ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที่ 1928/2564)
เรื่อง อัตราคาบริการของศูนยสัตวทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน
...........................................................................
ศูนยสัตวทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนหนวยงานที่ใหบริการเลี้ยง
และดูแลสัตวทดลอง และมีภารกิจในการใหบริการขนสงสัตวทดลองและชีววั ตถุ แกนั กวิจั ยทั้ งภายในและ
ภายนอกมหาวิ ทยาลั ย ขอนแก น ดั งนั้ นเพื่ อ ใหการบริ การของศู นย สั ตว ทดลองภาคตะวั นออกเฉีย งเหนื อ
มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปดวยความเรียบรอย และสอดคลองกับสถานการณปจจุบันยิ่งขึ้น
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา 37(1) และ(3) และ (5) แห งพระราชบั ญญั ติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 และตามความในขอ 14.2 ของขอบั งคับมหาวิทยาลัยขอนแก น วาดวย
การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพยสิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 และมติคณะกรรมการบริหารศูนย
สั ตวทดลองภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เมื่อวันที่ 29 มิ ถุนายน 2564 ประกอบกับมติ ที่ป ระชุ มคณะกรรมการ
บริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564
จึงออกประกาศไว ดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1928/2564) เรื่อง อัตรา
คาบริการของศูนยสัตวทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน”
ขอ 2 ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เปนตนไป ประกาศใดซึ่งขัดแยงกับประกาศนี้ใหใช
ประกาศนี้แทน
ขอ 3 ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง อัตราคาบริการของศูนยสัตวทดลองภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ฉบับที่ 1446/2561 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เปนตนไป
ขอ 4 ประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน
“ศูนยสัตวทดลอง”
หมายความวา ศูนยสัตวทดลองภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน

-2“คณะกรรมการอํานวยการ”

หมายความวา

คณะกรรมการอํานวยการประจําศูนย
สัตวทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
“บุคคลภายใน”
หมายความวา นักศึกษา เจาหนาที่ อาจารยในสังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแกน
“บุคคลภายนอก”
หมายความวา นักศึกษา เจาหนาที่ อาจารยที่ไมไดสังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแกน บุคคลทั่วไป หรือ
หนวยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัย
“คาบริการ”
หมายความวา คา บริ การจัด หาสัตวทดลอง คา บริการ
เลี้ ย งและดู แ ลสั ต ว ท ดลอง ค า บริ ก าร
จํ า หน า ยวั ส ดุ อุ ป กรณ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
สัตวทดลอง คาบริการขนสงสัตวทดลอง
คาบริการเพื่อปฏิบัติการกับสัตวทดลอง
ขอ 5 อัตราคาบริการเลี้ยงและดูแลสัตวทดลอง
บุคคล
ชนิดของสัตวทดลอง
บุคคลภายใน
ที่
ภายนอก
หนวย
หมายเหตุ
1. หนูเมาส
4
10
บาท/ตัว/วัน
2. หนูแรท
7
15
บาท/ตัว/วัน
3. การเลี้ยงสัตวแบบปลอดเชื้อจําเพาะ
(หนู SPF)
เพิ่มเติมจากคาบริการ
10
25
บาท/ตัว/วัน ของสัตวทดลองแตละ
 หนูเมาส
13
30
บาท/ตัว/วัน ชนิด
 หนูแรท
4. การเลี้ยงแบบความปลอดภัยทาง
เพิ่มเติมจากคาบริการ
ชีวภาพระดับ 3 (หนูติดเชื้อ)
ของสัตวทดลองแตละ
 หนูเมาส
15
35
บาท/ตัว/วัน ชนิด
 หนูแรท
18
40
บาท/ตัว/วัน
5. กระตาย
25
50
บาท/ตัว/วัน
หมายเหตุ : หากมีความจําเปนตองเปลี่ยนวัสดุรองนอนนอกเหนือจากการเลี้ยงและดูแลปกติ (การเลี้ยงและดูแล
ปกติจะดําเนินการเปลี่ยนกรงพรอมวัสดุรองนอนทุก 3 วัน) คิดคาบริการเพิ่ม ดังนี้
รายการ
บุคคลภายใน บุคคลภายนอก
หนวย
วัสดุรองนอน
25
50
บาท/กรง/ครั้ง

