำมมำตรฐำน - ฉ. 295 (พ.ศ.2548)
7) ไนลอน (PA)
7.1 ตำมมำตรฐำน - ฉ. 295 (พ.ศ.2548)
8) โพลิไวนิลแอลกอฮอล์
8.1 ตำมมำตรฐำน - ฉ. 295 (พ.ศ.2548)
9) โพลิเมทิลเมทำคริเลต
9.1 ตำมมำตรฐำน - ฉ. 295 (พ.ศ.2548)
10) โพลิเมทิลเพนทีน
10.1 ตำมมำตรฐำน - ฉ. 295 (พ.ศ.2548)
11) โพลิคำร์บอเนต
11.1 ตำมมำตรฐำน - ฉ. 295 (พ.ศ.2548)
11.2 ตำมมำตรฐำน - ฉ. 117 (พ.ศ.2542) ขวดนม
12) หัวนมยำง
12.1 ตำมมำตรฐำน - ฉ. 117 (พ.ศ.2532)
* รำคำนีไม่รวมกำรตรวจวิเครำะห์เอกลักษณ์ (500)

อัตราค่าบารุง
(บาท)

จานวนตัวอย่าง

4,800
5,100*

ดูเอกสำรแนบ 1
ดูเอกสำรแนบ 1

4,800
4,300*

ดูเอกสำรแนบ 1
ดูเอกสำรแนบ 1

5,800
3,700*

ดูเอกสำรแนบ 1
ดูเอกสำรแนบ 1

5,500 *
4,100 *

ดูเอกสำรแนบ 1
ดูเอกสำรแนบ 1

3,900

ดูเอกสำรแนบ 1

5,800

ดูเอกสำรแนบ 1

4,800

ดูเอกสำรแนบ 1

5,800

ดูเอกสำรแนบ 1

4,800

ดูเอกสำรแนบ 1

8,800
3,700

ดูเอกสำรแนบ 1
ดูเอกสำรแนบ 1

6,100 *

ดูเอกสำรแนบ 1
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อัตราค่าบารุง
(บาท)

จานวนตัวอย่าง

1,400

ดูเอกสำรแนบ 1

7,100

100 มล.x 12 ขวด

13) ภำชนะเซรำมิก และภำชนะโลหะเคลือบ
13.1 ตำมมำตรฐำน - ฉ. 92 (พ.ศ.2528) (ตะกั่ว,แคดเมียม)
หมำยเหตุ ;
- ปริมำณตัวอย่ำงและหลักเกณฑ์กำรส่งตัวอย่ำง ดูตำมเอกสำรแนบ 1

