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ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร 
เร่ือง  หลักเกณฑและอัตราคาบริการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ พ.ศ.2561 

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

  โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและอัตราคาบริการทางการตรวจวินิจฉัยทาง
หองปฏิบัติการตางๆ  ของคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
  อาศัยอํานาจตามหมวด 3 การกําหนดอัตรารายไดและการจัดสรร ขอ 13 แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล  วาดวยการบริหารงบประมาณการเงิน พ.ศ.2551  คณบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะสัตวแพทยศาสตร  ในการประชุมครั้งท่ี  3/2561  เม่ือวันที่  29  มีนาคม  พ.ศ.2561  
จึงดําเนินการ  ดังน้ี 

1.  ใหยกเลิกประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร  เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาบริการการตรวจ 
วินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ พ.ศ.2561  ลงวันที่ 10 มกราคม 2561 

2.  กําหนดหลักเกณฑอัตราคาบริการตรวจวินิจฉัยโดยหองปฏิบัติการตางๆ ดังน้ี 
อัตราคาบริการตรวจโดยหองปฏิบัติการพยาธิวิทยา/จุลพยาธิวิทยา 

รายการ ชนิดตัวอยาง 
ระยะเวลา 

การรายงานผล 
คาบริการ (บาท) 

ตอตัวอยาง 
1. ชันสูตรซากสัตวเล้ียง (Small Animal) (ราคาตอตัว) 
    1.1 นํ้าหนักนอยกวา 10 กิโลกรัม 
    1.2 นํ้าหนักต้ังแต 10 – 20 กิโลกรัม 
    1.3 นํ้าหนักต้ังแต 21 – 40 กิโลกรัม 
    1.4 นํ้าหนักมากกวา 40 กิโลกรัม 

ซากสัตว/ 
สัตวมีชีวิต* 

ภายใน  
5 วัน 

ทําการ** 

 
500 

1,000 
1,500 
2,000 

2. ชันสูตรซากปลา สัตวปก (ราคาตอตัว) 
    2.1 นํ้าหนักนอยกวา 10 กิโลกรัม 
    2.2 นํ้าหนักต้ังแต 10 – 20 กิโลกรัม 
    2.3 นํ้าหนักต้ังแต 21 – 40 กิโลกรัม 
    2.4 นํ้าหนักมากกวา 40 กิโลกรัม 

ซากสัตว/ 
สัตวมีชีวิต* 

ภายใน  
5 วัน 

ทําการ** 

 
300 
500 

1,000 
1,500 
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อัตราค่าบริการตรวจโดยห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา/จุลพยาธิวิทยา(ต่อ) 

รายการ ชนิดตัวอย่าง 
ระยะเวลา 
รายงานผล 

ค่าบริการ (บาท) 
ต่อตัวอย่าง 

3. ชันสูตรซากสัตว์ป่า ปศุสัตว์ ม้า สัตว์ทดลอง สัตว์
เลี้ยงต่างถิ่น (ราคาต่อตัว) 
    3.1 น้ าหนักน้อยกว่า 5 กิโลกรัม 
    3.2 น้ าหนักตั้งแต่ 5 – 10 กิโลกรัม 
    3.3 น้ าหนักตั้งแต่ 11 – 20 กิโลกรัม 
    3.4 น้ าหนักตั้งแต่ 21 – 40 กิโลกรัม 
    3.5 น้ าหนักตั้งแต่ 41 – 60 กิโลกรัม 
    3.6 น้ าหนักมากกว่า 60 กิโลกรัม 

ซากสัตว์/ 
สัตว์มีชีวิต* 

ภายใน  
5 วัน 

ท าการ** 

 
 

1,000 
1,200 
1,500 
1,800 
2,500 
5,000 

4. ชันสูตรซากสัตว์ชนิดพิเศษ (ราคาต่อตัว) 
    สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 
    4.1 น้ าหนักน้อยกว่า 10 กิโลกรัม 
    4.2 น้ าหนักตั้งแต่ 10 – 20 กิโลกรัม 
    4.3 น้ าหนักตั้งแต่ 21 – 40 กิโลกรัม 
    4.4 น้ าหนักมากกว่า 40 กิโลกรัม 
    ซากสัตว์ชนิดพิเศษ ชนิดอื่นๆ  
    4.1 น้ าหนักน้อยกว่า 5 กิโลกรัม 
    4.2 น้ าหนักตั้งแต่ 5 – 10 กิโลกรัม 
    4.3 น้ าหนักตั้งแต่ 11 – 20 กิโลกรัม 
    4.4 น้ าหนักตั้งแต่ 21 - 40 กิโลกรัม 
    4.5 น้ าหนักมากกว่า 40 กิโลกรัม 
รายการที่ 1 – 4 : ในกรณีต้องท าการตรวจทางจุลพยาธิ 
เพ่ิมเติม ค่าท าสไลด์ถาวรทางจุลพยาธิวิทยา ราคาแผ่นละ 

ซากสัตว์/ 
สัตว์มีชีวิต* 

ภายใน  
5 วัน 

ท าการ** 

 
 

500 
1,000 
1,500 
2,000 

 
500 

1,000 
1,500 
2,000 
3,000 

 
400 

*  ในกรณีส่งสัตว์มีชีวิต จะคิดค่าหัตถการการท าการุณ
ฆาตเพิ่มเติมในอัตรา (ไม่รวมค่าเวชภัณฑ์/สารเคมีที่ใช้) 

 น้ าหนักตัวน้อยกว่า 20 กิโลกรัม 

 น้ าหนักตั้งแต่ 20 – 50 กิโลกรัม 

 น้ าหนักตั้งแต่ 51 – 100 กิโลกรัม 

 น้ าหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม 
 

 

  

 
 

400 
800 

1,500 
3,000 
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อัตราค่าบริการตรวจโดยห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา/จุลพยาธิวิทยา(ต่อ) 

รายการ ชนิดตัวอย่าง 
ระยะเวลา 
รายงานผล 

ค่าบริการ (บาท) 
ต่อตัวอย่าง 

5. ท าชิ้นเนื้อพาราฟินบล็อค (ราคาต่อบล็อค) ชิ้นเนื้อ 

ภายใน  
10 วัน 
ท าการ 

160 
6. ตัดชิ้นเนื้อด้วยเครื่องตัดชิ้นเนื้อ (ราคาต่อแผ่นสไลด์) พาราฟินบล็อค 120 
7. ย้อมสีชิ้นเนื้อด้วยสี H&E (ราคาต่อแผ่นสไลด์) สไลด์ชิ้นเนื้อ 120 
8. ท าสไลด์ถาวรทางจุลพยาธิวิทยา  
    8.1 ย้อม H&E แผ่นละ 
    8.2 ย้อมสีพิเศษ แผ่นละ 
(Toluidine blue, Masson’s trichrome, Periodic Acid 
Shifft)  