-3ขอ 6 อัตราคาบริการจําหนายวัสดุ อุปกรณ ที่เกี่ยวของกับสัตวทดลอง
หนวย
ชนิดของวัสดุอปุ กรณ
บุคคลภายใน บุคคลภายนอก

ที่
1.
2.
3.

4.
5.
6.

อาหารสัตวทดลอง
วัสดุรองนอน
กาซคารบอนไดออกไซด
สําหรับการุณยฆาต
• หนูเมาส
• หนูแรท
อัตราคาบริการเพื่อกําจัดซาก
สัตวทดลอง
Isoflurane
Thiopental sodium

50
100

150
300

บาท/กิโลกรัม
บาท/ถุง

10
20
20

30
60
60

บาท/ตัว
บาท/ตัว
บาท/กิโลกรัม

15
250

30
300

บาท/มิลลิลิตร
บาท/ชุด

ขอ 7 อัตราคาบริการวัสดุสิ้นเปลืองสําหรับนักวิจัย
รายการ
ราคา
หนวย

ที่

1. หนากากอนามัยแบบใชแลว

หมายเหตุ

3

บาท/ชิ้น

ทิ้ง

15 กิโลกรัม/ถุง
3 กิโลกรัม/ถุง

พรอม sterile
water

หมายเหตุ
สําหรับการเขาใชพื้นที่ ABSL 1,
3

2. ถุงมือยางแบบใชแลวทิ้ง

4

บาท/คู

สําหรับการเขาใชพื้นที่ ABSL 1,
3

3. หนากาก N95

100

บาท/ชิ้น

สําหรับการเขาใชพื้นที่ ABSL 3

4. แวนครอบตา safety goggles

150

บาท/อัน

สําหรับการเขาใชพื้นที่ ABSL 3

5

บาท/ชุด

สําหรับการเขาใชพื้นที่ ABSL 1,

5. คาใชบริการชุดปฏิบัติการ

3
6. ชุดกรง Metabolic

ที่
1.

50

ขอ 8 อัตราคาบริการขนสงสัตวทดลอง
บุคคล
ประเภทการขนสง
ภายใน
อัตราคาบริการขนสงสัตวทดลอง
10
จากศูนยสัตวทดลองภาค

บาท/กรง/วัน

1 ชุด/10 กรง

บุคคลภายนอก

หนวย

20

บาท/กิโลเมตร

หมายเหตุ

-4ที่

2.

ประเภทการขนสง
ตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแกนไปยัง
หนวยงานตางๆ ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
อัตราคาบริการรับสัตวทดลองจาก
ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล มายังศูนย
สัตวทดลองภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแกน

บุคคล
ภายใน

บุคคลภายนอก

หนวย

หมายเหตุ

10,000

20,000

บาท/เที่ยว

เที่ยวละ 30 กลอง

หมายเหตุ : ทั้งนี้อัตราคาบริการรับสัตวทดลองจากศูนยสัตวทดลองแหงชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มายังศูนย
สัตวทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน ผูรับบริการจะตองเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายคาขนสงเองทั้งหมด โดยหารเฉลี่ยตามจํานวนกลองขนสงสัตวทดลองที่บรรทุกมาในแตละ
รอบ

