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หน่วยงานให้บริการ :สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
การทดสอบความชานาญความชานาญ (Proficiency testing provider)
ลาดับที่
รายละเอียดการให้บริการ
เทคนิคการตรวจ
ชนิด/จานวนตัวอย่าง
อัตราค่าบารุง
วิเคราะห์
(บาท)
การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์
1
สาขาเคมีคลีนิก
1. Glucose
2. BUN
3. Creatinine
4. Uric acid
5. Total cholesterol
6. Total protein
7. Alkaline phosphatase
8. total protein
9. Albumin
ซีรั่มแห้ง จำนวน
3,000
10. Total bilirubin
2 ตัวอย่ำง 3 รอบ/ปี
11. Aspartate transaminase
12. Alanine transaminase
13. Sodium
14. Potassium
15. Chloride
16. Calcium
17. Phosphorus
18. Magnesium
2
สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินกิ
1. Urinary sediment
วัตถุทดสอบ 7 ตัวอย่ำง
2,000
examination
3 รอบ / ปี
2. Blood parasite
ตัวอย่ำง/รอบ
examination
1) รูปภำพตะกอนปัสสำวะ 4
3. Fecal direct
ภำพ
examination
2) ฟิล์มเลือดหรือรูปภำพจำนวน
1 ตัวอย่ำง
3) ตะกอนอุจจำระหรือรูปภำพ
จำนวน 2 ตัวอย่ำง
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ลาดับที่
3

รายละเอียดการให้บริการ
สาขาจุลชีววิทยาคลีนิก
1. Gram stain
2. Acid fast stain

เทคนิคการตรวจ
วิเคราะห์

ชนิด/จานวนตัวอย่าง

วัตถุทดสอบ 4 ตัวอย่ำง
3 รอบ/ปี

อัตราค่าบารุง
(บาท)
1,500

ตัวอย่ำง/รอบ
1) เสมียร์เชื้อแบคทีเรีย สำหรับ
ย้อมสีแกรม จำนวน 2
ตัวอย่ำง
2) เสมียร์เสมหะ สำหรับย้อมเชื้อ
ทนกรด จำนวน 2 ตัวอย่ำง

4

5

สาขาจุลชีววิทยาคลินิก
1. Gram stain
2. Acid fast stain
3. Aerobic bacteria
identification
4. Antimicrobial
susceptibility test

สาขาโลหิตวิทยา
1. Red blood cell count
2. White blood cell count
3. Platelet count
4. Hemoglobin
determination
5. Hematocrit determination
6. MCV
7. MCH
8. MCHC
9. Differential white blood
cell count
10. Red cell morphologica
Identification
11. Platelet estimation

วัตถุทดสอบ 6 ตัวอย่ำง
3 รอบ/ปี

2,000

ตัวอย่ำง/รอบ
1) เสมียร์เชื้อแบคทีเรีย สำหรับ
ย้อมสีแกรม จำนวน 2
ตัวอย่ำง
2) เสมียร์เสมหะ สำหรับย้อมเชื้อ
ทนกรด จำนวน 2 ตัวอย่ำง
3) แบคทีเรียในอำหำรเลีย้ งเชื้อ
จำนวน 2 ตัวอย่ำง

วัตถุทดสอบ 4 ตัวอย่ำง
3 รอบ/ปี
ตัวอย่ำง/รอบ
1) Cell control จำนวน
2 ตัวอย่ำง
2) ฟิล์มเลือดย้อมสี
จำนวน 2 ตัวอย่ำง

5,500
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ลาดับที่
6

รายละเอียดการให้บริการ
สาขาธนาคารเลือด
1. ABO Blood grouping
2. Rh blood grouping

เทคนิคการตรวจ
วิเคราะห์

ชนิด/จานวนตัวอย่าง
วัตถุทดสอบ 4 ตัวอย่ำง
3 รอบ/ปี

อัตราค่าบารุง
(บาท)
1,500

ตัวอย่ำง/รอบ
1) เม็ดเลือดแดง&ซีรั่ม จำนวน
2 ชุด 4 ตัวอย่ำง

7

8

สาขาธนาคารเลือด
1. ABO Blood grouping
2. Rh blood grouping
3. Unexpected antibody
screening test
4. Unexpected antibody
identification
สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
1. Syphilis serology test.

