๑๗

๒. การใหบริการตรวจตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศฯ
รายละเอียดการใหบริการ
ฉบับที่
ฉ.๒๓ (๒๓๓) น้ํามันถั่วลิสง

อัตราคาบํารุง
(บาท)
8,500

จํานวนตัวอยาง

ฉ.๕๖(๒๓๔) น้ํามันปาลม
( สวนประกอบของกรดไขมัน ; กรดไมริสติค,กรดปาลมิติค
กรดสเตียริค,กรดโอเลอิค,กรดไลโนเลอิค,กรดไลโนเลนิค
ชนิดของน้ํามัน)

6,500

๑ ลิตร x ๓

ฉ.๕๗(๒๓๕) น้ํามันมะพราว
ฉ.๖๑,๑๓๕ ๑. น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท

6,500
5,900

๑ ลิตร x ๓
นอยกวา ๕๐๐ มล. x ๑๘
๕๐๐ - ๙๙๙ มล. x ๑๐
๑ - ๒ ลิตร x ๖
๓ - ๖ ลิตร x ๔
มากกวา ๖ - ๒๐ ลิตร x ๒
ตรวจทางจุลชีววิทยา

๒. น้ําที่ใชในกระบวนการผลิตอาหาร
๓. น้ําบริโภค (ที่ไมไดทําเพื่อขาย)

๑ ลิตร x ๔

ตัวอยางน้ําไมนอยกวา ๕๐๐ มล.
บรรจุในขวดปราศจากเชื้อ

ตรวจทางเคมี
นอยกวา ๕๐๐ มล. x ๑๐
๕๐๐ - ๙๙๙ มล. x ๘
๑ - ๒ ลิตร x ๔
๓ - ๖ ลิตร x ๒
มากกวา ๖ - ๒๐ ลิตร x ๑

ฉ.๗๘

๑. น้ําแข็ง
๒. น้ําผลิตน้ําแข็ง

6,100

๑ - ๒ กก. x ๖ ถุง
ตรวจทางจุลชีววิทยา
ตัวอยางน้ําไมนอยกวา ๕๐๐ มล.

บรรจุในขวดปราศจากเชื้อ
ตรวจทางเคมี
นอยกวา ๕๐๐ มล. x ๑๐
๕๐๐ - ๙๙๙ มล. x ๘
๑ - ๒ ลิตร x ๔
๓ - ๖ ลิตร x ๒
มากกวา ๖ - ๒๐ ลิตร x ๑

๑๘

ประกาศฯ
รายละเอียดการใหบริการ
ฉบับที่
ฉ.๘๓
ช็อกโกแลต
ฉ.๑๐๐ วุนสําเร็จรูป และขนมเยลลี่ (ที่มิใชชนิดแหง)
ฉ.๑๒๑(๓๓๑) อาหารสําหรับควบคุมน้ําหนัก (แนบขอกําหนดของ อย./สวนประกอบ )
๑. แทนอาหาร ๑ มื้อหรือมากกวา(ขอ๒(๑))
(ตองสงวิเคราะหหนวยงานอื่นดวย)

อัตราคาบํารุง
(บาท)
6,100
1,800

จํานวนตัวอยาง

34,150

๒๕๐ กรัม x ๑๐

๑๒๐ กรัม x ๑๒
๑๐๐ กรัม x ๑๒

ราคายังไมรวมวัตถุใหความหวานแทนน้ําตาล,สี และวัตถุเจือปน
หมายเหตุ; ๑. วิตามินที่ตองไปวิเคราะหที่หนวยงานอื่น: วิตามินอี วิตามินบี ๖ กรดโฟลิก กรดแพนโทนิกวิตามินบี ๑๒ ไบโอติน
๒. แนบคําขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร (แบบ อ.๑๗) / ขอกําหนด อย. และสวนประกอบทุกครั้ง

๒. แทนอาหาร บางสวน (ขอ ๒(๒))
๒.๑ มีพืชเปนองคประกอบหรือมีการเติมไฟเบอร

11,900

๒๕๐ กรัม x ๑๐

ราคายังไมรวมวัตถุใหความหวานแทนน้ําตาล,สี และวัตถุเจือปน
หมายเหตุ ; แนบขอกําหนดของ อย. และแนบคําขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร (แบบ อ.๑๗) ดวยทุกครั้ง

๒.๒ ไมมีพืชเปนองคประกอบหรือไมมีการเติมไฟเบอร

9,300

๒๕๐ กรัม x ๑๐

ราคายังไมรวมวัตถุใหความหวานแทนน้ําตาล,สี และวัตถุเจือปน
หมายเหตุ ; แนบ spec ขอกําหนดของ อย. และ แนบคําขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร (แบบ อ.๑๗) ดวยทุกครั้ง

๓. วัตถุใหความหวานแทนน้ําตาล(ขอ๒(๒)) (ตาม spec อย.)

7,000

๒๕๐ กรัม x ๑๐

ราคายังไมรวมสี,วัตถุเจือปน,โลหะหนัก
หมายเหตุ ; แนบ spec ขอกําหนดของอย. และ แนบคําขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร (แบบ อ.๑๗) ดวยทุกครั้ง

ฉ.๑๕๖ ๑. นมดัดแปลงสําหรับทารก*
(๒๘๖, ๓๐๗) ๑.๑ ชนิดเหลว (สเตอริไลส , ยูเอชที)

29,450

๒๕๐ กรัม x ๑๔

หมายเหตุ ; วิตามินที่ตองไปวิเคราะหที่หนวยงานอื่น : วิตามินดี วิตามินเค ๑ วิตามินอี วิตามินบี ๖ กรดโฟลิก
กรดแพนโทธีนิก วิตามินบี ๑๒ ไบโอติน และโคลิน