9.1
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ขอ 9 อัตราคาบริการเพื่อปฏิบัติการกับสัตวทดลอง
อัตราคาบริการเพื่อปฏิบัติการกับสัตวทดลอง ชนิดหนูเมาส (Mouse)
รายการ
บุคคลภายใน บุคคลภายนอก
ปอนสาร
Gavage
10
30
ฉีดสารเขาชอง
Intraperitoneal Injection
5
15
ทอง
ฉีดสารเขาชั้นใต
Subcutaneous Injection
5
15
ผิวหนัง
ฉีดสารเขาชั้น
Intradermal Injection
10
30
ผิวหนัง
ฉีดสารเขาชั้น Intramuscular Injection
5
15
กลามเนื้อ
ฉีดสารเขาหลอด Intravenous Injection
10
30
เลือดดํา

หนวย
บาท/ตัว/ครัง้

หมายเหตุ

บาท/ตัว/ครั้ง
บาท/ตัว/ครั้ง
บาท/ตัว/ครั้ง
บาท/ตัว/ครั้ง
บาท/ตัว/ครั้ง

หลอดเลือดดํา
ที่หาง

-59.1 อัตราคาบริการเพื่อปฏิบัติการกับสัตวทดลอง ชนิดหนูเมาส (Mouse)
ที่
รายการ
บุคคลภายใน บุคคลภายนอก
7. เก็บตัวอยาง
Blood Collection from
10
30
เลือดจากแองลูก
Orbital sinus
ตา
8. เก็บตัวอยาง
Blood Collection from
15
45
เลือดจากหลอด
Tail vein
เลือดดําที่หาง
9. เจาะเก็บเลือด
Cardiac Puncture
25
75
จากหัวใจ
10. วางยาสลบดวย
Anesthesia by
10
30
Thiopental
Thiopental sodium
sodium
11. ผาซากเก็บ
Necropsy : collect the
50
150
อวัยวะหลัก
main organs
(heart, thymus, lung,
liver, spleen, kidney,
Intestine, testis or
ovary)
12. ผาซากเก็บสมอง Necropsy : collect brain
25
75
13. เก็บตัวอยาง
Feces Collection : direct
10
30
อุจจาระ
14. เก็บตัวอยาง
Urine Collection : direct
10
30
ปสสาวะ
15. ถายภาพเอ็กซเรย
Digital X-ray
100
300
16. ผาตัดรังไข (เพศ
เมีย)
17. ผาตัดอัณฑะ
(เพศผู)

Ovariectomy

250

750

Castration

200

600

หนวย
หมายเหตุ
บาท/ตัว/ครั้ง ไมเกิน 0.2
มิลลิลิตร
บาท/ตัว/ครั้ง ไมเกิน 0.2
มิลลิลิตร
บาท/ตัว
บาท/ตัว/ครั้ง ไมรวมคา
ยาสลบ
บาท/ตัว

บาท/ตัว
บาท/ตัว/ครั้ง
บาท/ตัว/ครั้ง
บาท/ฟลม ไมรวมคา
ยาสลบ
บาท/ตัว/ครั้ง ไมรวมคา
ยาสลบ
บาท/ตัว/ครั้ง ไมรวมคา
ยาสลบ

-69.2 อัตราคาบริการเพื่อปฏิบัติการกับสัตวทดลอง ชนิดหนูแรท (Rat)
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายการ
ปอนสาร
ฉีดสารเขาชองทอง

Gavage
Intraperitoneal
Injection
ฉีดสารเขาชั้นใตผิวหนัง Subcutaneous
Injection
ฉีดสารเขาชั้นผิวหนัง
Intradermal
Injection
ฉีดสารเขาชั้นกลามเนื้อ Intramuscular
Injection
ฉีดสารเขาหลอดเลือด
Intravenous
ดํา
Injection

7.