ฉ.305

กำรแสดงฉลำกอำหำรส้ำเร็จรูปทีพ่ ร้อมบริโภคทันทีบำงชนิด
หมำยเหตุ ; ได้แก่ 1.1 มันฝรั่งทอด หรือ อบกรอบ เช่น
มันฝรั่งแผ่นทอดกรอบ มันฝรั่งอบกรอบ
มันฝรั่งแผ่นทอดกรอบ หรืออบกรอบ
ปรุงรสต่ำง ๆ เช่นรสกระเพรำกรอบ
รสชีสและหัวหอม เป็นต้น
1.2 ข้ำวโพดคั่วทอดกรอบ หรือ อบกรอบ
เช่น ข้ำวโพดอบกรอบเคลือบเนยคำรำเมล
ข้ำวโพดอบกรอบรสช็อกโกแลต ข้ำวโพด
ข้ำวโพดกรอบรสชีส ข้ำวโพดคลุกน้ำตำล
และเนย ข้ำวโพดเคลือดบช็อกโกแลต
ข้ำวโพดเคลือบเนยคำรำเมล เป็นต้น
1.3 ข้ำวเกรียบหรืออำหำรขบเคียว
ชนิดอบพอง เช่น ข้ำวเกรียบสมุนไพร
ข้ำวเกรียบเผือก ข้ำวเกรียบกุ้ง มันผสมทอด
กรอบเคลือบเนยคำรำเมล แป้งถั่วเหลือง
อบกรอบ ขนมอบกรอบเคลือบรสช็อกโกแลต
ข้ำวเหนียวอบกรอบพันสำหร่ำย ขนมอบ
กรอบรสสตรอเบอร์รี่ ข้ำวกรอบรสต้มย้ำ
1.4 ขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์หรือบิสกิต
เช่น ขนมปังกรอบเคลือบช็อกโกแลต
ขนมปังกรอบเคลือบช็อกโกแลต ขนมปัง
กรอบสอดไส้ครีมช็อกโกแลต ขนมปังกรอบ
รสชีส บิสกิตรสมินต์ บิสกิตรสส้ม ครีม
แครกเกอร์ แซนวิชแครกเกอร์ไส้ครีมกลิ่น
บลูเบอร์รี่ แซนวิชแครกเกอร์ไส้ครีมกลิ่น
เลมอนเชอร์เบท บิสกิตโรลรสช็อกโกแล็ต
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อัตราค่าบารุง
จานวนตัวอย่าง
ฉบับที่
(บาท)
ฉ.317, ฉ.322 ผลิตภัณฑ์ปรุงรสทีไ่ ด้จำกกำรย่อยโปรตีนถั่วเหลือง
1. ชนิดเหลว
7,000
750 มล. x 6
2. ชนิดผง
7,300
300 กรัม x 6
หมำยเหตุ : กรณีวิเครำะห์ปริมำณไอโอดีนต้องจ่ำยอัตรำค่ำบ้ำรุงฯ เพิม่ ขึนตัวอย่ำงละ 4,000 บำท
: กรณีวิเครำะห์สำร 3-MCPD ต้องจ่ำยอัตรำค่ำบ้ำรุงฯ เพิม่ ขึนตัวอย่ำงละ 4,000 บำท
ฉ.348
เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม
1 ชนิดจืด
4,000
250 กรัม x 4
2 ชนิดเค็ม
4,700
250 กรัม x 4
ฉ.350
1. นมสด
1.1 พำสเจอร์ไรส์จืด
- แหล่งผลิต
9,000
200 มล. x 18
- ไม่ใช่ แหล่งผลิต เช่น โรงเรียน ,สถำนทีจ่ ้ำหน่ำย
8,600
200 มล. x 18
1.2 UHT
6,800
200 มล. x 18
1.3 สเตอริไลส์
6,800
200 มล. x 18
2. นมผง (ทุกชนิด)
6,400
300 กรัม x 6
3. นมข้น (ทุกชนิด)
3.1 ไม่หวำน
5,200
200 กรัม x 12
3.2 หวำน
7,500
200 กรัม x 12
4. นมคืนรูป / แปลงไขมัน
4.1 พำสเจอร์ไรส์
- แหล่งผลิต
9,000
200 กรัม x 18
- ไม่ใช่แหล่งผลิต เช่น โรงเรียน ,สถำนทีจ่ ้ำหน่ำย
8,600
200 กรัม x 18
4.2 UHT
6,800
200 กรัม x 18
4.3 สเตอริไลส์
6,800
200 กรัม x 18
ฉ.351
นมปรุงแต่ง
1. พำสเจอร์ไรส์
- แหล่งผลิต
8,700
250 มล. x 12
- ไม่ใช่แหล่งผลิต เช่น โรงเรียน ,สถำนทีจ่ ้ำหน่ำย
8,300
250 มล. x 12
2. UHT
5,500
250 มล. x 12
3. สเตอริไลส์
5,500
250 มล. x 12
4. ชนิดแห้ง
6,400
300 กรัม x 6
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ฉ.353

รายละเอียดการให้บริการ
ผลิตภัณฑ์ของนม
1. ชนิดเหลว
1.1 พำสเจอร์ไรส์
- แหล่งผลิต
- ไม่ใช่แหล่งผลิต เช่น โรงเรียน ,สถำนทีจ่ ้ำหน่ำย
1.2 UHT
- ชนิดจืด
- ชนิดปรุงแต่ง
1.3 สเตอริไลส์
- ชนิดจืด
- ชนิดปรุงแต่ง
2. ชนิดแห้ง
นมเปรียว, โยเกิร์ต (ธรรมดำ แช่แข็ง แห้ง)
1. ไม่ผ่ำนกำรฆ่ำเชือหลังหมัก
2. ผ่ำนกำรฆ่ำเชือหลังหมัก (UHT,พำสเจอร์ไรส์,อื่น ๆ )

อัตราค่าบารุง
(บาท)

จานวนตัวอย่าง

9,000
8,600

250 มล. x 12
250 มล. x 12

6,800
5,800

250 มล. x 12
250 มล. x 12

6,800
5,800
6,400

250 มล. x 12
250 มล. x 12
300 กรัม x 6

5,600
4,400

100 กรัม x 12
100 กรัม x 12

หมำยเหตุ 1. ระบุชนิดเชือจุลินทรีย์หมักที่เติมเป็นส่วนประกอบ
2. กรณีส่วนประกอบมีวตั ถุกันเสีย ต้องระบุชื่อวัตถุกันเสียและจ่ำยอัตรำค่ำบ้ำรุงเพิ่มขึนตำมชนิดของวัตถุกันเสียนัน