๑.๒ ชนิดแหง **

33,050

๒๕๐ กรัม x ๑๔

หมายเหตุ ; * ตองวิเคราะหที่อื่นเพิ่มเติมดวย
** วิเคราะหทางจุลชีววิทยารายการ C. Sakazakii ใชตัวอยาง ดังนี้
- กรณีน้ําหนัก < ๓๐๐ กรัม ใชตัวอยางอยางนอย ๖ หนวย ๑๐๐ กรัม (น้ําหนักรวมไมนอยกวา ๓๐๐ กรัม)
- กรณีน้ําหนัก ≥ ๓๐๐ กรัม ใชตัวอยางอยางนอย ๓ หนวย
- กรณีน้ําหนัก ≥ ๑.๕ กก. ใชตัวอยาง ๑ หนวย

๒. นมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
๒.๑ ชนิดเหลว (สเตอริไรส , ยูเอชที)
๒.๒ ชนิดผงหรือแหง

28,050
28,650

๒๕๐ กรัม x ๑๔
๒๕๐ กรัม x ๑๔

หมายเหตุ ; วิตามินที่ตองไปวิเคราะหที่หนวยงานอื่น : วิตามินดี วิตามินเค ๑ วิตามินอี วิตามินบี ๖ กรดโฟลิก
กรดแพนโทธีนิก วิตามินบี ๑๒ ไบโอติน และโคลิน

๑๙

ประกาศฯ
รายละเอียดการใหบริการ
ฉบับที่
ฉ.๑๕๗ ๑. อาหารทารก * (๑)
(๒๘๗, ๓๐๘) ๑.๑ ชนิดเหลว (สเตอริไลส , ยูเอชที)

อัตราคาบํารุง
(บาท)

จํานวนตัวอยาง

29,450

๒๕๐ กรัม x ๑๔

*หมายเหตุ ; วิตามินที่ตองไปวิเคราะหที่หนวยงานอื่น : วิตามินดี วิตามินเค ๑ วิตามินอี วิตามินบี ๖ กรดโฟลิก
กรดแพนโทธีนิก วิตามินบี ๑๒ ไบโอติน และโคลิน

๑.๒ ชนิดแหง **

33,050

๒๕๐ กรัม x ๑๔

หมายเหตุ ; * ตองวิเคราะหที่อื่นเพิ่มเติมดวย
** วิเคราะหทางจุลชีววิทยารายการ C. sakazakii ใชตัวอยาง ดังนี้
- กรณีน้ําหนัก < ๓๐๐ กรัม ใชตัวอยางอยางนอย ๖ หนวย ๑๐๐ กรัม (น้ําหนักรวมไมนอยกวา ๓๐๐ กรัม)
- กรณีน้ําหนัก ≥ ๓๐๐ กรัม ใชตัวอยางอยางนอย ๓ หนวย
- กรณีน้ําหนัก ≥ ๑.๕ กก. ใชตัวอยาง ๑ หนวย

๒. อาหารทารกสูตรตอเนื่อง สําหรับทารกและเด็กเล็ก
๒.๑ ชนิดเหลว (สเตอริไลส , ยูเอชที)

(๒)

28,050

๒๕๐ กรัม x ๑๔

หมายเหตุ ; วิตามินที่ตองไปวิเคราะหที่หนวยงานอื่น : วิตามินดี วิตามินเค ๑ วิตามินอี วิตามินบี ๖ กรดโฟลิก
กรดแพนโทธีนิก วิตามินบี ๑๒ ไบโอติน และโคลิน

๒. อาหารทารกสูตรตอเนื่อง สําหรับทารกและเด็กเล็ก
๒.๒ ชนิดแหง

(๒)

28,650

๒๕๐ กรัม x ๑๔

หมายเหตุ ; วิตามินที่ตองไปวิเคราะหที่หนวยงานอื่น : วิตามินดี วิตามินเค ๑ วิตามินอี วิตามินบี ๖ กรดโฟลิก
กรดแพนโทธีนิก วิตามินบี ๑๒ ไบโอติน และโคลิน

ฉ.๑๕๘

ฉ.๑๘๒

อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก
๑. เนื้อสัตว (ไมรวมใยอาหาร)
(พลังงาน+น้ําตาล+โซเดียม และอื่น ๆ ตามที่ฉลากแจง)
๑.๑ ชนิดเหลว (สเตอริไลส , ยูเอชที)
** และวิเคราะหตามฉลากแจง**
๑.๒ ชนิดแหง (ไมรวมใยอาหาร)
** และวิเคราะหตามฉลากแจง**
อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก
๒. ผลิตภัณฑจากพืช
(พลังงาน+น้ําตาล+โซเดียม และอื่น ๆ ตามที่ฉลากแจง)
๒.๑ ชนิดเหลว (สเตอริไลส , ยูเอชที)
๒.๒ ชนิดแหง
** และวิเคราะหตามฉลากแจง**
ฉลากโภชนาการ

6,600

๒๕๐ กรัม x ๑๒

7,800

๒๕๐ กรัม x ๑๒

8,600
9,800

๒๕๐ กรัม x ๑๒
๒๕๐ กรัม x ๑๒

16,100

๒๕๐ กรัม x ๑๒

หมายเหตุ : ถาขนาดแตกตางจากที่กําหนด กรุณาโทรสอบถามเจาหนาที่รับตัวอยางกอนสงตรวจ

ฉ.๑๙๕

๑. เครื่องดื่มเกลือแร (โดยไบคารบอเนต)

๒๐

ประกาศฯ
ฉบับที่

รายละเอียดการใหบริการ
๑.๑ ชนิดน้ํา (กระปอง +๗๐๐ )
๑.๒ ชนิดผง
๒. เครื่องดื่มเกลือแร(โดยซิเตรต)
๒.๑ ชนิดน้ํา (กระปอง +๗๐๐ )
๒.๒ ชนิดผง

อัตราคาบํารุง
(บาท)

จํานวนตัวอยาง

6,000
7,000

๒๕๐ มล. x ๑๖
๓๐๐ กรัม x ๖

6,700
7,700

๒๕๐ มล. x ๑๒
๓๐๐ กรัม x ๖

หมายเหตุ : กรณีภาชนะบรรจุเปนกระปองตรวจวิเคราะหตะกั่วเพิ่มเติม ตองจายอัตราคาบํารุงเพิ่มขึ้นตัวอยางละ ๗๐๐ บาท

