






รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 
ชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ 

 
๑. ชุดทดสอบบอแรกซ์ในอาหาร  
 ๑.๑ เป็นชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจสอบหาสารบอแรกซ์ในอาหาร ทราบผลได้รวดเร็วและมีความแม่นยำสูง 
 ๑.๒ ชุดทดสอบ ๑ ชุด สามารถตรวจได้อย่างน้อย ๕๐ ตัวอย่าง 
 ๑.๓ น้ำยาทดสอบบรรจุในภาชนะท่ีมีฝาปิดมิดชิด 
 ๑.๔ กล่องบรรจุชุดทดสอบแต่ละชุด ต้องมีสภาพแข็งแรง ไม่ฉีกขาดได้ง่าย ปิดมิดชิด มีรายละเอียดระบุ
ชื่อชุดทดสอบ วัน/เดือน/ปีที่ผลิต และวัน/เดือน/ปีที่หมดอายุ การเก็บรักษาชุดทดสอบ และข้อควรระวังอย่างชัดเจน 
 ๑.๕ เอกสารแสดงวิธีการใช้ชุดทดสอบ และวิธีอ่านผลการตรวจ ต้องเป็นภาษาไทย ใช้ขนาดตัวอักษรที่
สามารถอ่านได้ชัดเจน พิมพ์ ๔ สี เป็นกระดาษอาร์ตมันหรือด้าน และตัวอักษรไม่เลือนเมื่อเปียกน้ำ โดยบรรจุอยู่ใน
กล่องชุดทดสอบทุกกล่อง 
 ๑.๖ ชุดทดสอบมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๘ เดือน นับถัดจากวันที่ส่งมอบ 
 
๒. ชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร  
 ๒.๑ เป็นชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจสอบหาสารฟอร์มาลินในอาหาร ทราบผลได้รวดเร็วและมีความแม่นยำสูง 
 ๒.๒ ชุดทดสอบ ๑ ชุด สามารถตรวจได้ ๑ ตัวอย่าง 
 ๒.๓ น้ำยาทดสอบบรรจุในภาชนะท่ีมีฝาปิดมิดชิด 
  ๒.๔ กล่องบรรจุชุดทดสอบแต่ละชุด ต้องมีสภาพแข็งแรง ไม่ฉีกขาดได้ง่าย ปิดมิดชิด มีรายละเอียดระบุ
ชื่อชุดทดสอบ วัน/เดือน/ปีที่ผลิต และวัน/เดือน/ปีที่หมดอายุ มีวิธีการใช้และวิธีอ่านผลการตรวจเป็นภาษาไทย
มีขนาดตัวอักษรสามารถอ่านได้ชัดเจน การเก็บรักษาชุดทดสอบ และข้อควรระวังอย่างชัดเจน 
 ๒.๕ ชุดทดสอบมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๘ เดือน นับถัดจากวันที่ส่งมอบ 
 
๓. ชุดทดสอบกรดซาลิซิลิคในอาหาร  
 ๓.๑ เป็นชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจสอบหากรดซาลิซิลิคในอาหาร ทราบผลได้รวดเร็วและมีความแม่นยำสูง 
 ๓.๒ ชุดทดสอบ ๑ ชุด สามารถตรวจได้อย่างน้อย ๕๐ ตัวอย่าง 
 ๓.๓ น้ำยาทดสอบบรรจุในภาชนะท่ีมีฝาปิดมิดชิด 
 ๓.๔ กล่องบรรจุชุดทดสอบแต่ละชุด ต้องมีสภาพแข็งแรง ไม่ฉีกขาดได้ง่าย ปิดมิดชิด มีรายละเอียดระบุ
ชื่อชุดทดสอบ วัน/เดือน/ปีที่ผลิต และวัน/เดือน/ปีที่หมดอายุ การเก็บรักษาชุดทดสอบ และข้อควรระวังอย่างชัดเจน 
 ๓.๕ เอกสารแสดงวิธีการใช้ชุดทดสอบ และวิธีอ่านผลการตรวจ ต้องเป็นภาษาไทย ใช้ขนาดตัวอักษรที่
สามารถอ่านได้ชัดเจน พิมพ์ ๔ สี เป็นกระดาษอาร์ตมันหรือด้าน และตัวอักษรไม่เลือนเมื่อเปียกน้ำ โดยบรรจุอยู่ใน
กล่องชุดทดสอบทุกกล่อง 
 ๓.๖ ชุดทดสอบมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๘ เดือน นับถัดจากวันที่ส่งมอบ 
 