เก็บตัวอยางเลือดจาก
หลอดเลือดดําที่หาง
8. เจาะเก็บเลือดทั้งตัว :
Heart /Posterior
vena cava
9. วางยาสลบดวย
Thiopental sodium
10. ผาซากเก็บอวัยวะหลัก

11. ผาซากเก็บสมอง

Blood Collection
from Tail vein
Total bleeding :
Heart/ Posterior
vena cava
Anesthesia by
Thiopental sodium
Necropsy :
collect the main
organs (heart,
thymus, lung,
liver, spleen,
kidney, Intestine,
testis or ovary)
Necropsy : collect
brain

10
5

บุคคลภาย
นอก
30
15

บาท/ตัว/ครั้ง
บาท/ตัว/ครั้ง

5

15

บาท/ตัว/ครั้ง

10

30

บาท/ตัว/ครั้ง

5

15

บาท/ตัว/ครั้ง

10

30

บาท/ตัว/ครั้ง

หลอดเลือดดําที่
หาง

10

30

บาท/ตัว/ครั้ง

ไมเกิน 1.0
มิลลิลิตร

25

75

บาท/ตัว/ครั้ง

10

30

บาท/ตัว/ครั้ง

50

150

บาท/ตัว

25

75

บาท/ตัว

บุคคลภายใน

หนวย

หมายเหตุ

ไมรวมคายาสลบ

-79.2 อัตราคาบริการเพื่อปฏิบัติการกับสัตวทดลอง ชนิดหนูแรท (Rat)
ที่

รายการ

12. เก็บตัวอยางอุจจาระ
13. เก็บตัวอยางปสสาวะ
14. ถายภาพเอ็กซเรย
15. ผาตัดรังไข (เพศเมีย)
16. ผาตัดอัณฑะ (เพศผู)

10

บุคคลภาย
นอก
30

บาท/ตัว/ครั้ง
บาท/ตัว/ครั้ง

บุคคลภายใน

Feces Collection :
direct
Urine Collection :
direct
Digital X-ray

10

30

100

300

Ovariectomy
Castration

250
200

750
600

หนวย

หมายเหตุ

บาท/ฟลม

ไมรวมคายาสลบ

บาท/ตัว/ครั้ง
บาท/ตัว/ครั้ง

ไมรวมคายาสลบ
ไมรวมคายาสลบ

/ขอ ๙.๒ อัตราคาบริการเพื่อปฏิบัต.ิ ..

9.3 อัตราคาบริการเพื่อปฏิบัติการกับสัตวทดลอง ชนิดกระตาย (Rabbit)
ที่
รายการ
บุคคลภายใน บุคคลภายนอก
1. ฉีดสารเขาชองทอง
Intraperitoneal
50
150
Injection
2. ฉีดสารเขาชั้นใตผิวหนัง Subcutaneous
5
15
Injection
3. ฉีดสารเขาชั้นผิวหนัง
Intradermal
25
75
Injection
4. ฉีดสารเขาชั้นกลามเนื้อ Intramuscular
10
30
Injection
5. ฉีดสารเขาหลอดเลือด
Intravenous
20
60
ดํา
Injection
6. เก็บตัวอยางเลือดจาก Blood Collection
25
75
หลอดเลือดแดงหรือ
from Ear artery
หลอดเลือดที่หู
or vein
7. เก็บตัวอยางเลือด 4-10 Blood Collection
50
150
มิลลิลิตรจากหลอด
from Ear artery
เลือดแดง

หนวย
บาท/ตัว/ครั้ง

หมายเหตุ

บาท/ตัว/ครั้ง
บาท/ตัว/ครั้ง รวมคาโกนขน
บาท/ตัว/ครั้ง
บาท/ตัว/ครั้ง หลอดเลือดดํา
ที่หู
บาท/ตัว/ครั้ง ไมเกิน 3.0
มิลลิลิตร
บาท/ตัว/ครั้ง ไมเกิน 10
มิลลิลิตรหาก
มากกวา10
มิลลิลิตร เพิ่ม
คาบริการ

-89.3 อัตราคาบริการเพื่อปฏิบัติการกับสัตวทดลอง ชนิดกระตาย (Rabbit)
ที่
รายการ
บุคคลภายใน บุคคลภายนอก

8.