ฉ.๑๙๖

ชา (ใบชา ๑๐๐ %)
๑. ชาใบ, ชาผง, ชาในซองเยื่อกระดาษ (มีกาก)
๒. ชาผงสําเร็จรูป (Instant tea) (ไมมีกาก)
๓. ชาปรุงสําเร็จพรอมดื่ม (มีน้ําตาล)
๓.๑ ชนิดเหลว (พาสเจอรไรส)
๓.๑.๑ กรณีคา pH มากกวาหรือเทากับ ๔.๓
๓.๑.๒ กรณีคา pH มากกวาหรือเทากับ ๔.๓

๓.๑.๓ กรณีคา pH นอยกวา ๔.๓
๓.๒ ชนิดเหลว (ธรรมดา) (+กาเฟอีน)
๓.๓ ชนิดผง

2,800
2,000

๓๐๐ กรัม x ๒
๓๐๐ กรัม x ๒

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

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

หมายเหตุ : กรณีภาชนะบรรจุเปนกระปองตรวจวิเคราะหตะกั่วเพิ่มเติม ตองจายอัตราคาบํารุงเพิ่มขึ้นตัวอยางละ ๗๐๐ บาท

ฉ.๑๙๗

กาแฟ (กาแฟเมล็ด, บด, กาแฟผสม, กาแฟสกัดกาเฟอีน)
๑. กาแฟแท (มีกาก)
๒. กาแฟผสม (มีกาก)
๓. กาแฟสกัดกาเฟอีนออก (มีกาก)
๔. กาแฟสําเร็จรูป, กาแฟสําเร็จรูปผสม, กาแฟสําเร็จรูป

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

๒๕๐ กรัม x ๒
๒๕๐ กรัม x ๒
๒๕๐ กรัม x ๒
๒๕๐ กรัม x ๒

ที่สกัดกาเฟอีนออก
๕. กาแฟปรุงสําเร็จรูป
๕.๑ ชนิดเหลว (พาสเจอรไรส)
๕.๒.๑ กรณีคา pH มากกวาหรือเทากับ ๔.๓
๕.๒.๒ กรณีคา pH มากกวาหรือเทากับ ๔.๓ ผสมนม
๕.๒ ชนิดเหลว (ฆาเชื้อโดยวิธีอื่น)
๕.๓ ชนิดผง

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

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

หมายเหตุ : กรณีภาชนะบรรจุเปนกระปองตรวจวิเคราะหตะกั่วเพิ่มเติม ตองจายอัตราคาบํารุงเพิ่มขึ้นตัวอยางละ ๗๐๐ บาท

ฉ.๑๙๘

น้ํานมถั่วเหลือง

๒๑

ประกาศฯ
ฉบับที่

รายละเอียดการใหบริการ

อัตราคาบํารุง
(บาท)

จํานวนตัวอยาง

๑.๑ กรณีคา pH มากกวาหรือเทากับ ๔.๓

7,200

๒๕๐ มล. x ๑๒

๑.๒ กรณีคา pH มากกวาหรือเทากับ ๔.๓ ผสมนม

8,400

๒๕๐ มล. x ๑๒

๑.๓ กรณีคา pH นอยกวา ๔.๓

6,000

๒๕๐ มล. x ๑๒

๒. น้ํานมถั่วเหลืองชนิดเหลวที่ฆาเชื้อโดยวิธีอื่น

5,800

๒๕๐ มล. x ๑๒

๓. นมถั่วเหลืองชนิดผง

6,100

๓๐๐ กรัม x ๖

๑. น้ํานมถั่วเหลืองชนิดเหลว (พาสเจอรไรส)

หมายเหตุ : กรณีภาชนะบรรจุเปนกระปองตรวจวิเคราะหตะกั่วเพิ่มเติม ตองจายอัตราคาบํารุงเพิ่มขึ้นตัวอยางละ ๗๐๐ บาท

ฉ.๑๙๙

๑. น้ําแร

6,000

นอยกวา ๕๐๐ มล. x ๑๘

๕๐๐ - ๙๙๙ มล. x ๑๐
๑ - ๒ ลิตร x ๖
๓ - ๖ ลิตร x ๔
มากกวา ๖ - ๒๐ ลิตร x ๒
๒. น้ําผลิตน้ําแร

ตรวจทางจุลชีววิทยา
ตัวอยางน้ําไมนอยกวา ๕๐๐ มล.
บรรจุในขวดปราศจากเชื้อ

ตรวจทางเคมี
นอยกวา ๕๐๐ มล. x ๑๐
๕๐๐ - ๙๙๙ มล. x ๘
๑ - ๒ ลิตร x ๔
๓ - ๖ ลิตร x ๒
มากกวา ๖ - ๒๐ ลิตร x ๑

ฉ.๒๐๐

ฉ.๒๐๑

ฉ.๒๐๓

ซอสในภาชนะบรรจุปดสนิท
๑. เตาเจี้ยว
๒. น้ําจิ้มตาง ๆ
๓. ซอสชนิดตาง ๆ
ซอสบางชนิด
๑. ซอสพริก
๒. ซอสมะเขือเทศ,มะละกอ,ซอสแปงหรือซอสแปงผสมสี
(ซอสเย็นตาโฟ) ,ซอสผสม

น้ําปลาแท, น้ําปลาผสม

4,900
6,100
6,100

๕๐๐ มล.x๑๒
๕๐๐ มล.x๑๒
๕๐๐ มล.x๑๒

7,400
7,300

๒๐๐ มล. x ๑๒
๒๐๐ มล. x ๑๒

3,700

๗๕๐ มล. x ๔

๒๒

ประกาศฯ
ฉบับที่

รายละเอียดการใหบริการ

อัตราคาบํารุง
จํานวนตัวอยาง
(บาท)
หมายเหตุ : กรณีวิเคราะหปริมาณไอโอดีนตองจายอัตราคาบํารุงเพิ่มขึ้นตัวอยางละ ๔,๐๐๐ บาท