๔. ชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ในอาหาร  
 ๔.๑ เป็นชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจสอบหาโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ในอาหาร ทราบผลได้รวดเร็วและ
มีความแม่นยำสูง  
 ๔.๒ ชุดทดสอบ ๑ ชุด สามารถตรวจได้อย่างน้อย ๑๐๐ ตัวอย่าง 
 ๔.๓ น้ำยาทดสอบบรรจุในภาชนะท่ีมีฝาปิดมิดชิด  
 

๔.๔ กล่องบรรจุ… 
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 ๔.๔ กล่องบรรจุชุดทดสอบแต่ละชุด ต้องมีสภาพแข็งแรง ไม่ฉีกขาดได้ง่าย ปิดมิดชิด มีรายละเอียดระบุ
ชื่อชุดทดสอบ วัน/เดือน/ปีที่ผลิต และวัน/เดือน/ปีที่หมดอายุ การเก็บรักษาชุดทดสอบ และข้อควรระวังอย่างชัดเจน 
 ๔.๕ เอกสารแสดงวิธีการใช้ชุดทดสอบ และวิธีอ่านผลการตรวจ ต้องเป็นภาษาไทย ใช้ขนาดตัวอักษรที่
สามารถอ่านได้ชัดเจน พิมพ์ ๔ สี เป็นกระดาษอาร์ตมันหรือด้าน และตัวอักษรไม่เลือนเมื่อเปียกน้ำ โดยบรรจุอยู่ใน
กล่องชุดทดสอบทุกกล่อง 
 ๔.๖ ชุดทดสอบมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๘ เดือน นับถัดจากวันที่ส่งมอบ 
 
๕. น้ำยาตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น (SI-๒)  
 ๕.๑ คุณลักษณะทั่วไป 
  (๑) น้ำยาทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจสอบหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้นในอาหาร มือผู้สัมผัสอาหาร 
และภาชนะอุปกรณ์ท่ีสัมผัสอาหาร สามารถทราบผลได้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง 
  (๒) ขวดบรรจุน้ำยาทดสอบเป็นขวดแก้วใส ไม่มีสี เป็นขวดใหม่ ไม่มีรอยขีดข่วน มีฝาปิดมิดชิด  
(เป็นฝาใหม่) ทนความร้อน มีความแข็งแรง ต้องไม่ละลายเมื่อโดนเปลวไฟ และสามารถทนความร้อนเมื่อนำไปอบฆ่าเชื้อ
ในหม้อนึ่งไอน้ำ 
  (๓) ฝาขวดกับคอขวดต้องหุ้มด้วยแถบรัดฝาขวด โดยให้แถบรัดปากขวดแนบเรียบกับฝาและคอขวด 
  (๔) กล่องบรรจุขวดน้ำยาทดสอบต้องมีสภาพแข็งแรง ปิดมิดชิด ป้องกันการฉีกขาดได้ง่าย กล่องละ
ไม่เกิน ๕๐ ขวด (มีวัสดุป้องกันขวดน้ำยากระทบกัน) มีรายละเอียดระบุชื่อน้ำยาทดสอบ วัน/เดือน/ปีที่ผลิต และ
วัน/เดือน/ปีที่หมดอายุ การเก็บรักษาน้ำยาทดสอบ วิธีการทำลายชุดน้ำยาทดสอบที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธีและข้อควรระวัง 
อย่างชัดเจน 
  (๕) เอกสารแสดงวิธีการใช้ชุดทดสอบ และวิธีอ่านผลการตรวจ ต้องเป็นภาษาไทย ใช้ขนาดตัวอักษร
ที่สามารถอ่านได้ชัดเจน พร้อมภาพประกอบที่เป็นภาพจริง พิมพ์ ๔ สี เป็นกระดาษอาร์ตมันหรือด้าน และตัวอักษรไม่เลือน
เมื่อเปียกน้ำ โดยบรรจุอยู่ในกล่องน้ำยาทดสอบทุกกล่อง  
  (๖) น้ำยาทดสอบมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๕ เดือน นับถัดจากวันที่ส่งมอบ (ระบุ วัน/เดือน/ปีที่ผลิต 
จะต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับถึงวันส่งมอบ) 
 ๕.๒ คุณลักษณะทางเทคนิค 
  (๑) น้ำยาทดสอบหรืออาหารเหลวตรวจเชื้อที่บรรจุในขวดเป็นน้ำยาทดสอบหรืออาหารเหลวสีม่วงใส 
ปราศจากความขุ่น หรือเชื้อจุลินทรีย์ 
  (๒) ถ้าใส่อาหารหรือไม้พันสำลีสวอปภาชนะอุปกรณ์ หรือมือผู้สัมผัสอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียลงในน้ำยาทดสอบหรืออาหารเหลว หลังตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๑๗ - ๒๔ ชั่วโมง น้ำยาทดสอบหรือ
อาหารเหลวต้องขุ่นและเปลี่ยนจากสีม่วงใสเป็นสีเหลือง 
 