ชิ้นเนื้อดองใน 
10% Buffered 

formalin 

 
350 
150  

9. ท าสไลด์ถาวรทางจุลพยาธิวิทยา (ย้อม H&E หรือย้อมสี
พิเศษ) พร้อมอ่านผล*** แผ่นละ 
9.1 ตัวอย่างเนื้อเยื่อ ไม่เกิน 2 ชิ้น/ต าแหน่ง 
9.2 ตัวอย่างเพ่ือวินิจฉัยโรคทางผิวหนัง ไม่เกิน 5 ชิ้น/ตัว
(แยกต าแหน่ง/ขวด) 
9.3 ตัวอย่างเนื้อเยื่อผ่านกล้อง endoscope ไม่เกิน 10 
ชิ้น/ตัว (แยกต าแหน่ง/ขวด) 

ชิ้นเนื้อดองใน 
10% Buffered 

formalin 

 
 

600 
 

1,000 
 

1,000 

10. อ่านผลสไลด์ทางจุลพยาธิวิทยา*** แผ่นละ 
สไลด์จุลพยาธิ

วิทยา 
ภายใน 10 
วันท าการ 

300 

11. ท าสไลด์และย้อมทางอิมมูโนพยาธิวิทยา**** แผ่นละ  
ชิ้นเนื้อดองใน 

10% Buffered 
formalin 

500 

12. การตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อเร่งด่วนโดยวิธีแช่แข็ง (Frozen 
section) ตัวอย่างละ 

ชิ้นเนื้อ 1 ชั่วโมง 1,800 

13. การตรวจเซลล์วิทยา 

เซลล์ป้ายสไลด์/
น้ าในช่องว่าง 
ของร่างกาย 
(effusion) 

ภายใน 3 
วันท าการ 

200 

14. กล่องใส่สไลด์ (ราคาต่อกล่อง-ราคาเปลี่ยนแปลงตาม
ต้นทุน) 

  
300 

หมายเหตุ :  ** ในกรณีมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ เพิ่มเติม จะรายงานผลภายใน 30 วันท าการ 
                *** ส าหรับงานวินิจฉัยเท่านั้น ในกรณีที่ต้องการอ่านผลเพื่องานวิจัย โปรดติดต่อห้องปฏิบัติการ 
                **** ผู้ส่งต้องเตรียมแอนติบอดี้ น้ ายาและสารเคมีทุกอย่างท่ีใช้ในการย้อมมาให้ด้วย     



4 

 

 
อัตราค่าบริการตรวจโดยห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา 

รายการ ชนิดตัวอย่าง 
ระยะเวลา 

การรายงานผล 
ค่าบริการ (บาท) 

ต่อตัวอย่าง 
1. ปรสิตในเลือด เลือด/เลือดป้ายสไลด์ 

ภายใน  
4 วันท าการ 

70 
2. ตรวจหาไข่พยาธิ อุจจาระ 100 
3. ตรวจโอโอซิสและนับจ านวน อุจจาระ 100 
4. ตรวจตัวอ่อนพยาธิทริคิเนลลา 

กล้ามเนื้อ 
ภายใน 

5 วันท าการ 
200 

5. ตรวจระบุชนิดของปรสิต 
ปรสิต 

ภายใน 
10 วันท าการ 

400 

อัตราค่าบริการตรวจโดยห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา  

รายการ วิธีการตรวจ 
ระยะเวลา 

การรายงานผล 
ค่าบริการต่อ

ตัวอย่าง (บาท) 
1.ย้อมสีแกรมของแบคทีเรีย  

(Gram’s staining) 
Hucker’s modification 

3 วันท าการ 

60 

2. ย้อมสีแอซิดฟาส (Acid-fast staining) Kinyoun 80 
3. ย้อมสีโมดิฟายด์แอซิดฟาส  
    (Modified acid fast staining) 

Kinyoun 
80 

4. เพาะและแยกเชื้อแบคทีเรียชนิดใช้  
   อากาศ (Aerobic bacterial culture) 

Conventional method 5 วันท าการ* 300 

5. ทดสอบความไวของเชื้อต่อสารต้าน 
    จุลชีพ 

Disk diffusion method 5 วันท าการ 300 

6. เพาะแยกเชื้อแบคทีเรียชนิดใช้ 
  อากาศและทดสอบความไวของเชื้อต่อ 
  สารต้านจุลชีพ 

Conventional & Disk 
diffusion method 

7 วันท าการ* 500 

7. การเพาะแยกหาเชื้อ  
   Clostridium perfringens  
   และจ าแนก toxinotype 

Conventional method  
+ PCR 

14 วันท าการ 2,000 

8. การเพาะแยกหาเชื้อ  
   Clostridium difficile 
  และจ าแนก toxinotype 

Conventional method  
+ PCR 

14 วันท าการ 2,000 

9. การเพาะแยกหาเชื้อ  
   Clostridium perfringens 

Conventional method 14 วันท าการ 1,200 
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อัตราค่าบริการตรวจโดยห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (ต่อ) 

รายการ วิธีการตรวจ 
ระยะเวลา 

การรายงานผล 
ค่าบริการต่อ

ตัวอย่าง (บาท) 
10. การเพาะแยกหาเชื้อ  
    Clostridium difficile 

Conventional method 14 วันท าการ 1,200 

11. การเพาะแยกหาเชื้อ  
    Campylobacter spp. 

Conventional method 14 วันท าการ 1,200 

12. การวินิจฉัยแยกเชื้อแบคทีเรีย 
     จากแบคทีเรียบริสุทธิ์ 

PCR 30 วันท าการ 1,500 

13. การตรวจนับจ านวนแบคทีเรียทั้งหมด 
 ในน้ า (Total aerobic bacterial count) 

APHN 7 วันท าการ 300 

14. การตรวจนับจ านวนแบคทีเรียชนิด 
Coliforms ในน้ า (MPN Coliforms) 

APHN 14 วันท าการ 300 

15. การตรวจนับจ านวนแบคทีเรียชนิด 
Fecal coliforms ในน้ า (MPN Fecal 
Coliforms) 

APHN 14 วันท าการ 300 

16. การตรวจนับจ านวนแบคทีเรียชนิด 
Escherichia coli ในน้ า (MPN E. coli) 

APHN 14 วันท าการ 400 

17. ค่าวัสดุส าหรับเพาะเชื้อ (ต่อชุด) - - 30 
หมายเหตุ 1. รายการตรวจวิเคราะห์ตั้งแต่รายการที่ 7-12 โปรดติดต่อห้องปฏิบัติการก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย  
                5 วันท าการ หมายเลขติดต่อ 0 2441 5242-4  ต่อ 1106 
             2. * การเพาะแยกเชื้อแบคทีเรียชนิดใช้อากาศ หากมีการบ่มที่ 30°C ระยะเวลาในการรายงานผลจะ 
                   เพ่ิมจากปกติอีก 2 วันท าการ 
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อัตราค่าบริการตรวจโดยห้องปฏิบัติการเชื้อรา 