ฉ.๒๐๔

น้ําสมสายชู (กรดน้ําสม และกรดแรอิสระ)
1,300
500

ฉ.๒๐๕

๑. หมัก,กลั่น
๒. เทียม
*( วิเคราะห As,Pb,Cu,Zn,Fe เพิ่มคาวิเคราะหตามรายการ)
น้ํามันและไขมัน

6,500

๗๕๐ มล. x ๒
๗๕๐ มล. x ๒
๗๕๐ มล. x ๖
๑ ลิตร x ๓

ฉ.๒๐๖

น้ํามันเนย

2,300

๑ ลิตร x ๓

ฉ.๒๐๘

ครีม(ครีมแท, ครีมเทียม, ครีมเปรี้ยว(วิปปงครีม, ดับเบิ้ลครีม)
๑. ชนิดแหง
๒. ชนิดเหลว (ที่ผานขบวนการ pasteurize)
เนยแข็ง
๑. กรณีคา aw นอยกวาหรือเทากับ ๐.๘๒
๒. กรณีคา aw มากกวา ๐.๘๒ แตนอยกวา ๐.๙
๓. กรณีคา aw มากกวาหรือเทากับ ๐.๙
อาหารกึ่งสําเร็จรูป (ราคาไมรวมเครื่องปรุง)
(ผงชูรสเพิ่ม ๑,๓๐๐ .-)
๑. ขาวตม-โจก ที่ปรุงแตง
๒. แกงจืดและซุปชนิดเขมขน ชนิดกอน ชนิดผง เชน เตาเจี้ยวบด
คนอรกอน, คนอรผง

3,300
4,400

๒๕๐ กรัม x ๖
๒๕๐ กรัม x ๖

4,200
4,800
5,400

๓๐๐ กรัม x ๖
๓๐๐ กรัม x ๖
๓๐๐ กรัม x ๖

4,200
3,700

๓๐ ซอง
๒๐๐ กรัม x ๑๒

4,000

๓๐ ซอง

ฉ.๒๐๙

ฉ.๒๑๐

๓. กวยเตี๋ยว, กวยจั๊บ, บะหมี่, เสนหมี,่ วุนเสน (อบแหง)

หมายเหตุ ; กรณีที่ตัวอยางมีเครื่องปรุงอยูในซองดวย เชน บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป โจกกึ่งสําเร็จรูป ใน ๑ ตัวอยาง
จะตองเก็บคาวิเคราะหทั้งคาวิเคราะหของเสนบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป, โจกกึ่งสําเร็จรูป (๓,๒๐๐.-) และเครื่องปรุงดวย (๒,๘๐๐-)

ฉ.๒๑๑
ฉ.๒๑๓

๔. เครื่องปรุงในอาหารกึ่งสําเร็จรูป

3,800

๒๐๐ กรัม/ ชนิด

๕. แกงและน้ําพริกแกง
น้ําผึ้ง
แยม, เยลลี, มารมาเลต

3,400
4,400
5,200

๒๐๐ กรัม x ๖
๒๕๐ มล. x ๖
๒๕๐ กรัม x ๑๖

หมายเหตุ : กรณีเติมสี ตองตรวจสีอินทรียสังเคราะหโดยจายอัตราคาบํารุงเพิ่มขึ้น ๑,๒๐๐ บาท

ฉ.๒๒๖

๑. เนยใสหรือกีแท
๒. เนยเทียมหรือกีเทียม, เนยใสผสมหรือกีผสม

ฉ.๒๒๗

เนย

2,300
3,000

๓๐๐ กรัม x ๔
๓๐๐ กรัม x ๖

๒๓

ประกาศฯ
ฉบับที่

ฉ.๒๓๖
ฉ.๒๓๗

ฉ.๒๘๐

ฉ.๒๘๑

รายละเอียดการใหบริการ
๑. ชนิดจืด
๒. ชนิดเค็ม
ไขเยี่ยวมา
การแสดงฉลากของอาหารพรอมปรุงและอาหาร
สําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันที
๑. อาหารพรอมปรุง (ไมกําหนดรายการวิเคราะหแตอาจตรวจ
ตามเกณฑกรมวิทยาศาสตรการแพทย ขึ้นกับความตองการของลูกคา)
๒. อาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันที
๒.๑) คุกกี้ ขนมปงกรอบ แครกเกอร บิสกิต
๒.๒) ที่ทําจากธัญพืช หรือมีแปงเปนองคประกอบหลัก
๒.๓) อาหารสําเร็จรูปพรอมบริโภคอื่นๆ
ชาสมุนไพร
หมายเหตุ; ไดแก ผลมะตูม ดอกกระเจี๊ยบแดง (กลีบ
เลี้ยงและริ้วประดับ) เหงาขิง เหงาขา
เหงาและตนตะไตรแกง ใบหมอน ใบบัวบก
ดอกคําฝอย ใบเตยหอม ดอกเก็กฮวย
เห็ดหลินจือ ผลมะขามปอม ใบและตน
เจี่ยวกูหลาน เถาวัลยเปรียง
๑. วัตถุเจือปนอาหาร ชนิด เดี่ยว
๑.๑ กลุมที่ CODEX ใหการรับรอง (สืบคนไดจาก
http;//www.codexalimentarius.net)
๑.๒ กลุมที่ CODEX ยังไมมีการรับรอง สืบคนจาก
http;//www.codexalimentarius.net) แลวไมพบ
หองปฏิบัติการจะใหบริการตรวจวิเคราะห ตามขอกําหนดของ
CODEX ในกรณีที่ ๑ หรือ ตามขอกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ในกรณีที่ ๒ ทั้งนี้ตองพิจารณา
เปนรายชนิด วาจะสามารถใหบริการรายการใด เนื่องจากแตละชนิด
มีคุณลักษณะเฉพาะ และวิธีทดสอบที่กําหนดแตกตางกัน