วัตถุทดสอบ 7 ตัวอย่ำง
3 รอบ / ปี

2,500

ตัวอย่ำง/รอบ
1) เม็ดเลือดแดง&ซีรั่ม จำนวน
2 ชุด 4 ตัวอย่ำง
2) ซีรั่ม จำนวน 3 ตัวอย่ำง

วัตถุทดสอบ 3 ตัวอย่ำง
3 รอบ / ปี
ตัวอย่ำง/รอบ
1) Syphilis test panel serum
5 ตัวอย่ำง

2,000
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อัตราค่าใช้จ่ายด้านการรับรองห้องปฏิบัติการ
1. อัตรำค่ำใช้จ่ำยกำรรับรองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุขตำมมำตรฐำน ISO/IEC
17025 และหน่วยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอ้ำงอิงด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข ตำมมำตรฐำน
ISO Guide 34
ค่ำพิจำรณำเอกสำร (เฉพำะกำรรับรองใหม่)
10,000 บำท ต่อครั้ง
ค่ำธรรมเนียมกำรขยำยขอบข่ำย
10,000 บำท ต่อครั้ง
ค่ำต่ออำยุกำรรับรอง
10,000 บำท ต่อครั้ง
ค่ำธรรมเนียมกำรรับรอง
25,000 บำท ต่อครั้ง
ค่ำตรวจประเมิน (ประเมินเบื้องต้น, ประเมินจริง, ตรวจเฝ้ำระวัง, ตรวจติดตำม)
ผู้ตรวจประเมินด้ำนระบบ
2,000 บำท ต่อคนต่อวัน
ผู้ตรวจประเมินด้ำนวิชำกำร
1,500 บำท ต่อคนต่อวัน
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิชำกำร
1,000 บำท ต่อคนต่อวัน
(ค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงและที่พักของผู้ตรวจประเมินตำมอัตรำค่ำใช้จ่ำยจริง)
ค่ำธรรมเนียมรำยปี
2,000 บำท ต่อปี
ค่ำใบรับรอง กรณีสูญหำยหรือขอเพิ่มเติม
2,000 บำท
* กรณีขอขยำยขอบข่ำยนอกวงรอบกำรต่ออำยุกำรรับรอง คิดค่ำใช้จ่ำยเป็น 2 เท่ำของอัตรำปกติ
** กรณีห้องปฏิบัติกำรมีสถำนที่ตั้งอยู่ต่ำงประเทศคิดค่ำใช้จ่ำยขั้นต่ำตำมอัตรำขั้นต้น ห้องปฏิบัติกำร
ต้องชำระค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำง ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง ค่ำเบี้ยเลี้ยง และที่พักของ
ผู้ตรวจประเมินตำมอัตรำค่ำใช้จ่ำยจริง
2. อัตรำค่ำใช้จ่ำยกำรรับรองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรด้ำนกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน ISO 15189,
ISO 22870, ISO 15190
ค่ำพิจำรณำเอกสำร
10,000 บำท ต่อครั้ง
(กำรรับรองใหม่, กำรต่ออำยุกำรรับรอง, กำรขยำยขอบข่ำยกำรรับรอง)
ค่ำธรรมเนียมกำรรับรอง
25,000 บำท ต่อครั้ง
ค่ำตรวจประเมิน (ประเมินเบื้องต้น, ประเมินจริง, ตรวจเฝ้ำระวัง, ตรวจติดตำม)
ผู้ตรวจประเมินด้ำนระบบ
2,000 บำท ต่อคนต่อวัน
ผู้ตรวจประเมินด้ำนวิชำกำร
1,500 บำท ต่อคนต่อวัน
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิชำกำร
1,000 บำท ต่อคนต่อวัน
(ค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงและที่พักของผู้ตรวจประเมินตำมอัตรำค่ำใช้จ่ำยจริง)
ค่ำธรรมเนียมรำยปี
2,000 บำท ต่อปี
ค่ำใบรับรอง กรณีสูญหำยหรือขอเพิ่มเติม
2,000 บำท ต่อครั้ง
* กรณีขอขยำยขอบข่ำยนอกวงรอบกำรต่ออำยุกำรรับรอง คิดค่ำใช้จ่ำยเป็น 2 เท่ำของอัตรำปกติ
** กรณีกำรรับรองห้องปฏิบัติกำรที่มีสถำนที่ตั้งอยู่ต่ำงประเทศ คิดค่ำใช้จ่ำยขั้นต่ำตำมอัตรำข้ำงต้น
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และค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง ค่ำเบี้ยเลี้ยง และที่พักขอ ง
ผู้ตรวจประเมินตำมอัตรำค่ำใช้จ่ำยจริง
3. อัตรำค่ำใช้จ่ำยกำรตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยศึกษำวิจัยและพัฒนำตำมมำตรฐำน OECD GLP
ค่ำพิจำรณำเอกสำร
10,000 บำท ต่อครั้ง