รายการ วิธีการตรวจ 

รายละเอียดของสิ่งส่งตรวจ ระยะเวลา 
การ

รายงาน
ผล 

ค่าบริการ 
(บาท) ต่อ
ตัวอย่าง 

1. Slide staining 
KOH 

preparation/  
Special stain* 

-ขน ผิวหนัง และเล็บลงในซอง
เก็บตัวอย่าง เก็บใน
อุณหภูมิห้อง 
-เนื้อเยื่อและของเหวลเก็บใน
ภาชนะท่ีผ่านการฆ่าเชื้อและ
เก็บท่ีอุณหภูมิห้องส่งทันที หาก
ไม่สามารถส่งได้ภายใน 2 
ชั่วโมง ให้เก็บท่ีอุณหภูมิ 4 
องศาเซลเซียส 

ภายใน 
1 วันท า

การ 
50 

2. 
Dermatophytes:conventional 
culture method (Gold 
standard)   

Dermatophyte 
test medium 
culture and 
identification 

-ขน ผิวหนัง และเล็บลงในซอง
เก็บตัวอย่าง เก็บใน
อุณหภูมิห้อง 
 

ภายใน 
14 วันท า

การ 
300 

3. Dermatophyte: Calcofluor 
white staining  

Lactophenol 
white stain 

ภายใน 
1 วันท า

การ 
200 

4. Moulds and yeasts 
(Excluding dermatophytes): 
Conventional culture 
method 

Cultivation & 
Identification 

เนื้อเยื่อและของเหลวเก็บใน
ภาชนะท่ีผ่านการฆ่าเชื้อ และ
เก็บท่ีอุณหภูมิห้อง ส่งทันที 
หากไม่สามารถส่งได้ภายใน 2 
ชั่วโมง ให้เก็บท่ีอุณหภูมิ 4 
องศาเซลเซียส 
 

ภายใน 
14 วันท า

การ 
200 
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5. Cryptococcus: Antigen 
screening test 

Lateral flow 
assay, Latex 
agglutination 
assay 

เลือดแข็งตัว ซีรัมและน้ าไขสัน
หลัง เก็บที่อุณหภูมิห้องส่งทันที 
หากไม่สามารถส่งได้ภายใน 2 
ชั่วโมง ให้เก็บท่ีอุณหภูมิ 4 
องศาเซลเซียส 

ภายใน 1 
วัน 

ท าการ 
300 

6. Cryptococcus: Antigen 
titer test 
 

Lateral flow 
assay, Latex 
agglutination 
assay 

ภายใน 30 
วัน 

ท าการ 
1,500 

7. Molecular Identification of 
Mould and yeasts Isolates 

PCR 
andsequencing 

ราและยีสต์ที่คัดแยกในอาหาร
เลี้ยง 

ภายใน 60 
วัน 

ท าการ 
3,500 

หมายเหตุ : * ห้องปฏิบัติการจะเลือกสีย้อมตามความเหมาะสม 
     ** ติดต่อห้องปฏิบัติการก่อนส่งตรวจ 
อัตราค่าบริการตรวจโดยห้องปฏิบัติการพิษวิทยา 

รายการ วิธีตรวจ สิ่งส่งตรวจ 
ระยะเวลาการ
รายงานผล 

ค่าบริการ 
(บาท) 
ต่อ

ตัวอย่าง 

1. Methomyl 

High-performance 
liquid 

chromatography 
(HPLC) 

- น้ าล้างกระเพาะอาหาร 20 
มิลลิลิตร 
- สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหาร 20 
มิลลิลิตร หรือ 20 กรัม 
- เนื้อเยื่อสัตว์ 20 กรัม 
- วัตถุท่ีเกี่ยวข้องกับการเกิดพิษ 

ภายใน 15  
วันท าการ 

2,000 

2. Carbofuran 

High-performance 
liquid 

chromatography 
(HPLC) 

- น้ าล้างกระเพาะอาหาร 20 
มิลลิลิตร 
- สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหาร 20 
มิลลิลิตร หรือ 20 กรัม 
- เนื้อเยื่อสัตว์ 20 กรัม 
- วัตถุท่ีเกี่ยวข้องกับการเกิดพิษ 

ภายใน 15  
วันท าการ 

2,000 

3. Zearalenone 

High-performance 
liquid 

chromatography 
(HPLC) 

-  อาหารสัตว์ 
ภายใน 15  
วันท าการ 

2,000 
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4. Methomyl 
Thin layer 

chromatography 
(TLC) 

- น้ าล้างกระเพาะอาหาร 20 
มิลลิลิตร 
- สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหาร 20 
มิลลิลิตร หรือ 20 กรัม 
- เนื้อเยื่อสัตว์ 20 กรัม 
- วัตถุท่ีเกี่ยวข้องกับการเกิดพิษ 

ภายใน 5  
วันท าการ 

400 

5. Carbofuran 
Thin layer 

chromatography 
(TLC) 

- น้ าล้างกระเพาะอาหาร 20 
มิลลิลิตร 
- สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหาร 20 
มิลลิลิตร หรือ 20 กรัม 
- เนื้อเยื่อสัตว์ 20 กรัม 
- วัตถุท่ีเกี่ยวข้องกับการเกิดพิษ 

ภายใน 5  
วันท าการ 

400 

6. Dicrotophos 
Thin layer 

chromatography 
(TLC) 

- น้ าล้างกระเพาะอาหาร 20 
มิลลิลิตร 
- สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหาร 20 
มิลลิลิตร หรือ 20 กรัม 
- เนื้อเยื่อสัตว์ 20 กรัม 
- วัตถุท่ีเกี่ยวข้องกับการเกิดพิษ 

ภายใน 5  
วันท าการ 

400 

7. EPN 
Thin layer 

chromatography 
(TLC) 

- น้ าล้างกระเพาะอาหาร 20 
มิลลิลิตร 
- สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหาร 20 
มิลลิลิตร หรือ 20 กรัม 
- เนื้อเยื่อสัตว์ 20 กรัม 
- วัตถุท่ีเกี่ยวข้องกับการเกิดพิษ 

ภายใน 5  
วันท าการ 

400 

8. Wafarin 

Thin layer 
chromatography 

(TLC) 
 

 

- น้ าล้างกระเพาะอาหาร 20 
มิลลิลิตร 
- สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหาร 20 
มิลลิลิตร หรือ 20 กรัม 
- เนื้อเยื่อสัตว์ 20 กรัม 
- วัตถุท่ีเกี่ยวข้องกับการเกิดพิษ 
- Clotted blood 2 มิลลิลิตร 
- Serum 1 มิลลิลิตร 
 
 

ภายใน 5  
วันท าการ 

 

 

400 
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9. Coumatetralyl 
Thin layer 

chromatography 
(TLC) 

- น้ าล้างกระเพาะอาหาร 20 
มิลลิลิตร 
- สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหาร 20 
มิลลิลิตร หรือ 20 กรัม 
- เนื้อเยื่อสัตว์ 20 กรัม 
- วัตถุท่ีเกี่ยวข้องกับการเกิดพิษ 
- Clotted blood 2 มิลลิลิตร 
- Serum 1 มิลลิลิตร 