หนวย

เจาะเก็บเลือดทั้งตัวจาก Total bleeding :
หัวใจ
Heart Puncture
9. ผาซากเก็บอวัยวะหลัก
Necropsy :
collect the main
organs (heart,
thymus, lung,
liver, spleen,
kidney. Intestine,
testis or ovary)
10. เก็บตัวอยางอุจจาระ Feces Collection :
direct
11. เก็บตัวอยางปสสาวะ Urine Collection :
direct
12. ถายภาพเอ็กซเรย
Digital X-ray

100

300

บาท/ตัว

100

300

บาท/ตัว

10

30

บาท/ตัว/ครั้ง

10

30

บาท/ตัว/ครั้ง

100

300

บาท/ฟลม

13. ผาตัดรังไข (เพศเมีย)

Ovariectomy

2,000

6,000

14. ผาตัดอัณฑะ (เพศผู)

Castration

1,000

3,000

หมายเหตุ
มิลลิลิตรละ
10 บาท

ไมรวมคา
ยาสลบ
บาท/ตัว/ครั้ง ไมรวมคา
ยาสลบ
บาท/ตัว/ครั้ง ไมรวมคา
ยาสลบ

10. อัตราคาสัตวทดลอง
ที่
1.

ชนิดสัตว
Mouse

2.

Rat

สายพันธุ
รายการ
ICR อายุ 3-9 สัปดาห
อายุ 9 สัปดาห ขึ้นไป
หนูทอง 10-17 วัน
หนูทองกําหนดวัน
Wistar อายุ 3-9 สัปดาห
อายุ 9 สัปดาห ขึ้นไป

บุคคลภายใน
ตัวละ 50 บาท
เพิ่มตัวละ 35 บาท/สัปดาห
ตัวละ 150 บาท
ตัวละ 200 บาท
ตัวละ 250 บาท
เพิ่มตัวละ 70 บาท/สัปดาห

บุคคลภายนอก
ตัวละ 100 บาท
เพิ่มตัวละ 45 บาท/สัปดาห
ตัวละ 300 บาท
ตัวละ 400 บาท
ตัวละ 450 บาท
เพิ่มตัวละ 90 บาท/สัปดาห

-9ที่

ชนิดสัตว

สายพันธุ

รายการ
หนูทอง 10-17 วัน
หนูทองกําหนดวัน

บุคคลภายใน
ตัวละ 600 บาท
ตัวละ 720 บาท

บุคคลภายนอก
ตัวละ 1,200 บาท
ตัวละ 1,440 บาท

หมายเหตุ : อัตราดังกลาวใชสําหรับสัตวทดลองที่ผลิตและจําหนายโดยศูนยสัตวทดลอง ทั้งนี้
1. ในการสั่งสัตวทดลอง ใหสั่งอยางนอย 45 วันกอนเริ่มการทดลอง
2. ในการยกเลิกสัตวทดลอง หากยกเลิก
2.1 หลังเริ่มผลิตแลวแตสตั วทดลองยังไมคลอด คิดคาบริการรอยละ 50 ของราคาในประกาศ
ตามยอดสั่งซื้อสัตวทดลองทั้งหมด
2.2 หลังสัตวทดลองคลอดคิดคาบริการสัตวทดลองตามราคาประกาศ
ที่
1.

ขอ 11 อัตราคาบริการฝกเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานกับสัตวทดลองขนาดเล็ก
รายการ
บุคคลภายใน บุคคลภายนอก
หมายเหตุ
คาบริการฝกเทคนิคปฏิบัติการ
1,000
2,000
บาท/คน/ชนิดสัตว/วัน
พื้นฐานกับสัตวทดลองขนาดเล็ก

ขอ 12 ใหอธิการบดีเปนผูร ักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีมีปญหาในการปฏิบัติ การตีความ หรือ
การดําเนินการอื่นใดที่มิไดระบุไวในประกาศนี้ใหคณะกรรมการบริหารประจําศูนยสัตวทดลองภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนผูเสนอความเห็นตออธิการบดีเพื่อวินิจฉัย การวินิจฉัยของอธิการบดีถือ
เปนที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารยชาญชัย พานทองวิริยะกุล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน

