
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

เครื่องสกัดดีเอ็นเอ อาร์เอนเอ และโปรตีนแบบอัตโนมัติ  

ต าบลบางตลาด  อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

 

1. ความต้องการ 
เครื่องสกัดดีเอ็นเอ อาร์เอนเอและโปรตีนแบบอัตโนมัติ  จ านวน  1 ชุด 

2. วัตถุประสงค์การใช้งาน 
 เพ่ือสกัดสารพันธุกรรมทั้งชนิดดีเอนเอ อาร์เอนเอและโปรตีน แบบอัตโนมัติ 

3. คุณลักษณะท่ัวไป 
3.1 เป็นเครื่องสกัดดีเอ็นเอ อาร์เอนเอและโปรตีนแบบอัตโนมัติ ด้วยระบบอนุภาคแม่เหล็กหรือระบบ 

สุญญากาศ และสามารถดูดจ่ายสารละลายทั่วไปและเตรียมงานพีซีอาร์ได้ในเครื่องเดียวกัน 
3.2 ใช้กับไฟ 220-240 V 50 Hz ได ้

4. คุณลักษณะเฉพาะ 
4.1 มีหัวดูดจ่ายสารละลาย สามารถสกัดตัวอย่างในหลอดทดลองขนาด 2 มิลลิลิตรได้ไม่น้อยกว่า 24  

ตัวอย่างต่อ 1 รอบการท างาน  
4.2 สามารถรองรับชุดน้ ายาในการสกัดแบบอัตโนมัติให้เหมาะสมกับตัวอย่างหลากหลายชนิด  เช่น เลือด 

เนื้อเยื่อ ไวรัส และโปรตีน  
4.3 ตัวเครื่องสามารถท าการดูดจ่ายสารละลายด้วยระบบการแทนที่ด้วยอากาศ (air-cushioned) หรือไซริงค์  

ที่มีปริมาตร ในช่วงตั้งแต่ 5 ไมโครลิตร ถึง 1000 ไมโครลิตร หรือกว้างกว่า มีค่าความแม่นย า
คลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% 

4.4 มีระบบป้องกันความผิดพลาดของตัวเครื่องด้วย Optical sensor ที่สามารถ ตรวจสอบระดับของ
สารละลายในภาชนะ, ชนิดและต าแหน่งของภาชนะบรรจุสารละลาย , จ านวนและต าแหน่งทิป หรือ
ระบบ CCD camera record ได ้ 

4.5 มีพ้ืนทีส่ าหรับวางภาชนะส าหรับสกัดตัวอย่างไม่น้อยกว่า 6 ต าแหน่ง 
4.6 เครื่องมีฝาปิดด้านหน้า และหยุดท างานเมื่อมีการเปิดฝาเครื่องระหว่างท างาน  
4.7 มีระบบการผสมตัวอย่างซึ่งตั้งอุณหภูมิได้ถึงไม่น้อยกว่า 80 องศาเซลเซียส  
4.8 มีโปรแกรมส าหรับการสกัดสารพันธุกรรมหลากหลาย genomic DNA, viral DNA/RNA,  

และ total RNA  
4.9 ควบคุมหน้าจอด้วยระบบสัมผัส พร้อมระบบตรวจสอบการผิดพลาดของโปรแกรมด้วย  Quick 

simulator หรือ check list 

4.10 ตัวเครื่องได้รับมาตรฐาน CE standard 
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5. อุปกรณ์ประกอบ 

5.1 ชุดสกัดโปรตีนจากตัวอย่าง     จ านวน  1 ชุด 

5.2 เครื่องเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรม     จ านวน  1 เครื่อง 

5.2.1 บล็อคส าหรับบรรจุหลอดทดลองท ามาจากวัสดุอลูมิเนียมสามารถบรรจุหลอดทดลอง PCR 

ขนาด 0.1/0.2  ml. จ านวน  96 หลอด และ PCR Plate (un-, semi-, skirted)    ขนาด  

8 x 12  จ านวน 1 Plate ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยน Block 

5.2.2 ใช้ระบบ Peltier เป็นตัวควบคุมอุณหภูมิ สามารถตั้งอุณหภูมิในการใช้งานได้ในช่วง  4 ºC 

ถึง  99 ºC หรือกว้างกว่า 

5.2.3 อัตราเร็วของการเพ่ิมอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 3 ºC /s และอัตราเร็วของการลดอุณหภูมิไม่น้อย

กว่า 2 ºC /s และมีความเที่ยงตรงของอุณหภูมิ ไม่เกิน ± 0.2 ºC  

5.2.4 Block homogeneity ที่ 95 ºC มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ ± 0.4 ºC และที่ 20 ºC ถึง        

72 ºC มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ ± 0.3 ºC  

5.2.5 สามารถท า Gradient PCR โดยสามารถตั้งช่วงอุณหภูมิให้แตกต่างกันได้ตั้งแต่ 1-20 ºC 

หรือกว้างกว่าและแสดงอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า 12 ค่า โดยใช้เทคโนโลยีที่สามารถควบคุม

อัตราการเพ่ิมและลดอุณหภูมิในการท า Gradient PCR เสมือนการท างานในสภาวะ PCR 

ปกต ิ

5.2.6 สามารถรักษาอุณหภูมิของบล็อคที่ 20 ºC ขณะที่ฝาปิดก าลังเพ่ิมอุณภูมิตามที่ตั้งไว้เพ่ือลด

การเกิด non-specific PCR product 

5.2.7 มีฝาปิดแบบให้ความร้อนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 37-110 ºC หรือกว้างกว่า โดย

ใช้เทคโนโลยี ที่สามารถปรับระดับฝาปิดให้แรงกดเหมาะสมกับหลอดทดลองขนาดต่างๆได้

อัตโนมัติ 

6. เงื่อนไขเฉพาะ 

6.1 รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 2 ปี 

6.2 เป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตเพ่ือความสะดวกในการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง  โดยมีเอกสาร

รับรอง 

6.3 มีช่างซ่อมบ ารุงพร้อมเอกสารรับรองว่าผ่านการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการจากโรงงานผู้ผลิตเพ่ือ

ประโยชน์ในการซ่อมบ ารุงและการบริการด้านอะไหล่ 

6.4 ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001 : 2015 หรือ ISO13485 
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7. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
1.  มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 2.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
4.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิณผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ 

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
  11. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 

12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจา่ยเป็นเงนิสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

8. สถานที่ด าเนินการ 
 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน  ถนนติวานนท์  ต าบลบางตลาด  อ าเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 
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9. ระยะเวลาส่งมอบ  
    120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 

10. วงเงินในการจัดหา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) 
     2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

10. วงเงินราคากลาง 
    2,466,667.00 บาท  (สองล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)  

 
11. หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ 
    งานพัสดุ  ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถานที่ติดต่อ
และขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นที่เปิดเผยตัวได้ที่ 
    1. ทางไปรษณีย์ 
  งานพัสดุ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  222  ม.1 ถนนติวานนท์  ต าบลบางตลาด   

อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  11120 
    2. E-mail inventory_ridhosp@hotmail.com 
 
 
 

      ลงชื่อ...................................................ประธานกรรมการ 
             (นายแพทย์สมดี  รัตนาวิบูลย์) 

 
 
 

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ           ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
          (นางสาวชุรีพร  ทองใบ)                                       (นางสาวปริยาภรณ์  ชมเงิน) 
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