ภายใน 5  
วันท าการ 

400 

10. Aflatoxin M1 
Thin layer 

chromatography 
(TLC) 

- น้ านม 20 มิลลิลิตร  
- เนื้อเยื่อตับ 20 กรัม 

ภายใน 5  
วันท าการ 

500 

11. Zearalenone 
Thin layer 

chromatography 
(TLC) 

- อาหารสัตว์ 
ภายใน 5  
วันท าการ 

500 

12. Formaldehyde Spectrophotometry 
- น้ ายาดองซากสัตว์ 20 มิลลิลิตร 
- เนื้อเยื่อสัตว์ 20 กรัม 

ภายใน 5  
วันท าการ 

250 

13. Phosphate Spectrophotometry - เนื้อปลา 20 กรัม 
ภายใน 5  
วันท าการ 

300 

14. Cholinesterase 
(Serum) 

Spectrophotometry 
- Clotted blood 2 มิลลิลิตร 
- Serum 1 มิลลิลิตร 

ภายใน 5  
วันท าการ 

250 

15. 
Acetylcholinesterase 
(RBC) 

Spectrophotometry - EDTA blood 3 มิลลิลิตร 
ภายใน 5  
วันท าการ 

250 

16. ตรวจวัดระดับ 
Total phenolic 
compounds ในสาร
สกัด 

Spectrophotometry 
- สารสกัดจากพืช 500 มิลลิกรัม 
- สารบริสุทธิ ์500 มิลลิกรัม 
- สารกึ่งบริสุทธิ์ 500 มิลลิกรัม 

ภายใน 5  
วันท าการ 

300 

17. ตรวจวัดระดับ 
Flavonoid ในสารสกัด 

Spectrophotometry 

- สารสกัดจากพืช 500 มิลลิกรัม 
- สารบริสุทธิ ์500 มิลลิกรัม 
- สารกึ่งบริสุทธิ์ 500 มิลลิกรัม 

ภายใน 5  
วันท าการ 

500 

18. ตรวจฤทธิ์ต้านสาร
อนุมูลอิสระของสาร
สกัด ในหลอดทดลอง 

Spectrophotometry 

- สารสกัดจากพืช 500 มิลลิกรัม 
- สารบริสุทธิ ์500 มิลลิกรัม 
- สารกึ่งบริสุทธิ์ 500 มิลลิกรัม 
 

ภายใน 5  
วันท าการ 

1,000 
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19. การทดสอบความ
เป็นพิษต่อเซลล์ 
(Cytotoxicity) 

XTT reduction 
assay 

- สารสกัดจากพืช 500 มิลลิกรัม 
- สารบริสุทธิ ์500 มิลลิกรัม 
- สารกึ่งบริสุทธิ์ 500 มิลลิกรัม 

ภายใน 15  
วันท าการ 

15,000 

20. ตรวจฤทธิ์ต้านสาร
อนุมูลอิสระของสาร
สกัด ในเซลล์เพาะเลี้ยง 

ELISA 
- สารสกัดจากพืช 500 มิลลิกรัม 
- สารบริสุทธิ ์500 มิลลิกรัม 
- สารกึ่งบริสุทธิ์ 500 มิลลิกรัม 

ภายใน 15  
วันท าการ 

35,000 

21. ตรวจวัดระดับ 
Interleukin 6 ในเซลล์
เพาะเลี้ยง 

ELISA 
- สารสกัดจากพืช 500 มิลลิกรัม 
- สารบริสุทธิ ์500 มิลลิกรัม 
- สารกึ่งบริสุทธิ์ 500 มิลลิกรัม 

ภายใน 15  
วันท าการ 

35,000 

22. ตรวจวัดระดับ 
Interleukin 1 beta ใน
เซลล์เพาะเลี้ยง 

ELISA 
- สารสกัดจากพืช 500 มิลลิกรัม 
- สารบริสุทธิ ์500 มิลลิกรัม 
- สารกึ่งบริสุทธิ์ 500 มิลลิกรัม 

ภายใน 15  
วันท าการ 

35,000 

23. ตรวจวัดระดับ 
Tumor necrosis 
factor alpha ในเซลล์
เพาะเลี้ยง 

ELISA 
- สารสกัดจากพืช 500 มิลลิกรัม 
- สารบริสุทธิ ์500 มิลลิกรัม 
- สารกึ่งบริสุทธิ์ 500 มิลลิกรัม 

ภายใน 15  
วันท าการ 

35,000 

24. ตรวจวัดระดับ 
Interleukin 6 

ELISA - Serum 1 มิลลิลิตร 
ภายใน 5  
วันท าการ 

300 

25. ตรวจวัดระดับ 
Interleukin 1 beta 

ELISA - Serum 1 มิลลิลิตร 
ภายใน 5  
วันท าการ 

300 

26. ตรวจวัดระดับ 
Tumor necrosis 
factor alpha 

ELISA - Serum 1 มิลลิลิตร 
ภายใน 5  
วันท าการ 

300 

หมายเหตุ: หากท่านใดประสงค์จะตรวจวิเคราะห์สารที่ทางห้องปฏิบัติการไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น ด้วยวิธี High-
performance liquid chromatography (HPLC) สามารถน าสารมาตรฐาน  column และ condition มาเอง 
เพ่ือให้ทางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ได้  
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การตรวจฮอร์โมน 

รายการ วิธีการตรวจ 
 

สิ่งท่ีตรวจ/ปริมาตร 
ระยะเวลา 

การรายงาน
ผล 

ค่าบริการ (บาท) ต่อ
ตัวอย่าง 

1. Cortisol ELISA - Whole blood  4 ml. เก็บที่ 4 
องศาเซลเซียส (ไม่เกิน 24 ชั่วโมง) 
- Serum 500 microlitre เก็บที่ -
20 องศาเซลเซียส 
- Feces อย่างน้อย 20 กรัม เก็บท่ี 
-20 องศาเซลเซียส 
 

ภายใน 
5 วันท าการ* 

1,000 
(1-10 ตัวอย่าง) 

 
400 

(11-25 ตัวอย่าง) 
 

320 
(มากกว่า 25 ตัวอย่าง) 

* หากตัวอย่างไม่ได้น ามาจากสุนัขและแมว อาจจะใช้เวลามากกว่า 5 วันเพราะต้อง validate วิธีท าให้เหมาะสม
กับ species นั้นๆ และอาจมีค่าใช้จ่ายส าหรับการ validate วิธีท าเพ่ิมเติม แต่หากมีการส่งตัวอย่างเพ่ิมก็จะใช้
เกณฑ์ก าหนดราคาและระยะเวลาในการตอบผลเช่นเดียวกับสุนัข และแมว 
อัตราค่าบริการตรวจโดยห้องปฏิบัติการสัตว์น้ า 

รายการ ชนิดตัวอย่าง 
ระยะเวลา 

การรายงานผล 
ค่าบริการ (บาท) 