ค่ำธรรมเนียมกำรขยำยขอบข่ำย
10,000 บำท ต่อครั้ง
ค่ำต่ออำยุกำรรับรอง
10,000 บำท ต่อครั้ง
ค่ำธรรมเนียมกำรรับรอง
25,000 บำท ต่อครั้ง
ค่ำตรวจประเมิน (ประเมินเบื้องต้น, ประเมินจริง, ตรวจเฝ้ำระวัง, ตรวจติดตำม)
ผู้ตรวจประเมินด้ำนระบบ
2,000 บำท ต่อคนต่อวัน
ผู้ตรวจประเมินด้ำนวิชำกำร
1,500 บำท ต่อคนต่อวัน
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิชำกำร
1,000 บำท ต่อคนต่อวัน
(ค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงและที่พักของผู้ตรวจประเมินตำมอัตรำค่ำใช้จ่ำยจริง)
ค่ำธรรมเนียมรำยปี
2,000 บำท ต่อปี
ค่ำใบรับรอง กรณีสูญหำยหรือขอเพิ่มเติม
2,000 บำท ต่อครั้ง
* กรณีห้องปฏิบัติกำรมีสถำนที่ตั้งอยู่ต่ำงประเทศ คิดค่ำใช้จ่ำยขั้นต่ำตำมอัตรำขั้นต้น ห้องปฏิบัติกำร
ต้องชำระค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง ค่ำเบี้ยเลี้ยง ที่พักของผู้ตรวจ
ประเมินตำมอัตรำค่ำใช้จ่ำยจริง
4. อัตรำค่ำใช้จ่ำยกำรรับรองระบบคุณภำพห้องปฏิบัติกำรด่ำนอำหำรและยำ
ค่ำพิจำรณำเอกสำร
1,000 บำท ต่อครั้ง
ค่ำธรรมเนียมกำรขยำยขอบข่ำย
1,000 บำท ต่อรำยกำร (test)
ค่ำต่ออำยุกำรรับรอง
1,000 บำท ต่อครั้ง
ค่ำตรวจประเมิน (ประเมินเบื้องต้น, ประเมินจริง, ตรวจเผ้ำระวัง, ตรวจติดตำม)
ผู้ตรวจประเมินด้ำนระบบ
1,500 บำท ต่อคนต่อวัน
ผู้ตรวจประเมินด้ำนวิชำกำร
1,000 บำท ต่อคนต่อวัน
(ค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงและที่พักของผู้ตรวจประเมินตำมอัตรำค่ำใช้จ่ำยจริง)
ค่ำใบรับรอง
1,000 บำท ต่อครั้ง
ค่ำใบรับรอง กรณีสูญหำยหรือขอเพิ่มเติม
500 บำท
ค่ำตัวอย่ำงทดสอบควำมสำมำรถ(Check sample) 1,000 บำท ต่อรำยกำร (test)/ชุด
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5. อัตรำค่ำใช้จ่ำยกำรรับรองระบบตรวจสอบสำรพิษตกค้ำงในผักสด/ผลไม้สด
ค่ำพิจำรณำเอกสำร
1,000 บำท ต่อครั้ง
ค่ำธรรมเนียมกำรขยำยขอบข่ำย
1,000 บำท ต่อรำยกำร (test)
ค่ำต่ออำยุกำรรับรอง
1,000 บำท ต่อครั้ง
ค่ำตรวจประเมิน (ประเมินเบื้องต้น, ประเมินจริง, ตรวจเฝ้ำระวัง, ตรวจติดตำม)
ผู้ตรวจประเมินด้ำนระบบ
1,500 บำท ต่อคนต่อวัน
ผู้ตรวจประเมินด้ำนวิชำกำร
1,500 บำท ต่อคนต่อวัน
(ค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงและที่พักของผู้ตรวจประเมินตำมอัตรำค่ำใช้จ่ำยจริง)
ค่ำใบรับรอง
1,000 บำท
ค่ำใบรับรอง กรณีสูญหำยหรือขอเพิ่มเติม
500 บำท
ค่ำตัวอย่ำงทดสอบควำมสำมำรถ (Check sample) 1,000 บำท ต่อรำยกำร (test)/ชุด
6. อัตรำค่ำใช้จ่ำยกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และห้องปฏิบัติกำรรังสีวินิจฉัย
มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข
ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท
ค่าใช้จ่ายหลัก
1
2
3
4
5
อัตราค่าใช้จ่าย
1. ค่ำธรรมเนียมกำรรับรอง
500
2,000 3,000
4,000 5,000 บำท/ครั้ง
2. ค่ำพิจำรณำเอกสำร
500
1,000 2,000
3,000
4,000 บำท/ครั้ง
3. ค่ำธรรมเนียมรำยปี
500
1,000 2,000
3,000
4,000 บำท
4. ค่ำตรวจประเมิน
4.1 หัวหน้ำคณะผู้ตรวจประเมิน 1,500
1,500 1,500
1,500 1,500 บำท/คน/วัน
4.2 ผู้ตรวจประเมินด้ำนวิชำกำร 1,000
1,000 1,000
1,000 1,000 บำท/คน/วัน
4.3 ผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิชำกำร
1,000
1,000 1,000
5. ค่ำใช้จ่ำยเดินทำง และค่ำที่พักผู้ตรวจประเมินตำมอัตรำค่ำใช้จ่ำยจริง