ฉ.354

1. ไอศกรีมนม, ไอศกรีมนมผสม
2. ไอศกรีมดัดแปลง, ไอศกรีมดัดแปลงผสม
3. ไอศกรีมหวำนเย็น
4. ไอศกรีมชนิดแห้ง
4.1 นม , นมผสม
4.2 ดัดแปลง ,ดัดแปลงผสม

7,300
4,800
3,400
7,000
4,500

16 หน่วย
16 หน่วย
16 หน่วย
300 กรัม x 6
300 กรัม x 6
300 กรัม x 6

หมำยเหตุ : กรณีมีถั่วลิสงเป็นส่วนประกอบ ต้องวิเครำะห์ อฟลำทอกซินโดยจ่ำยอัตรำค่ำบ้ำรุงเพิ่มขึนตัวอย่ำงละ 2,000 บำท

ฉ.355
ข้อ 3 (1)

อำหำรในภำชนะบรรจุทปี่ ิดสนิท
1. อำหำรทัว่ ไป
- ผัก , ผลไม้ ทีม่ ีค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ
ตังแต่ 4.6 ลงมำ

1,600

200 กรัม x 16

หมำยเหตุ : 1. กรณีภำชนะบรรจุเป็นกระป๋องตรวจวิเครำะห์ตะกั่วเพิ่มเติม ต้องจ่ำยอัตรำค่ำบ้ำรุงเพิ่มขึนตัวอย่ำงละ 700 บำท
2. กรณีตรวจพบเชือต้องวิเครำะห์ทำงจุลชีววิทยำเพิ่มเติมรำยกำรใน ฉ.355 ข้อ 3 (2)
และจ่ำยค่ำบ้ำรุงเพิ่มขึนตัวอย่ำงละ 2,800 บำท

- ผัก , ผลไม้ ทีม่ ีค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง มำกกว่ำ 4.6

2,500

200 กรัม x 16

หมำยเหตุ : 1. กรณีภำชนะบรรจุเป็นกระป๋องตรวจวิเครำะห์ตะกั่วเพิ่มเติม ต้องจ่ำยอัตรำค่ำบ้ำรุงเพิ่มขึนตัวอย่ำงละ 700 บำท
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- ปลำ ,ไก่

อัตราค่าบารุง
(บาท)
2,500

จานวนตัวอย่าง
200 กรัม x 16

หมำยเหตุ : 1. กรณีภำชนะบรรจุเป็นกระป๋องตรวจวิเครำะห์ตะกั่วเพิ่มเติม ต้องจ่ำยอัตรำค่ำบ้ำรุงเพิ่มขึนตัวอย่ำงละ 700 บำท

2. ผลิตภัณฑ์จำกเนือหมู, เนือวัว

4,900

200 กรัม x 20

หมำยเหตุ : 1. กรณีภำชนะบรรจุเป็นกระป๋องตรวจวิเครำะห์ตะกั่วเพิ่มเติม ต้องจ่ำยอัตรำค่ำบ้ำรุงเพิ่มขึนตัวอย่ำงละ 700 บำท

3. ผลิตภัณฑ์จำกกะทิ

3,100

200 กรัม x 20

หมำยเหตุ : 1. กรณีภำชนะบรรจุเป็นกระป๋องตรวจวิเครำะห์ตะกั่วเพิ่มเติม ต้องจ่ำยอัตรำค่ำบ้ำรุงเพิ่มขึนตัวอย่ำงละ 700 บำท
2. กรณีมีถั่วลิสงเป็นส่วนประกอบวิเครำะห์อฟลำทอกซินเพิ่ม โดยจ่ำยอัตรำค่ำบ้ำรุงเพิ่มขึนตัวอย่ำงละ 2,000 บำท

ฉ.355
ข้อ 3 (2)

1. อำหำรทัว่ ไป (ผัก,ผลไม้,ปลำ,ไก่)

4,000

200 กรัม x 20

หมำยเหตุ : 1. กรณีภำชนะบรรจุเป็นกระป๋องตรวจวิเครำะห์ตะกั่วเพิ่มเติม ต้องจ่ำยอัตรำค่ำบ้ำรุงเพิ่มขึนตัวอย่ำงละ 700 บำท

2. ผลิตภัณฑ์จำกเนือหมู, เนือวัว

6,400

200 กรัม x 20

หมำยเหตุ : 1. กรณีภำชนะบรรจุเป็นกระป๋องตรวจวิเครำะห์ตะกั่วเพิ่มเติม ต้องจ่ำยอัตรำค่ำบ้ำรุงเพิ่มขึนตัวอย่ำงละ 700 บำท