ต่อตัวอย่าง 
1. ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ า น้ า 

ภายใน 
2 วันท าการ 

50 
2. ความเป็นด่างรวมของน้ า น้ า 50 
3. ความเป็นกรด-ด่าง (พีเอช) น้ า 50 
4. ปริมาณแอมโมเนียรวม น้ า 50 
5. ปริมาณไนไตรต์ น้ า 50 
6. ความกระด้างของน้ า น้ า 50 
7. จ านวนเม็ดเลือดขาวรวม (สัตว์จ าพวก 
   ปลา กบ สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ปีก) 

เลือด/เลือดป้ายสไลด์ 

ภายใน 
3 วันท าการ 

50 

8. จ านวนเม็ดเลือดแดง (สัตว์จ าพวกปลา  
   กบ สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ปีก) 

เลือด/เลือดป้ายสไลด์ 50 

9. จ านวนเม็ดเลือดรวม (สัตว์จ าพวกกุ้ง) เลือด/เลือดป้ายสไลด์ 50 
10. ปริมาณเม็ดเลือดขาวแยกชนิด (สัตว์ 
     จ าพวกปลา กบ และสัตว์เลื้อยคลาน) 

เลือด/เลือดป้ายสไลด์ 100 

11. การตรวจหาปรสิตในเลือด (สัตว์ 
     จ าพวกปลา กบ และสัตว์เลื้อยคลาน) 

เลือด/เลือดป้ายสไลด์ 
ภายใน 

3 วันท าการ 
100 

หมายเหตุ :  ตรวจคุณภาพน้ าล าดับที่ 1 – 6 รวมกันคิดราคาเหมาจ่าย 250 บาท 
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อัตราค่าบริการตรวจโดยห้องปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ 

รายการ วิธีการตรวจ 
ระยะเวลา 

การรายงานผล 
ค่าบริการ (บาท) 

ต่อตัวอย่าง 
1. โปรตีนหยาบ (Crude protein) Kjeldahl method 

ภายใน 
5 วันท าการ 

550 
2. ไขมันทั้งหมด (Total fat) 

AOAC 

1,000 
3. ไขมัน (Crude fat) 600 
4. เถ้า (Soluble & insoluble ash) 350 
5. กากใย (Crude fiber) 900 
6. ความชื้น (Moisture) 350 
7. Neutral detergent fiber (NDF)  1,800 
8. Acid detergent fiber (ADF) 1,500 
9. Acid detergent lignin (ADL) 2,000 

10. พลังงานรวม (Gross energy) AOAC 
ภายใน 

5 วันท าการ 
3,200 

11. Carbohydrate (NFE) Compendium of 
method  

for food analysis 

ภายใน 
12 วันท าการ 

2,750 
12. Carbohydrate (NFE excludes dietary   
     fiber) 

4,550 

13. แคดเมียม (Cadmium; Cd)  
 
 

Atomic Absorption 
Spectrophotometer 

(AAS) 
 
 
 

 
 

ภายใน 
5 วันท าการ 

 
 
 
 

500 
14. แคลเซียม (Calcium; Ca) 500 
15. โครเมียม (Chromium; Cr) 500 
16. ทองแดง (Copper; Cu) 500 
17. เหล็ก (Iron; Fe)  500 
18. ตะกัว่ (Lead; Pb) 500 
19. ฟอสฟอรัส (Phosphorus; P) 500 
20. โปแทสเซียม (Potassium: K) 500 
21. สังกะสี (Zinc; Zn) 500 

22. Fatty Acid Profile Analysis 
Fatty Acid Methyl 

Ester sample 
preparation 

ภายใน  
7 วันท าการ 

300 
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อัตราค่าบริการตรวจการประเมินคุณภาพเครื่องพ่นละอองวัคซีน 

รายการ ชนิดตัวอย่าง วิธีการตรวจ 

ระยะเวลา
การ

รายงาน
ผล 

ค่าบริการ 
(บาท)  

ต่อตัวอย่าง 

1. วัดขนาดละอองวัคซีน 
2. วิเคราะห์ขนาดและความ 
    สม่ าเสมอของละอองวัคซีน 
3. ประเมินลักษณะการ 
    กระจายของละอองวัคซีน 
 

กระดาษ Water sensitive paper 
ขนาด 1x1 ตารางนิ้ว  ที่ผ่านการ
พ่นละอองวัคซีนแล้วจ านวน  13  
แผ่น/1ชุดตัวอย่าง  ส าหรับเครื่อง
พ่นละอองวัคซีนชนิด Cabinet 
spray  ส่วนชนิดอื่นๆ เช่น 
Backpack spray ฯลฯ ให้ขึ้นกับ
รูปแบบที่ผู้ส่งตัวอย่างต้องการ
ทดสอบ 

วัดขนาดและ
ประเมินการ
กระจายของ
ละอองวัคซีน
จากกระดาษ 
Water 
sensitive 
paper 
 

ภายใน  
7 วัน 

ท าการ 
1,000 

4. กระดาษเก็บตัวอย่างขนาด
ละอองวัคซีนขนาด 1”x1” 

  
 25/แผ่น 

 
อัตราค่าบริการตรวจโดยห้องปฏิบัติการวิทยาการสืบพันธุ์ 

รายการ 
ระยะเวลาการ
รายงานผล 

ค่าบริการ(บาท) 
ต่อตัวอย่าง 

ตรวจคุณภาพน้ าเชื้อเหมาจ่ายซึ่งประกอบไปด้วยรายการการตรวจ
ดังต่อไปนี้ 
-การตรวจความผิดปกติของหัวอสุจิด้วยสีย้อม william’s staining 
-การตรวจความผิดปกติของหางอสุจิด้วย formal saline 
-การตรวจตัวเป็นตัวตายของตัวอสุจิด้วยสี eosin/nigrosin 
-การตรวจ pH ของน้ าเชื้อด้วยเครื่อง pH meter 
-การตรวจแรงดันออสโมติกของน้ าเชื้อด้วยเครื่อง osmometer 
-การตรวจความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มตัวอสุจิด้วยสีฟลูออเรสเซนท์ 
-การตรวจความสมบูรณ์ของอะโครโซมของตัวอสุจิด้วยสีฟลูออเรสเซนท์ 