๖. น้ำยาตรวจเชื้อซัลโมเนลลาในอาหาร  
 ๖.๑ คุณลักษณะทั่วไป 
  (๑) เป็นน้ำยาทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจสอบหาเชื้อซัลโมเนลลาในอาหาร มือผู้สัมผัสอาหาร และ
ภาชนะอุปกรณ์ท่ีสัมผัสอาหาร สามารถทราบผลได้ภายใน ๔๘ ชั่วโมง 
  (๒) ขวดบรรจุน้ำยาทดสอบเป็นขวดแก้วใส ไม่มีสี เป็นขวดใหม่ ไม่มีรอยขีดข่วน มีฝาปิดมิดชิด  
(เป็นฝาใหม่) ทนความร้อน มีความแข็งแรง ต้องไม่ละลายเมื่อโดนเปลวไฟ และสามารถทนความร้อน เมื่อนำไปอบฆ่าเชื้อ
ในหม้อนึ่งไอน้ำ 

(๓) ฝาขวด... 



-๓- 
 

  (๓) ฝาขวดกับคอขวดต้องหุ้มด้วยแถบรัดฝาขวด โดยให้แถบรัดปากขวดแนบเรียบกับฝาและคอขวด 
  (๔) กล่องบรรจุขวดน้ำยาทดสอบต้องมีสภาพแข็งแรง ปิดมิดชิด ป้องกันการฉีกขาดได้ง่าย กล่องละ
ไม่เกิน ๘๐ ขวด (มีวัสดุป้องกันขวดน้ำยากระทบกัน) มีรายละเอียดระบุชื่อน้ำยาทดสอบ วัน/เดือน/ปีที่ผลิต และ
วัน/เดือน/ปีที่หมดอายุ การเก็บรักษาน้ำยาทดสอบ วิธีการทำลายชุดน้ำยาทดสอบที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี และข้อควรระวัง 
อย่างชัดเจน 
  (๕) เอกสารแสดงวิธีการใช้ชุดทดสอบ และวิธีอ่านผลการตรวจ ต้องเป็นภาษาไทย ใช้ขนาดตัวอักษร
ที่สามารถอ่านได้ชัดเจน พร้อมภาพประกอบที่เป็นภาพจริง พิมพ์ ๔ สี เป็นกระดาษอาร์ตมันหรือด้าน และตัวอักษร
ไม่เลือนเมื่อเปียกน้ำ โดยบรรจุอยู่ในกล่องน้ำยาทดสอบทุกกล่อง 
  (๖) น้ำยาทดสอบมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๕ เดือน นับถัดจากวันที่ส่งมอบ (ระบุ วัน/เดือน/ปีที่ผลิต 
จะต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับถึงวันส่งมอบ) 
 ๖.๒ คุณลักษณะทางเทคนิค 
  (๑) น้ำยาทดสอบหรืออาหารเหลวตรวจเชื้อที่บรรจุในขวดเป็นน้ำยาทดสอบหรืออาหารเหลวสีเหลืองใส 
ปราศจากความขุ่น หรือเชื้อจุลินทรีย์ 
  (๒) ถ้าใส่อาหารหรือไม้พันสำลีสวอปภาชนะอุปกรณ์ หรือมือผู้สัมผัสอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา
ลงในน้ำยาทดสอบหรืออาหารเหลว หลังตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒๔ - ๔๘ ชั่วโมง น้ำยาทดสอบหรืออาหารเหลว
ต้องขุ่นและเปลี่ยนจากสีเหลืองใสเป็นตะกอนสีดำ 
 