๒. วัตถุเจือปนอาหารชนิดผสม

อัตราคาบํารุง
(บาท)
3,000
3,000
2,500

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

จํานวนตัวอยาง
๓๐๐ กรัม x ๖
๓๐๐ กรัม x ๖
๑๒ ฟอง
๕๐ กรัม x ๒๐

๒๐๐ กรัม x ๖

๒๔

ประกาศฯ
ฉบับที่

ฉ.๒๙๓
ฉ.๒๙๔

ฉ.๒๙๕

รายละเอียดการใหบริการ
๒.๑ กลุมที่ใชวัตถุเจือปนอาหารชนิดเดี่ยวที่ CODEX ให
การรับรอง (ตามขอ ๑.๑) มาผสมกัน หองปฏิบัติการ จะให
บริการตรวจวิเคราะห ดังนี้
- ตะกั่ว
- สารหนู
๒.๒ กลุมที่ใชวัตถุเจือปนอาหารชนิดเดี่ยวที่ CODEX ให
การรับรอง (ตามขอ ๑.๑) มาผสมกับวัตถุอื่น (ที่ไมใช น้ํามัน
และไขมัน) หองปฏิบัติการจะใหบริการตรวจวิเคราะห ดังนี้
- ตะกั่ว
- สารหนู
- Salmonella spp.
- Clostridium perfringens
- E. coli ตอ กรัม โดยวิธี เอ็มพีเอ็น
- Staphylococcus aureus
๓. วัตถุเจือปนอาหาร ที่ใชรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานอาหาร
(ใชบรรจุในภาชนะแยกตางหากจากเนื้ออาหาร) เชน ผงเหล็ก
ซีโอไลท ยิปซั่ม เคลย เฟอริก ออกไซด อะลูมิเนียมออกไซด
หรืออะลูมินา ผงถาน หองปฏิบัติการจะใหบริการตรวจวิเคราะห
เฉพาะภาชนะบรรจุ ที่ใชบรรจุสารเหลานี้ รายการทดสอบจะ
เปนไปตามการวิเคราะหภาชนะบรรจุ ฉบับ ๒๙๕
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
๑. รอยัลเยลลี ๑๐๐%
- ชนิดสด
- ชนิดแหง
๒. ผลิตภัณฑรอยัลเยลลี
ภาชนะบรรจุ สัมผัส หุมหออาหาร
* กรณีวิเคราะหเชื้อจุลินทรีย ดวย
๑) โพลิไวนิลคลอไรด (PVC)
(ฟลมยืดหุมหออาหาร)
๑.๑ ตามมาตรฐาน - ฉ. ๒๙๕ (พ.ศ.๒๕๔๘)
๒) โพลิเอทิลีน (PE)

อัตราคาบํารุง
(บาท)
1,400

จํานวนตัวอยาง

3,800

๑๐๐ กรัม x ๕

3,800

๑๐๐ กรัม x ๖

6,300
6,600
5,800

๑๕๐ กรัม x ๖
๑๕๐ กรัม x ๖
๑๕๐ กรัม x ๖

1,800

๓๐ ชิ้น

8,300

ดูเอกสารแนบ ๑

๑๐๐ กรัม x ๒

๒๕

ประกาศฯ
ฉบับที่

รายละเอียดการใหบริการ

อัตราคาบํารุง
(บาท)
๒.๑ ตามมาตรฐาน - ฉ.๒๙๕ (พ.ศ.๒๕๔๘)
4,800
๒.๒ ตามมาตรฐาน- ฉ.๒๙๕ (พ.ศ.๒๕๔๘) บรรจุนมหรือผลิตภัณฑนม ๕,๑๐๐*

จํานวนตัวอยาง
ดูเอกสารแนบ ๑
ดูเอกสารแนบ ๑

* ราคานี้ไมรวมคาบริการตรวจวิเคราะหสารหนู (๗๐๐)

๓) โพลิโพรพิลีน (PP)
๓.๑ ตามมาตรฐาน - ฉ. ๒๙๕ (พ.ศ.๒๕๔๘)

4,800
๓.๒ ตามมาตรฐาน - ฉ. ๒๙๕ (พ.ศ.๒๕๔๘) บรรจุนมหรือผลิตภัณฑนม ๔,๓๐๐*

ดูเอกสารแนบ ๑
ดูเอกสารแนบ ๑

* ราคานี้ไมรวมคาบริการตรวจวิเคราะหสารหนู (๗๐๐)

๔) โพลิสไตรีน (PS),ABS
๔.๑ ตามมาตรฐาน - ฉ. ๒๙๕ (พ.ศ.๒๕๔๘)

5,800
๓,๗๐๐*

ดูเอกสารแนบ ๑
ดูเอกสารแนบ ๑

๕,๕๐๐ *
๕.๒ ตามมาตรฐาน - ฉ.๒๙๕ (พ.ศ. ๒๕๔๘) บรรจุนมหรือผลิตภัณฑนม ๔,๑๐๐ *

ดูเอกสารแนบ ๑
ดูเอกสารแนบ ๑

๔.๒ ตามมาตรฐาน ฉ.๒๙๕ (พ.ศ.๒๕๔๘) บรรจุนมหรือผลิตภัณฑนม

* ราคานี้ไมรวมคาบริการการวิเคราะหสารหนู (๗๐๐)
๕) โพลิเอทิลีนเทเรฟธาเลต (PET)
๕.๑ ตามมาตรฐาน - ฉ. ๒๙๕ (พ.ศ.๒๕๔๘)

* ราคานี้ไมรวมคาบริการตรวจวิเคราะหเยอรมาเนียม (๗๐๐)

