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ข้ อ มู ล ผู้ ข อ รั บ บ ริ ก า ร  ( ข้ อ มู ล ส า ห รั บ อ อ ก ใ บ เ ส ร็ จ รั บ เ งิ น )  

 
ชื่อ/รหัสโครงการ...................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................  

ที่อยู่..........................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................  
โทรศัพท์................................................................................................................................................... 

 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี............................................................................................................................ 
อ้างอิง :    ประกาศ     บันทึกอนุมัติ   เลขที่........ ฉบับที่……….………................  
รหัสบัญชี 49999190-รายได้จากการให้บริการอื่นของศูนย์วิจัยคลินิก  : รหสัCost Center 118A400  :     เงนิสด      เงินโอน  เลขที่ใบเสร็จ 

 รายการ 
วัน/เดือน/ปี  
ที่ใช้บริการ 

อัตราค่าบริการ  
(ต่อหน่วย) 

หน่วย 
จ านวนหน่วย รวม 

 ค่าบริการเตียง (ไม่รวมอาหาร)  1,500 บาท/วัน   
 ค่าบริการห้องพกัแพทย ์  600 บาท/วัน   
 ค่าบริการห้องพกัพยาบาล  600 บาท/วัน   
 ค่บริการเครื่องวัดความดันโลหิต  300 บาท/วัน   
 ค่าบริการเครื่อง pulse oxymeter  300 บาท/วัน   
 ค่าบริการเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)  400 บาท/ครั้ง   
 ค่าบริการเครื่อง holter monitor  2,500 บาท/วัน   

 
ค่าบริการ Emergency cart 
(oxygen, defibrilator, EKG monitor, เครื่องช่วยใส่ท่อหายใจ,เครื่องดูด
เสมหะ) 

 
5,000 บาท/วัน 

  

 ค่าบริการเครื่องดูดเสมหะ (mobile)  1,000 บาท/วัน   
 ค่าบริการ infusion pump  500 บาท/วัน   
 ค่าบริการเครื่อง syringe pump  500 บาท/วัน   

 
ค่าบริการห้องตรวจ  
(พร้อม stethoscope,oto / ophthalmoscope+ไฟฉาย+ไม้กดลิ้น) 

 
300 บาท/ชั่วโมง 

  

 ค่าบริการเครื่อง EKG monitor  1,200 บาท/วัน   
 ค่าเครื่องติดตามการท างานของหัวใจ (BP+pulse oxymeter+EKG)  1,500 บาท/วัน   
 ค่าบริการเครื่อง Defibrilator)  500 บาท/วัน   
 ค่าเครื่องชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง (แสดงผล BMI ได้)  500 บาท/วัน   

 
ค่าบริการห้องประชุมใหญ ่(จอพร้อมเครื่อง  
projector, wifi, ปลั๊กต่อสาย LAN จ านวน 4 จุด) 

 
500 บาท/ชั่วโมง 

  

 ค่าบริการห้องประชุมย่อย (wifi, ปลัก๊ตอ่สาย LAN จ านวน 1 จุด)  200 บาท/ชั่วโมง   
 ค่าบริการ Monitor station  100 บาท/ชั่วโมง   

 
ค่าบริการเก็บยาใน Refrigerator 2-8 oC 
ขนาด 30x75x75 (cm.) 

 
200 บาท/ชั้น/วัน 

  

 
ค่าบริการเก็บยาใน Refrigerator 15-25 oC 
ขนาด 25x50x45 (cm.) 

 
100 บาท/ชั้น/วัน 

  

 
ค่าบริการเก็บยาในตู้ไม้ 3 ชั้น 
ขนาด 23x65x30 (cm.) 

 
50 บาท/ตู้/วัน 

  

 
ค่าบริการเก็บยาในตู้กระจกเก็บสารและ 
ดูดความชื้นขนาด 24x50x45 (cm.) 

 
100 บาท/ชั้น/วัน 

  

 ค่าบริการเก็บตัวอยา่งวิเคราะห์ในตู้ deep freeze -80 oC  10 บาท/กล่อง/วัน   
 ค่าบริการเครื่อง centrifuge ควบคุมอณุหภูมิ  100 บาท/หลอด   
 ค่าบริการเครื่อง centrifuge ควบคุมอณุหภูมิ  1,000 บาท/วัน   
 ค่าบริการตู้เตรียมยา (Biosafety Cabinet Class II)  250 บาท/ชั่วโมง   
 อ่ืนๆ ระบุ ....................................................      
 รวมค่าบริการ      

 

    

ใบขอรับบริการ (S e r v i c e  R e q u e s t  F o r m ) 

 

 
 
 

 
             

        วันที่............/..................../..............   เวลา ............................... 
 

           ชื่อผู้ให้บริการ (SICRES)............................................................ 
 

 

 

ชื่อ-สกุล.................................................................................... 
HN: .................................................................................อายุ...................ปี 
OPD/IPD.................................................................................. 

(ติดสต๊ิกเกอร์) 

ส าหรับเจ้าหน้าที่การเงิน SICRES 

...............................

........’’…....... 

SQ:…….……..…….. 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ SICRES 

  ลงช่ือ.......................................... 
........ /........... /........ 

  ลงช่ือ.......................................... 
....... /........... /........ 


	SQ: 
	fill_11: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	fill_20: 
	fill_21: 
	fill_22: 
	fill_23: 
	fill_24: 
	fill_25: 
	fill_26: 
	fill_27: 
	fill_28: 
	fill_29: 
	fill_30: 
	fill_31: 
	fill_32: 
	fill_33: 
	fill_34: 
	fill_35: 
	fill_36: 
	fill_37: 
	fill_38: 
	fill_39: 
	fill_40: 
	fill_41: 
	fill_42: 
	fill_43: 
	fill_44: 
	fill_45: 
	fill_46: 
	fill_47: 
	fill_48: 
	fill_49: 
	fill_50: 
	fill_51: 
	fill_52: 
	fill_53: 
	fill_54: 
	fill_55: 
	fill_56: 
	fill_57: 
	fill_58: 
	fill_59: 
	fill_60: 
	fill_61: 
	fill_62: 
	fill_63: 
	fill_64: 
	fill_65: 
	fill_66: 
	fill_67: 
	fill_68: 
	fill_69: 
	fill_70: 
	fill_71: 
	fill_72: 
	fill_73: 
	fill_74: 
	fill_75: 
	fill_76: 
	fill_77: 
	fill_78: 
	fill_79: 
	fill_80: 
	fill_81: 
	fill_82: 
	fill_83: 
	fill_84: 
	fill_85: 
	fill_86: 
	fill_87: 
	fill_88: 
	fill_89: 
	fill_90: 
	fill_91: 
	fill_92: 
	fill_93: 
	fill_94: 
	fill_95: 
	fill_96: 
	fill_100: 
	fill_101: 
	Text_4: 
	Text_1: 
	Text_2: 
	Text_3: 
	Text_5: 
	Text_6: 
	Text_7: 
	Text_8: 
	fill_9: 
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Text6: 
	Text7: 
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Text10: 
	Text12: 