๗. น้ำยาตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้นในน้ำและน้ำแข็ง  

๗.๑ คุณลักษณะทั่วไป 
  (๑) เป็นน้ำยาทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจสอบหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำและน้ำแข็ง สามารถ
ทราบผลได้ภายใน ๔๘ ชั่วโมง 
  (๒) ขวดบรรจุน้ำยาทดสอบเป็นขวดแก้วใส ไม่มีสี เป็นขวดใหม่ ไม่มีรอยขีดข่วน มีฝาปิดมิดชิด  
(เป็นฝาใหม่) ทนความร้อน มีความแข็งแรง ต้องไม่ละลายเมื่อโดนเปลวไฟ และสามารถทนความร้อน เมื่อนำไปอบฆ่าเชื้อ
ในหม้อนึ่งไอน้ำ 
  (๓) ฝาขวดกับคอขวดต้องหุ้มด้วยแถบรัดฝาขวด โดยให้แถบรัดปากขวดแนบเรียบกับฝาและคอขวด 
  (๔) กล่องบรรจุขวดน้ำยาทดสอบต้องมีสภาพแข็งแรง ปิดมิดชิด ป้องกันการฉีกขาดได้ง่าย กล่องละ
ไม่เกิน ๕๐ ขวด (มีวัสดุป้องกันขวดน้ำยากระทบกัน) มีรายละเอียดระบุชื่อน้ำยาทดสอบ วัน/เดือน/ปีที่ผลิต และ
วัน/เดือน/ปีที่หมดอายุ การเก็บรักษาน้ำยาทดสอบ วิธีการทำลายชุดน้ำยาทดสอบที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธีและข้อควรระวัง 
อย่างชัดเจน 
  (๕) เอกสารแสดงวิธีการใช้ชุดทดสอบ และวิธีอ่านผลการตรวจ ต้องเป็นภาษาไทย ใช้ขนาดตัวอักษร
ที่สามารถอ่านได้ชัดเจน พร้อมภาพประกอบที่เป็นภาพจริง พิมพ์ ๔ สี เป็นกระดาษอาร์ตมันหรือด้าน และตัวอักษรไม่เลือน
เมื่อเปียกน้ำ โดยบรรจุอยู่ในกล่องน้ำยาทดสอบทุกกล่อง 
  (๖) น้ำยาทดสอบมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๕ เดือน นับถัดจากวันที่ส่งมอบ (ระบุ วัน/เดือน/ปีที่ผลิต 
จะต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับถึงวันส่งมอบ) 
 ๗.๒ คุณลักษณะทางเทคนิค 
  (๑) น้ำยาทดสอบหรืออาหารเหลวตรวจเชื้อที่บรรจุในขวดเป็นน้ำยาทดสอบหรืออาหารเหลวสีแดงใส 
ปราศจากความขุ่น หรือเชื้อจุลินทรีย์ 
  (๒) ถ้าใส่น้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียลงในน้ำยาทดสอบหรืออาหารเหลว หลังตั้งทิ้งไว้ที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒๔ - ๔๘ ชั่วโมง น้ำยาทดสอบหรืออาหารเหลวต้องขุ่นและเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลือง 



รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 
อุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ 

 
๑. แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ  
 ๑.๑ เป็นแอลกอฮอล์เพ่ือใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรค ประกอบด้วยเอทธิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol) ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๗๐ 
 ๑.๒ ภาชนะบรรจุแอลกอฮอล์เป็นขวดพลาสติกใส มีฝาปิดมิดชิด ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕๐ มิลลิลิตร ติดฉลาก
ที่ขวดชัดเจน มีรายละเอียดระบุชื่อแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ อัตราส่วนสาระสำคัญ วัน/เดือน/ปีที่ผลิต และ/หรือ วัน/เดือน/ปี
ที่หมดอายุ ชื่อผู้จำหน่าย การเก็บรักษา และข้อควรระวังอย่างชัดเจน 
 ๑.๓ บรรจุขวดแอลกอฮอล์ในกล่องกระดาษลูกฟูกปิดมิดชิด บรรจุไม่เกินกว่า ๒๔ ขวด/กล่อง 
 