๖) ภาชนะและเครื่องใชเมลามีน
๖.๑ ตามมาตรฐาน - ฉ. ๒๙๕ (พ.ศ.๒๕๔๘)
๗) ไนลอน (PA)
๗.๑ ตามมาตรฐาน - ฉ. ๒๙๕ (พ.ศ.๒๕๔๘)
๘) โพลิไวนิลแอลกอฮอล
๘.๑ ตามมาตรฐาน - ฉ. ๒๙๕ (พ.ศ.๒๕๔๘)
๙) โพลิเมทิลเมทาคริเลต
๙.๑ ตามมาตรฐาน - ฉ. ๒๙๕ (พ.ศ.๒๕๔๘)
๑๐) โพลิเมทิลเพนทีน
๑๐.๑ ตามมาตรฐาน - ฉ. ๒๙๕ (พ.ศ.๒๕๔๘)
๑๑) โพลิคารบอเนต
๑๑.๑ ตามมาตรฐาน - ฉ. ๒๙๕ (พ.ศ.๒๕๔๘)
๑๑.๒ ตามมาตรฐาน - ฉ. ๑๑๗ (พ.ศ.๒๕๔๒) ขวดนม
๑๒) หัวนมยาง
๑๒.๑ ตามมาตรฐาน - ฉ. ๑๑๗ (พ.ศ.๒๕๓๒)
* ราคานี้ไมรวมการตรวจวิเคราะหเอกลักษณ (๕๐๐)
๑๓) ภาชนะเซรามิก และภาชนะโลหะเคลือบ

3,900

ดูเอกสารแนบ ๑

5,800

ดูเอกสารแนบ ๑

4,800

ดูเอกสารแนบ ๑

5,800

ดูเอกสารแนบ ๑

4,800

ดูเอกสารแนบ ๑

8,800
3,700

ดูเอกสารแนบ ๑
ดูเอกสารแนบ ๑

๖,๑๐๐ *

ดูเอกสารแนบ ๑

๒๖

ประกาศฯ
ฉบับที่

รายละเอียดการใหบริการ
๑๓.๑ ตามมาตรฐาน - ฉ. ๙๒ (พ.ศ.๒๕๒๘) (ตะกั่ว,แคดเมียม)

อัตราคาบํารุง
(บาท)
1,400

จํานวนตัวอยาง

7,100

๑๐๐ มล.x ๑๒ ขวด

ดูเอกสารแนบ ๑

หมายเหตุ ;
- ปริมาณตัวอยางและหลักเกณฑการสงตัวอยาง ดูตามเอกสารแนบ ๑

ฉ.๓๐๕

การแสดงฉลากอาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันทีบางชนิด
หมายเหตุ ; ไดแก ๑.๑ มันฝรั่งทอด หรือ อบกรอบ เชน
มันฝรั่งแผนทอดกรอบ มันฝรั่งอบกรอบ
มันฝรั่งแผนทอดกรอบ หรืออบกรอบ
ปรุงรสตาง ๆ เชนรสกระเพรากรอบ
รสชีสและหัวหอม เปนตน
๑.๒ ขาวโพดคั่วทอดกรอบ หรือ อบกรอบ
เชน ขาวโพดอบกรอบเคลือบเนยคาราเมล
ขาวโพดอบกรอบรสช็อกโกแลต ขาวโพด
ขาวโพดกรอบรสชีส ขาวโพดคลุกน้ําตาล
และเนย ขาวโพดเคลือดบช็อกโกแลต
ขาวโพดเคลือบเนยคาราเมล เปนตน
๑.๓ ขาวเกรียบหรืออาหารขบเคี้ยว
ชนิดอบพอง เชน ขาวเกรียบสมุนไพร
ขาวเกรียบเผือก ขาวเกรียบกุง มันผสมทอด
กรอบเคลือบเนยคาราเมล แปงถั่วเหลือง
อบกรอบ ขนมอบกรอบเคลือบรสช็อกโกแลต
ขาวเหนียวอบกรอบพันสาหราย ขนมอบ
กรอบรสสตรอเบอรรี่ ขาวกรอบรสตมยํา
๑.๔ ขนมปงกรอบหรือแครกเกอรหรือบิสกิต
เชน ขนมปงกรอบเคลือบช็อกโกแลต
ขนมปงกรอบเคลือบช็อกโกแลต ขนมปง
กรอบสอดไสครีมช็อกโกแลต ขนมปงกรอบ
รสชีส บิสกิตรสมินต บิสกิตรสสม ครีม
แครกเกอร แซนวิชแครกเกอรไสครีมกลิ่น
บลูเบอรรี่ แซนวิชแครกเกอรไสครีมกลิ่น
เลมอนเชอรเบท บิสกิตโรลรสช็อกโกแล็ต

ฉ.๓๑๗, ฉ.๓๒๒ ผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนถั่วเหลือง

๒๗

ประกาศฯ
ฉบับที่

ฉ.๓๔๘

ฉ.๓๕๐

ฉ.๓๕๑

ฉ.๓๕๒

รายละเอียดการใหบริการ

อัตราคาบํารุง
จํานวนตัวอยาง
(บาท)
๑. ชนิดเหลว
7,000
๗๕๐ มล. x ๖
๒. ชนิดผง
7,300
๓๐๐ กรัม x ๖
หมายเหตุ : กรณีวิเคราะหปริมาณไอโอดีนตองจายอัตราคาบํารุงฯ เพิ่มขึ้นตัวอยางละ ๔,๐๐๐ บาท
: กรณีวิเคราะหสาร 3-MCPD ตองจายอัตราคาบํารุงฯ เพิ่มขึ้นตัวอยางละ ๔,๐๐๐ บาท
เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม
๑. ชนิดจืด
4,000
๒๕๐ กรัม x ๔
๒. ชนิดเค็ม
4,700
๒๕๐ กรัม x ๔
๑. นมสด
๑.๑ พาสเจอรไรสจืด
- แหลงผลิต
9,000
๒๐๐ มล. x ๑๘
- ไมใช แหลงผลิต เชน โรงเรียน ,สถานที่จําหนาย
8,600
๒๐๐ มล. x ๑๘
๑.๒ UHT
6,800
๒๐๐ มล. x ๑๘
๑.๓ สเตอริไลส
6,800
๒๐๐ มล. x ๑๘
๒. นมผง (ทุกชนิด)
6,400
๓๐๐ กรัม x ๖
๓. นมขน (ทุกชนิด)
๓.๑ ไมหวาน
5,200
๒๐๐ กรัม x ๑๒
๓.๒ หวาน
7,500
๒๐๐ กรัม x ๑๒
๔. นมคืนรูป / แปลงไขมัน
๔.๑ พาสเจอรไรส
- แหลงผลิต
9,000
๒๐๐ กรัม x ๑๘
- ไมใชแหลงผลิต เชน โรงเรียน ,สถานที่จําหนาย
8,600
๒๐๐ กรัม x ๑๘
๔.๒ UHT
6,800
๒๐๐ กรัม x ๑๘
๔.๓ สเตอริไลส
6,800
๒๐๐ กรัม x ๑๘
นมปรุงแตง
๑. พาสเจอรไรส
- แหลงผลิต
8,700
๒๕๐ มล. x ๑๒
- ไมใชแหลงผลิต เชน โรงเรียน ,สถานที่จําหนาย
8,300
๒๕๐ มล. x ๑๒
๒. UHT
5,500
๒๕๐ มล. x ๑๒
๓. สเตอริไลส
5,500
๒๕๐ มล. x ๑๒
๔. ชนิดแหง
6,400
๓๐๐ กรัม x ๖

