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การตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยา ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
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รายการตรวจวิเคราะห์ ค่าบริการ 
1. การทดสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาของเคร่ืองส าอาง  
วิธีการทดสอบ : United States Pharmacopeia (USP) 34 ประกอบด้วยการทดสอบหาจลุินทรีย์ 
ที่ก่อให้เกิดโรค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2553 ท่ีปนเปื้อนในผลิตภณัฑ์ ดังนี ้

- จ านวนรวมของแบคทีเรีย ยสีต์ และรา ท่ีเจริญโดยใช้อากาศ (Total aerobic plate count) 
- Pseudomonas aeruginosa 
- Staphylococcus aureus 
- Candida albicans 
- Clostridium spp. (เฉพาะเครื่องส าอางผสมสมุนไพร) 

ตัวอย่างทั่วไป : 
1,800 บาท ต่อตัวอย่าง 

 
ตัวอย่างเครื่องส าอางที่มี
ส่วนผสมของสมุนไพร : 
2,400 บาท ต่อตัวอย่าง 

2. การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อจุลนิทรีย์ของผ้า 
วิธีการทดสอบ : ผูร้ับบริการเลือกวิธีการที่ต้องการใช้ทดสอบ ดังนี ้

1. AATCC 147-2012 Parallel method: Qualitative Test 
2. AATCC 100-2012: Quantitative Test 

1,500 บาท ต่อตัวอย่าง ต่อเช้ือ 

3. การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อจุลนิทรีย์ของแผ่นกระเบื้องปูพ้ืน 
วิธีการทดสอบ : Antibacterial test / JIS Z 2801 

3,000 บาท ต่อตัวอย่าง  

4. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทางจุลชีววิทยา 
วิธีการทดสอบ : ตรวจสอบมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมน ้าบริโภคตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับท่ี 332 (พ.ศ. 2521) ดังนี ้

- จ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด (Standard plate count) 
- โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total coliforms count) 
- Escherichia coli 

1,200 บาท ต่อตัวอย่าง 

5. การทดสอบหาเชื้อจุลินทรีย์ (แบคทีเรีย ยีสต์ และรา) ที่ปนเป้ือนในผลิตภัณฑ ์
- แบคทีเรียทั้งหมด (Total bacterial count) 
- ยีสต์ ราทั้งหมด (Total yeast & mold count) 
- โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total coliforms count) 
- ฟีคัลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total fecal coliforms count) 
- แบคทีเรียแกรมบวกท้ังหมด (Gram–positive bacteria count) 
- แบคทีเรียแกรมลบท้ังหมด (Gram–negative bacteria count) 
- Escherichia coli 
- Staphylococcus aureus 

ค่าบริการต่อตัวอย่าง 
400 บาท 
500 บาท 
500 บาท 
500 บาท 
500 บาท 
500 บาท 
600 บาท 
700 บาท 



รายการตรวจวิเคราะห์ ค่าบริการ 

- Salmonella spp. 
- Pseudomonas aeruginosa 
- Bacillus cereus 
- Clostridium perfringens 
- Candida albicans 
- แบคทีเรียแลคติก (Lactic acid bacteria) 

700 บาท 
700 บาท 
700 บาท 
800 บาท 
800 บาท 
800 บาท 

6. การทดสอบเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล ์
วิธีการทดสอบ : Method 960.09 (2013) Germicidal and detergent sanitizing action of 
disinfectants 

1,500 บาท ต่อตัวอย่าง ต่อเช้ือ 

7. การทดสอบทิชชู่เปียกและผ้าเปียกเช็ดตัว 
วิธีการทดสอบ : Wet wipes test method 

1,200 บาท ต่อตัวอย่าง ต่อเช้ือ 

8. การใช้เคร่ืองมือในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา ได้แก่  
     - เครื่องมือในการฆ่าเช้ือ Autoclave, Hot air oven, Filter sterilization 
     - เครื่องมือในการบ่มเช้ือ Incubator, Anaerobic jar 
     - ตู้ถ่ายเช้ือ  

ค่าบริการต่อรายการต่อวัน 
600 บาท 
800 บาท 
600 บาท 

 
 