๒. ไม้พันสำลีปลอดเชื้อ  
 ๒.๑ เป็นไม้พันสำลีปลอดเชื้อ (Sterile Cotton Swab) 
 ๒.๒ ก้านไม้ทำจากไม้ผิวเรียบ ไม่มีเสี้ยน หักขาดได้ง่าย ยาวไม่น้อยกว่า ๑๔ เซนติเมตร  
 ๒.๓ ส่วนหวัพันด้วยสำลี ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๕ เซนติเมตร 
 ๒.๔ แยกบรรจุไม้พันสำลีปลอดเชื้อแต่ละชิ้น โดยบรรจุในซองกระดาษปิดสนิท ๑ ชิ้น/ซอง โดยระบุวัน/เดือน/ปีที่ผลิต 
และ/หรือ วัน/เดือน/ปีที่หมดอายุบนซองชัดเจน 
 ๒.๕ ไม้พันสำลีแต่ละอันต้องผ่านการฆ่าเชื้อด้วยวิธีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับภายใต้มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข 
 ๒.๖ บรรจุไม้พันสำลีปลอดเชื้อในกล่องกระดาษปิดมิดชิด บรรจุ ๑๐๐ อัน/กล่อง โดยระบุวัน/เดือน/ปีที่ผลิต
และ/หรือ วัน/เดือน/ปีที่หมดอายุบนกล่องชัดเจน 
 ๒.๗ บรรจุกล่องไม้พันสำลีปลอดเชื้อในกล่องกระดาษลูกฟูกปิดมิดชิด บรรจุไม่เกินกว่า ๓๐ กล่อง/กล่อง



ราคาชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ และอุปกรณ์สำหรับ 
ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ จากการสืบราคาจากท้องตลาด 

ลำดับ รายการจัดซื้อ ปริมาณ/หน่วย 
องค์การเภสัชกรรม 1 

(ราคา/หน่วย) 

บริษัท ยูแอนด์วี  
โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) 

จำกัด2 
(ราคา/หน่วย) 

บริษัท บีสมาร์ท 
ซายเอ็นซ์ จำกัด3 

(ราคา/หน่วย) 

1 ชุดทดสอบบอแรกซ์ 50 tests/ชุด 130 203.30 214 
2 ชุดทดสอบ

ฟอร์มาลิน 
1 test/ชุด 30 41.73 50 

3 ชุดทดสอบซาลิซิลิค 50 tests/ชุด 148 235.40 240 
4 ชุดทดสอบโซเดียม

ไฮโดรซัลไฟต์ 
100 tests/ชุด 85.75 160.50 185 

5 น้ำยาตรวจเชื้อ 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ขั้นต้น (SI-๒) 

50 ขวด/กล่อง 

ไม่มีจำหน่าย 

642.00 800 

6 น้ำยาตรวจเชื้อ 
ซัลโมเนลลาในอาหาร 

80 ขวด/กล่อง 2,054.40 2,050 

7 น้ำยาตรวจเชื้อ 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ขั้นต้นในน้ำและ
น้ำแข็ง 

50 ขวด/กล่อง 642.00 800 

8 แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ4 ๔๕๐ มิลลิลิตร /
ขวด 

107.00 120 

9 ไม้พันสำลี 
ปลอดเชื้อ5 

100 ก้าน/กล่อง 160.50 214 

หมายเหตุ :  1. ราคาที่จำหน่ายหน้าร้านสำนักงานใหญ่ขององค์การเภสัชกรรม (GPO) ถ.พระราม 6 และสาขาย่อย
ของ GPO  

  2. ราคาของ บริษัท ยูแอนดว์ี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (คุณกวาง หมายเลขโทรศัพท์ 06 3535 5977) 
 3. ราคาของ บริษัท บีสมาร์ท ซายเอ็นซ์ จำกัด ซึ่งสืบค้นทางออนไลน์ (คุณอรวรรณ รุจิรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 

08 4164 3344) 
 4. ก่อนการตรวจโดยใช้น้ำยาตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น (SI-๒) น้ำยาตรวจเชื้อซัลโมเนลลาใน

อาหาร และน้ำยาตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้นในน้ำและน้ำแข็ง ต้องใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ สำหรับ
เช็ดทำความสะอาดพ้ืนที่ตรวจ รอบฝาขวด คอขวด และบริเวณแถบรัดปากขวด  

 5. การตรวจความสะอาดของมือผู้สัมผัสอาหาร และภาชนะอุปกรณ์ท่ีสัมผัสอาหารต้องใช้ไม้พันสำลีปลอดเชื้อ
ในการตรวจ  

      
   
 