ภายใน 
5 วัน 

ท าการ 
900 

การตรวจความผิดปกติของหัวอสุจิด้วยสีย้อม william’s staining ภายใน 3 วันท าการ 100 
การตรวจตัวเป็นตัวตายของตัวอสุจิด้วยสี eosin/nigrosin ภายใน 3 วันท าการ 50 
การตรวจความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มตัวอสุจิด้วยวิธี HOST ภายใน 3 วันท าการ 100 
การตรวจความผิดปกติของหางอสุจิด้วย formal saline ภายใน 3 วันท าการ 50 
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การตรวจ pH ของน้ าเชื้อด้วยเครื่อง pH meter ภายใน 3 วันท าการ 50 
การตรวจแรงดันออสโมติกของน้ าเชื้อด้วยเครื่อง osmometer ภายใน 3 วันท าการ 50 
การตรวจความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มตัวอสุจิด้วยสีฟลูออเรสเซนท์ ภายใน 3 วันท าการ 300 
การตรวจความสมบูรณ์ของอะโครโซมของตัวอสุจิด้วยสีฟลูออเรสเซนท์ ภายใน 3 วันท าการ 300 
การตรวจเพื่อทดสอบสารละลายเจือจางน้ าเชื้อสุกรจ านวน 3-5 วัน ภายใน 5 วันท าการ 2,500 
การตรวจเพื่อทดสอบสารละลายเจือจางน้ าเชื้อสุกรจ านวน 6-7 วัน ภายใน 7 วันท าการ 3,000 
การตรวจตัวอสุจิด้วยเครื่อง CASA ภายใน 3 วันท าการ 200 
การแช่แข็งน้ าเชื้อสุนัข สุกร และสัตว์อ่ืนๆ  5,000 
การฝากน้ าเชื้อแช่แข็งไว้กับห้องปฏิบัติการน้ าเชื้อรายเดือน  500 
 
อัตราค่าบริการเผาซากสัตว์ 

รายการ ชนิดตัวอย่าง 
ค่าบริการ (บาท)  

ต่อตัวอย่าง 
 เผารวม 

น้ าหนักตั้งแต่ 3 - 5 กิโลกรัม 
น้ าหนักตั้งแต่ 6 - 10 กิโลกรัม 
น้ าหนักตั้งแต่ 11 - 30 กิโลกรัม 
น้ าหนักตั้งแต่ 31 - 50 กิโลกรัม 
น้ าหนักตั้งแต่ 51 - 80 กิโลกรัม 
น้ าหนักตั้งแต่ 81 - 100 กิโลกรัม 
น้ าหนักตั้งแต่ 101 - 200 กิโลกรัม 
น้ าหนักตั้งแต่ 201 - 500 กิโลกรัม 

ซากสัตว์ 

 
300 
500 
900 

1,500 
2,000 
2,500 
6,000 
12,000 
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อัตราค่าบริการการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 
ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ        

 
อัตราค่าบริการตรวจด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงไวรัส           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ 
ระยะเวลา 

การรายงานผล 

ค่าบริการ 
(บาท)  

ต่อตัวอย่าง 
Avian influenza A virus  การแยกเชื้อในเซลล์เพาะเลี้ยง  

ภายใน  
14 วันท าการ 

 1,800  
Avian influenza A virus การแยกเชื้อในไข่ไก่มีเชื้อ 1,800  

Canine distemper virus  การแยกเชื้อในเซลล์เพาะเลี้ยง ภายใน  
16 วันท าการ 

2,400  
Duck flavivirus การแยกเชื้อในเซลล์เพาะเลี้ยง 2,400  
Japanese encephalitis virus   การแยกเชื้อในเซลล์เพาะเลี้ยง 2,400  
Newcastle  disease  virus  การแยกเชื้อในเซลล์เพาะเลี้ยง ภายใน  

14 วันท าการ 
1,800  

Newcastle  disease  virus การแยกเชื้อในไข่ไก่มีเชื้อ 1,800  
Iridovirus (FV3) การแยกเชื้อในเซลล์เพาะเลี้ยง 1,800  
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อัตราค่าบริการตรวจหาแอนติบอดี 

 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ 
ระยะเวลา 

การรายงานผล 

ค่าบริการ 
(บาท)  

ต่อตัวอย่าง 
Avian influenza virus (Antibody 
detection)*      

NT test (Antibody titer) 
 
 
 
 

 
ภายใน  

14 วันท าการ 

1,200 บาท  
(1-5 ตัวอย่าง)  
ราคาเพ่ิมข้ึน 
1,200บาท ทุกๆ 
1-5 ตัวอย่าง  

HI test  
 
 
 
 
 
 
 

ภายใน 
7 วันท าการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 บาท 
(1-4 ตัวอย่าง) 
มากกว่า 5 
ตัวอย่างคิด
ตัวอย่างละ 50 
บาท 

Japanese encephalitis virus (JEV) 
(Antibody detection)* 

HI test 
 

500 บาท  
(1-4 ตัวอย่าง) 
มากกว่า 5 
ตัวอย่าง คิด
ตัวอย่างละ 50 
บาท 

Newcastle disease virus (NDV) 
(Antibody detection)* 

HI test 
 

300 บาท  
(1-4 ตัวอย่าง) 
มากกว่า 5 
ตัวอย่าง คิด
ตัวอย่างละ 50 
บาท 

Elephant endotheliotropic 
herpesvirus 1 (Antibody detection) 

ELISA 800 บาท  
(1-10 ตัวอย่าง) 
700 บาท  
(11 ตัวอย่างขึ้น
ไป) 
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อัตราค่าบริการตรวจหาแอนติบอดี (ต่อ) 

 

 
อัตราค่าบริการตรวจด้วยวิธีทางอณูชีววิทยา 

 

 

 

 

 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ 
ระยะเวลา 

การรายงานผล 

ค่าบริการ 
(บาท)  

ต่อตัวอย่าง 
Equine infectious anemia virus 
(Antibody detection) 

Agar gel immunodiffusion: 
AGID 

 
 
 
 
 

ภายใน 
7 วันท าการ 

 

350 บาท /1 
ตัวอย่าง 
300 บาท 
(10 ตัวอย่างขึ้น
ไป) 

Toxoplasma gondii  (Antibody 
detection) 

Indirect latex agglutination 
(titer) 

800 บาท/
ตัวอย่าง 

Brucellosis (Antibody detection)* Complement fixation  test: 
CFT 

1,000 บาท  
(1-4 ตัวอย่าง) 
มากกว่า 5 
ตัวอย่าง คิด
ตัวอย่างละ 50 
บาท 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ 
ระยะเวลา 

การรายงานผล 

ค่าบริการ 
(บาท)  

ต่อตัวอย่าง 
Anaplasma spp. PCR  

 
 

ภายใน 
7 วันท าการ 

500 
African horse sickness virus RT-PCR 750 
Avian bornavirus (Psittacine birds) Real time RT-PCR 

(Hydrolysis probe) 
800 

Avian influenza A virus                                     Real time RT-PCR 
(Hydrolysis probe) 

1,000 

Bacillus anthracis (Anthrax) Multiplex PCR 700 
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อัตราค่าบริการตรวจด้วยวิธีทางอณูชีววิทยา (ต่อ) 

 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ 
ระยะเวลา 

การรายงานผล 

ค่าบริการ 
(บาท)  

ต่อตัวอย่าง 
Bird sexing**   
ส าหรับนกกลุ่มดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มนกปากขอ/นกแก้ว 

(Psittaciformes)  
2. กลุ่มนกจับคอน 

(Passeriformes) (ตรวจได้
เฉพาะ นกปรอด นกเอ้ียง 
นกขุนทอง) 