1,000

1,000

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
1. ค่ำใบรับรอง กรณีสูญหำยหรือขอเพิ่มเติมสำหรับห้องปฏิบัติกำรทุกประเภทใบละ 1,000 บำท

บำท/คน/วัน
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หมายเหตุ
1. อัตรำค่ำใช้จ่ำยนี้ ใช้สำหรับห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และห้องปฏิบัติกำรรังสีวินิจฉัย นอกสังกัด
กระทรวงสำธำรณสุข ที่ประสงค์จะขอกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำร ตำมมำตรฐำนกระทรวง
สำธำรณสุขครอบคลุม กำรขอรับรองใหม่ และกำรต่ออำยุ
2. กรณีกำรเฝ้ำระวัง เรียกเก็บค่ำพิจำรณำเอกสำรและค่ำธรรมเนียมรำยปี
3. ประเภทห้องปฏิบัติกำร
ประเภทที่ 1 หมำยถึง สถำนพยำบำลประเภทคลินิกที่มีกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรที่ไม่รับผู้ป่วยค้ำง
คืน หรือคลินิกกำรประกอบโรคศิลปะ สำขำรังสีเทคนิค หรือคลินิกเทคนิคกำรแพทย์ที่มีรำยกำรทดสอบไม่เกิน
20 รำยกำร
ประเภทที่ 2 หมำยถึง ห้องปฏิบัติกำรของสถำนพยำบำลขนำดเล็ก ที่มีจำนวนเตียง ต่ำกว่ำ 31 เตียง
ประเภทที่ 3 หมำยถึง ห้องปฏิบัติกำรของสถำนพยำบำลขนำดกลำง ที่มีจำนวนเตียง 31-90 เตียง
ประเภทที่ 4 หมำยถึง ห้องปฏิบัติกำรของสถำนพยำบำลขนำดใหญ่ ที่มีจำนวนเตียง 91-120 เตียง
หรือคลินิกเทคนิคกำรแพทย์ที่มีรำยกำรทดสอบ 21-50 รำยกำร
ประเภทที่ 5 หมำยถึง ห้องปฏิบัติกำรของสถำนพยำบำลขนำดใหญ่ ที่มีจำนวนเตียงมำกกว่ำ 120 เตียง
หรือคลินิกเทคนิคกำรแพทย์ที่มีรำยกำรทดสอบมำกกว่ำ 50 รำยกำร
4. อัตรำค่ำใช้จ่ำยสำหรับห้องปฏิบัติกำรทุกประเภท จะเรียกเก็บเมื่อ ห้องปฏิบัติกำรยื่นขอกำรรับรอง
หรือก่อนวันที่ไปขอตรวจประเมิน อย่ำงน้อย 7 วันทำกำร
7. อัตรำค่ำใช้จ่ำยกำรรับรองห้องปฏิบัติกำรตรวจสุขภำพคนหำงำนที่จะไปทำงำนต่ำงประเทศ
ค่ำพิจำรณำเอกสำร
4,000 บำท ต่อครั้ง
ค่ำตรวจประเมิน
(กำรรับรองใหม่กำรต่ออำยุกำรรับรองกำรขยำยขอบข่ำยกำรรับรอง)
ผู้ตรวจประเมินด้ำนระบบ
1,500 บำท ต่อคนต่อวัน
ผู้ตรวจประเมินด้ำนวิชำกำร
1,000 บำท ต่อคนต่อวัน
(ค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงและที่พักของผู้ตรวจประเมินตำมอัตรำค่ำใช้จ่ำยจริง)
ค่ำใบรับรอง กรณีสูญหำยหรือขอเพิ่มเติม
500 บำท