ผลิตภัณฑของนม
๑. ชนิดเหลว

๒๘

ประกาศฯ
ฉบับที่

รายละเอียดการใหบริการ
๑.๑ พาสเจอรไรส
- แหลงผลิต
- ไมใชแหลงผลิต เชน โรงเรียน ,สถานที่จําหนาย
๑.๒ UHT
- ชนิดจืด
- ชนิดปรุงแตง
๑.๓ สเตอริไลส
- ชนิดจืด
- ชนิดปรุงแตง
๒. ชนิดแหง

ฉ.๓๕๓

นมเปรี้ยว, โยเกิรต (ธรรมดา แชแข็ง แหง)
๑. ไมผานการฆาเชื้อหลังหมัก
๒. ผานการฆาเชื้อหลังหมัก (UHT,พาสเจอรไรส,อื่น ๆ )

อัตราคาบํารุง
(บาท)

จํานวนตัวอยาง

9,000
8,600

๒๕๐ มล. x ๑๒
๒๕๐ มล. x ๑๒

6,800
5,800

๒๕๐ มล. x ๑๒
๒๕๐ มล. x ๑๒

6,800
5,800
6,400

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

5,600
4,400

๑๐๐ กรัม x ๑๒
๑๐๐ กรัม x ๑๒

หมายเหตุ ๑. ระบุชนิดเชื้อจุลินทรียหมักที่เติมเปนสวนประกอบ
๒. กรณีสวนประกอบมีวัตถุกันเสีย ตองระบุชื่อวัตถุกันเสียและจายอัตราคาบํารุงเพิ่มขึ้นตามชนิดของวัตถุกันเสียนั้น

ฉ.๓๕๔

๑. ไอศกรีมนม, ไอศกรีมนมผสม
๒. ไอศกรีมดัดแปลง, ไอศกรีมดัดแปลงผสม
๓. ไอศกรีมหวานเย็น
๔. ไอศกรีมชนิดแหง
๔.๑ นม , นมผสม
๔.๒ ดัดแปลง ,ดัดแปลงผสม

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

๑๖ หนวย
๑๖ หนวย
๑๖ หนวย
๓๐๐ กรัม x ๖
๓๐๐ กรัม x ๖
๓๐๐ กรัม x ๖

หมายเหตุ : กรณีมีถั่วลิสงเปนสวนประกอบ ตองวิเคราะห อฟลาทอกซินโดยจายอัตราคาบํารุงเพิ่มขึ้นตัวอยางละ ๒,๐๐๐ บาท

ฉ.๓๕๕ อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
ขอ ๓ (๑) ๑. อาหารทั่วไป
- ผัก , ผลไม ที่มีคาความเปนกรด-ดาง เทากับหรือนอยกวา
ตั้งแต ๔.๖ ลงมา

1,600

๒๐๐ กรัม x ๑๖

หมายเหตุ : ๑. กรณีภาชนะบรรจุเปนกระปองตรวจวิเคราะหตะกั่วเพิ่มเติม ตองจายอัตราคาบํารุงเพิ่มขึ้นตัวอยางละ ๗๐๐ บาท
๒. กรณีตรวจพบเชื้อตองวิเคราะหทางจุลชีววิทยาเพิ่มเติมรายการใน ฉ.๓๕๕ ขอ ๓ (๒)
และจายคาบํารุงเพิ่มขึ้นตัวอยางละ ๒,๘๐๐ บาท

- ผัก , ผลไม ที่มีคาความเปนกรด-ดาง มากกวา ๔.๖

2,500

๒๐๐ กรัม x ๑๖

หมายเหตุ : ๑. กรณีภาชนะบรรจุเปนกระปองตรวจวิเคราะหตะกั่วเพิ่มเติม ตองจายอัตราคาบํารุงเพิ่มขึ้นตัวอยางละ ๗๐๐ บาท

- ปลา ,ไก

2,500

๒๐๐ กรัม x ๑๖

หมายเหตุ : ๑. กรณีภาชนะบรรจุเปนกระปองตรวจวิเคราะหตะกั่วเพิ่มเติม ตองจายอัตราคาบํารุงเพิ่มขึ้นตัวอยางละ ๗๐๐ บาท

๒๙

ประกาศฯ
ฉบับที่

รายละเอียดการใหบริการ
๒. ผลิตภัณฑจากเนื้อหมู, เนื้อวัว

อัตราคาบํารุง
(บาท)
4,900

จํานวนตัวอยาง
๒๐๐ กรัม x ๒๐

หมายเหตุ : ๑. กรณีภาชนะบรรจุเปนกระปองตรวจวิเคราะหตะกั่วเพิ่มเติม ตองจายอัตราคาบํารุงเพิ่มขึ้นตัวอยางละ ๗๐๐ บาท

๓. ผลิตภัณฑจากกะทิ

3,100

๒๐๐ กรัม x ๒๐

หมายเหตุ : ๑. กรณีภาชนะบรรจุเปนกระปองตรวจวิเคราะหตะกั่วเพิ่มเติม ตองจายอัตราคาบํารุงเพิ่มขึ้นตัวอยางละ ๗๐๐ บาท
๒. กรณีมีถั่วลิสงเปนสวนประกอบวิเคราะหอฟลาทอกซินเพิ่ม โดยจายอัตราคาบํารุงเพิ่มขึ้นตัวอยางละ ๒,๐๐๐ บาท

ฉ.๓๕๕ ๑. อาหารทั่วไป (ผัก,ผลไม,ปลา,ไก)
4,000
๒๐๐ กรัม x ๒๐
ขอ ๓ (๒) หมายเหตุ : ๑. กรณีภาชนะบรรจุเปนกระปองตรวจวิเคราะหตะกั่วเพิ่มเติม ตองจายอัตราคาบํารุงเพิ่มขึ้นตัวอยางละ ๗๐๐ บาท
๒. ผลิตภัณฑจากเนื้อหมู, เนื้อวัว
6,400
๒๐๐ กรัม x ๒๐
หมายเหตุ : ๑. กรณีภาชนะบรรจุเปนกระปองตรวจวิเคราะหตะกั่วเพิ่มเติม ตองจายอัตราคาบํารุงเพิ่มขึ้นตัวอยางละ ๗๐๐ บาท

๓. ผลิตภัณฑจากกะทิ

3,400

๒๐๐ กรัม x ๒๐

หมายเหตุ : ๑. กรณีภาชนะบรรจุเปนกระปองตรวจวิเคราะหตะกั่วเพิ่มเติม ตองจายอัตราคาบํารุงเพิ่มขึ้นตัวอยางละ ๗๐๐ บาท
๒. กรณีมีถั่วลิสงเปนสวนประกอบตองวิเคราะหอฟลาทอกซินเพิ่ม โดยจายอัตราคาบํารุงเพิ่มขึ้นตัวอยางละ ๒,๐๐๐ บาท

ฉ.๓๕๖

เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
๑. เครื่องดื่มพรอมบริโภคชนิดเหลว (พาสเจอรไรส)
๑.๑ กรณีคา pH มากกวาหรือเทากับ ๔.๓
๑.๒ กรณีคา pH มากกวาหรือเทากับ ๔.๓ ผสมนม
๑.๓ กรณีคา pH นอยกวา ๔.๓
๒. เครื่องดื่มพรอมบริโภคชนิดเหลว (ฆาเชื้อโดยวิธีอื่น)
๒.๑ เครื่องดื่มผสมกาเฟอีน (รวมทั้ง เปปซี่, โคก, โคลา, เครื่องดื่ม
บํารุงกําลัง)
๒.๒ เครื่องดื่มรังนก
๒.๓ น้ําอัดลม, น้ําหวาน, น้ําผลไม ฯลฯ
๓. เครื่องดื่มวานหางจระเข (พาสเจอรไรส)
๓.๑ กรณีคา pH มากกวาหรือเทากับ ๔.๓
๓.๒ กรณีคา pH มากกวาหรือเทากับ ๔.๓ ผสมนม
๓.๓ กรณีคา pH นอยกวา ๔.๓
๔. เครื่องดื่มวานหางจระเข (ฆาเชื้อโดยวิธีอื่น)

๕. เครื่องดื่มเขมขน (ระบุวิธีเจือจางดวย)
๕.๑ เครื่องดื่มเขมขน (ธรรมดา)
๕.๒ เครื่องดื่มเขมขนผสมนม

6,400
7,600
5,200

๒๕๐ มล. x ๑๒
๒๕๐ มล. x ๑๒
๒๕๐ มล. x ๑๒

6,000

๒๕๐ มล. x ๑๒

6,300
5,000

๒๕๐ มล. x ๑๒
๒๕๐ มล. x ๑๒

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

๒๕๐ มล. x ๑๒
๒๕๐ มล. x ๑๒
๒๕๐ มล. x ๑๒
๒๕๐ มล. x ๑๒

5,600
6,800

๒๕๐ มล. x ๑๒
๒๕๐ มล. x ๑๒

๓๐

ประกาศฯ
ฉบับที่

รายละเอียดการใหบริการ
๕.๓ เครื่องดื่มเขมขนผสมธัญพืช
๕.๔ เครื่องดื่มเขมขนผสมธัญพืชผสมนม
๖. เครื่องดื่มผง (ระบุวิธีเจือจางดวย)
๖.๑ เครื่องดื่มผง (ธรรมดา)
๖.๒ เครื่องดื่มผงผสมนม
๖.๓ เครื่องดื่มผงผสมธัญพืช
๖.๔ เครื่องดื่มผงผสมธัญพืชผสมนม
๗. โซดา

อัตราคาบํารุง
(บาท)
6,200
7,400

จํานวนตัวอยาง

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

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

๒๕๐ มล. x ๑๒
๒๕๐ มล. x ๑๒

หมายเหตุ :
๑. กรณีภาชนะบรรจุเปนกระปองตรวจวิเคราะหตะกั่ว อัตราคาบํารุงการตรวจวิเคราะหเรียกเก็บเพิ่มขึ้น
จากอัตราที่กลาวมาแลวตัวอยางละ ๗๐๐ บาท
๒. กรณีเครื่องดื่มผสมกาเฟอีนตรวจวิเคราะหกาเฟอีน อัตราคาบํารุงการตรวจวิเคราะหเรียกเก็บเพิ่มขึ้น
จากอัตราที่กลาวมาแลวตัวอยางละ ๑,๒๐๐ บาท
๓. กรณีเครื่องดื่มรังนก ตรวจเอกลักษณและโปรตีน อัตราคาบํารุงการตรวจวิเคราะหเรียกเก็บเพิ่มขึ้น
จากอัตราที่กลาวมาแลวตัวอยางละ ๑,๐๐๐ บาท

ฉ.๓๖๐

สตีวิออลไกลโคไซด

5,600

๑๐๐ กรัม x ๔ ถุง