3. กลุ่มไก่ (Galliformes) 
4. กลุ่มนกกระสา 

(Ciconiiformes)  
5. กลุ่มนกกระเรียน (Gruiformes) 
6. กลุ่มนกพิราบ 

(Columbiformes) 
7. กลุ่มห่าน/เป็ด (Anseriformes) 
8. นกกลุ่มอ่ืนๆ กรุณาติดต่อ

ห้องปฏิบัติการ 

PCR  
 

ภายใน 
7 วันท าการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400 บาท  
(1-4 ตัวอย่าง) 
300 บาท 
(5-10 ตัวอย่าง) 
250  บาท 
(11 ตัวอย่างขึ้น
ไป) 

Borrelia burdorferi (Lyme disease) Nested PCR 550 
Bovine herpesvirus type 1 Nested-PCR 550 
Bovine leukemia virus Nested PCR 550 
Canine adenovirus  PCR 500 
Canine coronavirus type II RT-PCR 750 
Canine distemper virus   Real time RT-PCR 

(Hydrolysis probe) 
800 

Chicken anemia virus  PCR 500 
Chlamydiaceae PCR 500 
Chlamydophila  psittaci 
(psittacosis) 

Nested-PCR 550 

Chlamydia trachomatis PCR 500 
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อัตราค่าบริการตรวจด้วยวิธีทางอณูชีววิทยา (ต่อ) 

 

 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ 
ระยะเวลา 

การรายงานผล 

ค่าบริการ 
(บาท)  

ต่อตวัอย่าง 
Crocodile poxvirus PCR  500 
Dengue virus RT-PCR 750 
Ebolavirus   RT-PCR 750 
Ehrlichia canis, Hepatozoon canis 
and Babesia spp. 

Multiplex PCR 700 บาท 
(1-4 ตัวอย่าง) 
650 บาท 
(5-10 ตัวอย่าง) 
600 บาท 
(11 ตัวอย่างขึ้น
ไป) 

Elephant endotheliotropic 
herpesvirus type 1-6 

Nested PCR  
 
 
 
 
 
 
 

ภายใน 
7 วันท าการ 

900 

Encephalitozoon cuniculi Nested PCR 550 
Equine arteritis virus RT-PCR 750 
Equine herpesvirus type 1, 4   Nested PCR 650 
Equine infectious anemia virus 
(Viral RNA detection) 

RT-PCR 750 

Feline calicivirus  RT-PCR 750 
Feline coronavirus (Feline 
infectious peritonitis virus)  

RT-PCR 750 

Feline hemotropic mycoplasmas  
(Feline haemobartonella) 
 

Multiplex PCR 700 บาท 
(1-4 ตัวอย่าง) 
650 บาท 
(5-10 ตัวอย่าง) 
600 บาท 
(11 ตัวอย่างขึ้น
ไป) 

Feline herpesvirus  PCR 500 
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อัตราค่าบริการตรวจด้วยวิธีทางอณูชีววิทยา (ต่อ) 

 
 
 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ 
ระยะเวลา 

การรายงานผล 

ค่าบริการ 
(บาท)  

ต่อตัวอย่าง 
Feline leukemia virus (Viral RNA 
detection) 

Real time RT-PCR 
(Hydrolysis probe) 

 
 
 
 
 
 

ภายใน 
7 วันท าการ 

800 

Filovirus ( Ebolavirus and 
Marburgvirus) 

RT-PCR 750 

Foot-and-mouth disease virus RT-PCR 750 
Foot-and-mouth disease virus 
(genotyping) 

RT-PCR 1,000 

Francisella tularensis (Tularemia) Real time PCR  
(SYBR GREEN) 

850 

Hanta virus Real time RT-PCR 
(SYBR GREEN) 

850 

Haemophilus somnus PCR 500 
Hepatitis A virus Nested RT-PCR 850 
Hepatitis B virus PCR 500 
Hepatitis C virus Nested RT-PCR 850 
Hepatitis E virus Real time RT-PCR 

(Hydrolysis probe) 
1,000 

Hepatitis E virus Nested RT-PCR 850 
Herpesviridae Nested PCR ภายใน 

7 วันท าการ (หาก
ต้องการทราบ 
species จะ

รายงานผลภายใน 
15 วันท าการ) 

550 (หาก 
ต้องการทราบ 

species คิดเพ่ิม
ตัวอย่างละ 300 

บาท) 

Herpes simplex virus type 1, 2 PCR  
ภายใน 

7 วันท าการ 

650 
Iridovirus (Ranavirus 3) PCR 500 
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อัตราค่าบริการตรวจด้วยวิธีทางอณูชีววิทยา (ต่อ) 

 

 

 

 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ 
ระยะเวลา 

การรายงานผล 

ค่าบริการ 
(บาท)  

ต่อตัวอย่าง 
Japanese encephalitis virus  Real time RT-PCR  

(SYBR GREEN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใน 
7 วันท าการ 

 
 

850 

Koi herpesvirus   PCR 500 
Lyssaviruses RT-PCR 750 
Malignant catarrhal fever virus 
(AIHV-1 and OvHV-2) 

Nested PCR 650 

MERS coronavirus                                     Real time RT-PCR 
(Hydrolysis probe) 

1,000 

Microfilaria Nested-PCR 550 
Monkeypox virus Real time PCR  

(Hydrolysis probe) 
1,000 

Mycobacterium spp. and 
Mycobacterium tuberculosis 

Mutiplex PCR 700 

Mycobacterium avium PCR 500 
Mycobacterium bovis PCR 500 
Mycobacterium tuberculosis PCR 500 
Mycoplasma spp. PCR 500 
Newcastle disease virus  RT-PCR 750 
Nipah virus  Real time RT-PCR  

(Hydrolysis probe) 
1,000 

Pan coronarvirus Nested-PCR 550 
Parapoxvirus Nested PCR 550 
Cetacean poxvirus PCR 500 
Parvovirus: Canine parvovirus 
: Feline parvovirus (Feline 
panleukopenia virus, Feline 
distemper) 

PCR 500 
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อัตราค่าบริการตรวจด้วยวิธีทางอณูชีววิทยา (ต่อ) 

 

 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ 
ระยะเวลา 

การรายงานผล 

ค่าบริการ 
(บาท)  

ต่อตัวอย่าง 
Pasteurella multocida (Fowl 
plague) 

PCR  
 
 
 
 

ภายใน 
7 วันท าการ 

500 

Pathogenic leptospira spp. Real time PCR (Hydrolysis 
probe) 

800 

Porcine circovirus type 2 Nested-PCR 550 
Psittacine  beak and feather 
disease virus and avian  
polyomavirus  

Multiplex PCR 700 บาท 
(1-4 ตัวอย่าง) 
650 บาท 
(5-10 ตัวอย่าง) 
600 บาท 
(11 ตัวอย่างขึ้น
ไป) 

Rabies virus  Real time RT-PCR 
(SYBR GREEN) 

850 

Rickettsia spp. (R. rickettsii, R. 
cornorii, R. typhi, R. prowazekii) 

Nested PCR 750 

Simian herpes B virus 
(Cercopithecine herpesvirus 1) 