3. ผลิตภัณฑ์จำกกะทิ

3,400

200 กรัม x 20

หมำยเหตุ : 1. กรณีภำชนะบรรจุเป็นกระป๋องตรวจวิเครำะห์ตะกัว่ เพิ่มเติม ต้องจ่ำยอัตรำค่ำบ้ำรุงเพิ่มขึนตัวอย่ำงละ 700 บำท
2. กรณีมีถวั่ ลิสงเป็นส่วนประกอบต้องวิเครำะห์อฟลำทอกซินเพิ่ม โดยจ่ำยอัตรำค่ำบ้ำรุงเพิ่มขึนตัวอย่ำงละ 2,000 บำท

ฉ.356

เครื่องดื่มในภำชนะบรรจุทปี่ ิดสนิท
1. เครื่องดื่มพร้อมบริโภคชนิดเหลว (พำสเจอร์ไรส์)
1.1 กรณีค่ำ pH มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 4.3
1.2 กรณีค่ำ pH มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 4.3 ผสมนม
1.3 กรณีค่ำ pH น้อยกว่ำ 4.3
2. เครื่องดื่มพร้อมบริโภคชนิดเหลว (ฆ่ำเชือโดยวิธีอื่น)
2.1 เครื่องดื่มผสมกำเฟอีน (รวมทัง เป๊ปซี่, โค้ก, โคล่ำ, เครื่องดื่ม
บ้ำรุงก้ำลัง)
2.2 เครื่องดื่มรังนก
2.3 น้ำอัดลม, น้ำหวำน, น้ำผลไม้ ฯลฯ
3. เครื่องดื่มว่ำนหำงจระเข้ (พำสเจอร์ไรส์)
3.1 กรณีค่ำ pH มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 4.3
3.2 กรณีค่ำ pH มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 4.3 ผสมนม
3.3 กรณีค่ำ pH น้อยกว่ำ 4.3
4. เครื่องดื่มว่ำนหำงจระเข้ (ฆ่ำเชือโดยวิธีอื่น)

6,400
7,600
5,200

250 มล. x 12
250 มล. x 12
250 มล. x 12

6,000

250 มล. x 12

6,300
5,000

250 มล. x 12
250 มล. x 12

7,800
9,000
7,200
7,000

250 มล. x 12
250 มล. x 12
250 มล. x 12
250 มล. x 12
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5. เครื่องดื่มเข้มข้น (ระบุวิธีเจือจำงด้วย)
5.1 เครื่องดื่มเข้มข้น (ธรรมดำ)
5.2 เครื่องดื่มเข้มข้นผสมนม
5.3 เครื่องดื่มเข้มข้นผสมธัญพืช
5.4 เครื่องดื่มเข้มข้นผสมธัญพืชผสมนม
6. เครื่องดื่มผง (ระบุวิธีเจือจำงด้วย)
6.1 เครื่องดื่มผง (ธรรมดำ)
6.2 เครื่องดื่มผงผสมนม
6.3 เครื่องดื่มผงผสมธัญพืช
6.4 เครื่องดื่มผงผสมธัญพืชผสมนม
7. โซดำ

อัตราค่าบารุง
(บาท)

จานวนตัวอย่าง

5,600
6,800
6,200
7,400

250 มล. x 12
250 มล. x 12
250 มล. x 12
250 มล. x 12

6,600
6,600
7,200
7,200
3,800

300 กรัม x 6
300 กรัม x 6
300 กรัม x 6
300 กรัม x 6
250 มล. x 12

หมำยเหตุ :
1. กรณีภำชนะบรรจุเป็นกระป๋องตรวจวิเครำะห์ตะกั่ว อัตรำค่ำบ้ำรุงกำรตรวจวิเครำะห์เรียกเก็บเพิ่มขึน
จำกอัตรำที่กล่ำวมำแล้วตัวอย่ำงละ 700 บำท
2. กรณีเครื่องดื่มผสมกำเฟอีนตรวจวิเครำะห์กำเฟอีน อัตรำค่ำบ้ำรุงกำรตรวจวิเครำะห์เรียกเก็บเพิ่มขึน
จำกอัตรำที่กล่ำวมำแล้วตัวอย่ำงละ 1,200 บำท
3. กรณีเครื่องดื่มรังนก ตรวจเอกลักษณ์และโปรตีน อัตรำค่ำบ้ำรุงกำรตรวจวิเครำะห์เรียกเก็บเพิ่มขึน
จำกอัตรำที่กล่ำวมำแล้วตัวอย่ำงละ 1,000 บำท

ฉ.360

สตีวิออลไกลโคไซด์

5,600

100 กรัม x 4 ถุง