PCR 500 

Snake paramyxovirus Nested RT-PCR 850 

Theileria spp. PCR 500 

Tortoise herpesvirus  Nested-PCR 550 

Toxoplasma gondii 
(Toxoplasmosis) 

PCR 500 

Trypanosoma evansi (Surra) PCR 500 

West Nile virus  Real time RT-PCR 
(Hydrolysis probe) 

1,000 
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อัตราค่าบริการตรวจด้วยวิธีทางอณูชีววิทยา (ต่อ) 

 

 
อัตราค่าบริการตรวจสัตว์พาหะ 

 
 
อัตราค่าบริการตรวจการเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ 
ระยะเวลา 

การรายงานผล 

ค่าบริการ 
(บาท)  

ต่อตัวอย่าง 
Yersinia  pestis (Plague) Real time PCR 

(SYBR GREEN) 
 850 

Zika virus Real time RT-PCR 
(Hydrolysis probe) 

1,000 

ตรวจระบุชนิดพันธุ์ช้าง  
(ช้างเอเชียและช้างแอฟริกา) 

PCR และ DNA sequencing ภายใน 
15 วันท าการ 

2,000 

การตรวจระบุชนิดสัตว์ 
ได้แก่สัตว์ในกลุ่มดังต่อไปนี้ 
Viverridae, Felidae, Canidae, 
Bovidae, Suidae, Manidae, 
Cercopithecidae, Hominidae, 
Muridae 

PCR และ DNA sequencing ภายใน 
15 วันท าการ 

2,000 

Multi-Drug Resistance Gene 
(MDR1)  mutation detection in 
dog 

SNP ภายใน  
7 วันท าการ 

1,000 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ 
ระยะเวลา 

การรายงานผล 
ค่าบริการ (บาท)  

ต่อตัวอย่าง 
ตรวจระบุชนิดพยาธิภายนอก Morphology identification ภายใน 

5 วันท าการ 
400 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ 
ระยะเวลา 

การรายงานผล 
ค่าบริการ (บาท)  

ต่อตัวอย่าง 
Leptospira spp. เพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ ภายใน 4 เดือน 300 
Chlamydiaceae*** เพาะเลี้ยงในเซล์เพาะเลี้ยง - - 
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อัตราค่าบริการตรวจด้วยวิธีทางอิมมูโนฮิสเคมี 

* ติดต่อห้องปฏิบัติการก่อนส่งตรวจ 
** ราคานี้เฉพาะค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการเท่านั้น ไม่รวมค่าหัตถการส าหรับการเก็บตัวอย่างจากสัตว์มีชีวิต 
*** งานวิจัยเท่านั้น 
 
 
อัตราค่าบริการท าสัตว์สตั๊ฟฟ ์

รายการ ราคา (บาท) หมายเหตุ 
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, สัตว์เลี้ยง 
    1. น้ าหนักไม่เกิน 500 กรัม 
    2. น้ าหนักตั้งแต่ 500 กรัม – 1 กิโลกรัม 
    3. น้ าหนักตั้งแต่ 1.1 – 2 กิโลกรัม 
    4. น้ าหนักตั้งแต่ 2.1 – 3 กิโลกรัม 
    5. น้ าหนักตั้งแต่ 3.1 – 4 กิโลกรัม 
    6. น้ าหนักตั้งแต่ 4.1 – 5 กิโลกรัม 

 
500 
700 

1,400 
2,100 
3,500 
5,000 

รับสตั๊ฟฟ์เฉพาะสัตว์ที่มี 
น้ าหนักตัวไม่เกิน 5 กิโลกรัม 

(ในกรณีที่น้ าหนักตัวเกิน 5 กิโลกรัม 
ราคาตามแต่ตกลง) 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ 
ระยะเวลา 

การรายงานผล 
ค่าบริการ (บาท)  

ต่อตัวอย่าง 

Canine distemper virus*** IHC  - 
200 (ไม่รวมค่า

ท าและตัด
พาราฟินบล็อค) 

Canine distemper virus*** IFA - 200 

Chlamydia spp.*** IHC - 
200 (ไม่รวมค่า

ท าและตัด
พาราฟินบล็อค) 

Chlamydia spp.*** IFA - 200 

Newcastle disease virus*** IHC - 
200 (ไม่รวมค่า

ท าและตัด
พาราฟินบล็อค) 

Newcastle disease virus*** IFA - 200 
Rabies virus antigen*** DIFA 

(Direct Immunofluorescent Assay) 

ภายใน 
7 วันท าการ 

200 

Avian influenza A virus*** IHC - - 
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สัตวปก 
    1. ความยาวไมเกิน 20 เซนติเมตร 
    2. ความยาวต้ังแต 21 – 50 เซนติเมตร 
    3. ความยาวต้ังแต 51 – 100 เซนติเมตร 
    4. ความยาวต้ังแต 101 เซนติเมตร ขึ้นไป 

 
700 

1,000 
1,500 

ขั้นตํ่า 2,000 

คิดราคาตามขนาดความยาวต้ังแต
ปลายปาก – โคนหาง (ซม.) 

ปลา ขั้นตํ่า 500 คิดราคาตามขนาดความยาวต้ังแต
ปลายปาก – ปลายหาง (ซม.)     1. โชวดานเดียว 

    2. โชว 2 ดาน 
2,000/30 ซม. 
3,000/30 ซม. 

สัตวเล้ือยคลานและสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก ขั้นตํ่า 500 คิดราคาตามขนาดความยาวต้ังแต
ปลายปาก – ปลายหาง (ซม.) - กลุม Lizard และงู ขั้นตํ่า 1,000/30 ซม. 

เตา 1,000/10 ซม. 
 
หมายเหตุ :  1.  ระยะเวลาการตรวจคิดตามวันทําการ  ไมรวมวันหยุดราชการ  วันหยุดนักขัตฤกษ  วันหยุดของ คณะ 
                     สัตวแพทยศาสตร และวันหยุดของมหาวิทยาลัยมหิดล 

      2.   กรณีตัวอยางท่ีเจาหนาท่ีประจําหองปฏิบัติการ  ตองยืนยันผลการตรวจดวยวิธีการหาลําดับสาร   
                    พันธุกรรมจะไมมีคาใชจายเพิ่มเติมและใชระยะเวลาเพื่อยืนยันผลประมาณ 3-4 สัปดาห 

      3.  อัตราสวนลดคาบริการ 
   3.1 บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล  สวนลดอัตราคาบริการ 10% 
  3.2 บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  สวนลดอัตราคาบริการ 20% 
         
  ท้ังนี้   ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

      ประกาศ  ณ  วันที่             เมษายน  พ.ศ.  2561 
 
 

 
 

             (ลงนาม)  ปานเทพ   รัตนากร 
                         (รองศาสตราจารย นายสัตวแพทยปานเทพ  รัตนากร) 
                     คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
 
 

สําเนาถูกตอง 
 
 

(นางเกวลิน  บุญเรืองลือ  บาลละคร) 
เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป 

 




