
รายละเอียดคุณลักษณะชุดน้ํายาสกัดและตรวจวิเคราะหสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส 
SARS-CoV-2 (Covid-19) ดวยวิธี Real-time PCR  

 
 

1.ความตองการ 
ชุดน้ํายาตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทางหองปฏิบัติการอณูชีววิทยาตรวจหาสาร

พันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ประมาณจํานวน 7,000 การทดสอบ 
 

2.วัตถุประสงค 
เปนชุดน้ํายาตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทางหองปฏิบัติการอณูชีววิทยาตรวจหา

สารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ในสิ่งสงตรวจ ไดแก Nasopharyngeal swab, Throat swab, 
Nasopharyngeal aspirate, Bronchoalveolar lavage, Saliva และSputum ดวยวิธี Real-time PCR 

 
3.คุณสมบัติทั่วไป 
 1. เปนชุดน้ํายาท่ีใชสําหรับตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ดวยวิธี Real-time reverse transcription PCR 
           2. เปนชุดน้ํายาท่ีใชตรวจเชิงคุณภาพ (Qualitative in vitro test) 

3.ตัวอยางสิ่งสงตรวจท่ีสามารถใชไดกับชุดน้ํายา ไดแก sputum, nasopharyngeal aspirate, throat 
swab, nasopharyngeal swab,bronchoalveolar lavage และ salivaเปนอยางนอย 

 
4.คุณสมบัติเฉพาะ 

4.1 ชุดน้ํายาสกัดสารพันธุกรรม มีคุณสมบัติดังนี้ 
4.1.1 ใชสําหรับสกัดหาสารพันธุกรรมดีเอ็นเอหรืออารเอ็นเอในตัวอยาง ดวยระบบอนุภาค

แมเหล็กแบบอัตโนมัติ โดยชุดนํ้ายาสามารถใชไดกับเคร่ืองสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัต ิ
4.1.2 นํ้ายาเปนระบบสําเร็จรูป (Pre-filled cartridge reagent) โดยมีลักษณะการใชงาน 1 

ตัวอยางตอ 1 reagent cartridge 
4.1.3 ในชุดน้ํายา 1 ชุด สามารถสกัดสารพันธุกรรมไดจากตัวอยางหลากหลายชนิด (universal 

nucleic acid extraction) ไดแก Whole blood, Serum, Plasma, Swab, Urine, 
Cerebrospinal fluid (CSF), sputum และ Stool 

4.1.4 ชุดน้ํายาสามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง 2-8 องศาเซลเซียส หรือ 10-30 องศาเซลเซียส 
ไดไมนอยกวา 6 เดือน  

4.2 ชุดน้ํายาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ดวยวิธี Real-time PCR 
4.2.1 ชุดน้ํายาตรวจหาสารพันธุกรรมของเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 ดวยวิธี Real-time PCR ที่มี

นํ้ายาสําหรับการทดสอบมาใหครบถวน ไดแก Primer, Enzyme Mix, Buffer, RNase-free 
water, Positive control โดยใชหลักการ Real-time PCR ในการทดสอบ 

4.2.2 ชุดน้ํายามี Internal Control ชนิด Endogenousเพื่อควบคุมประสิทธิภาพของขั้นตอนการ
ทดสอบตั้งแตขั้นตอนการเก็บตัวอยาง, กระบวนการสกัดสารพันธุกรรม และปฏิกิริยา PCR 
เกิดขึ้นสมบูรณ 
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4.2.3 ชุดน้ํายาสามารถตรวจแยกยีนของเชื้อ SARS-CoV-2และสามารถตรวจหากลุม SARS-CoV-
2 Variant ได จํานวนอยางนอย 3 mutation เพื่อปองกันผลลบลวง(false negative)
สําหรับเชื้อ SARS-CoV-2 ชนิดกลายพันธุ 

4.2.4 ชุดน้ํายาสามารถตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2และ Variant ของเชื้อ SARS-CoV-2 และ 
Internal Control (IC) ไดพรอมกันในปฏิกิริยาเดียว (Multiplex Real-time PCR) 

4.2.5 ชุดน้ํายามีสารที่สามารถปองกันการเกิด carry-over contamination ชนิดUDG (Uracil-
DNA Glycosylase) 

4.2.6 ชุดน้ํายาสามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -15 ถึง -25 องศาเซลเซียส ไดไมนอยกวา 1 ป 
4.2.7 ชุดน้ํายาสามารถอานผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ผลิตและเปนเจาของลิขสิทธิ์โดย

บริษัทผูผลิตนํ้ายาโดยตรง ในการแปลผลแบบอัตโนมัติ (Auto interpretation) ได และ
สามารถเลือกรูปแบบการรายงานผลเปนแบบหลุมเดี่ยวและแบบกลุมได 

4.2.8 ชุดน้ํายามีประสิทธิภาพสามารถตรวจพบเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ปริมาณเชื้อตํ่าท่ีสุด (Limit 
of detection) ไมเกินกวา 50 Copies/Reaction 

4.2.9 ไมพบ Cross reaction กับไวรัสในระบบทางเดินหายใจอ่ืนๆ ไดแก Influenza A, 
Influenza B,RSV, Human rhinovirus, Human Adenovirus, Human 
parainfluenza1-4, Human coronavirus 229E, OC43, NL63 

 

เงื่อนไขเฉพาะ 
1. ชุดน้ํายาไดรับการรับรองมาตรฐานเพื่อใชในงานตรวจวินิจฉัยทางการแพทย (CE Mark-IVD) หรือ US 

FDA และ ISO 13485 หรือมาตรฐานท่ีดีกวา เปนท่ียอมรับในระดับสากล 
2. เปนผลิตภัณฑที่ไดรับอนุญาตนําเขาจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
3. ชุดน้ํ ายาตองมี เอกสารรับรองผ านการประเมินจากสถาบันวิ จัยวิทยาศาสตรสาธารณสุ ข 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข  
4. น้ํายาตองมีคุณภาพ และมีอายุการใชงานเม่ือสงถึงหองปฏิบัติการไมนอยกวา 6 เดือน 
5. หากน้ํายาชํารุดหรือเสียหายระหวางสงมอบ บริษัทตองเปลี่ยนสินคาใหมใหกับทางสถาบันฯ โดยไมคิด

คาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 
6. ผูขายตองสนับสนุนอุปกรณประกอบกับน้ํายาท่ีใชในการตรวจวิเคราะห และตูควบคุมอุณหภูมิที่ใชในการ

จัดเก็บรักษาน้ํายาตรวจวิเคราะหและตัวอยางการตรวจอยางเพียงพอ 
7. ผูขายตองจัดหาเคร่ืองสกัดสารพันธุกรรมระบบอนุภาคแมเหล็กแบบอัตโนมัติ ซึ่งสามารถสกัดไดท้ังดีเอ็น

เอและอารเอ็นเอ และตองรับผิดชอบการติดตั้ง การสอบเทียบและบํารุงรักษา การซอมแซม รวมทั้งคา
อะไหลทั้งหมดโดยไมคิดมูลคาตลอดระยะเวลาการติดตั้ง โดยเครื่องมีคุณสมบัติดังนี้ 
7.1 สามารถสกัดตัวอยางไดครั้งละอยางนอย 12 ตัวอยาง และ สามารถสกัดตัวอยางครั้งละ 1 ตัวอยางได 
7.2 สามารถสกัดตัวอยางสิ่งสงตรวจ ไดแก sputum, nasopharyngeal aspirate, throat swab, 

nasopharyngeal swab และ bronchoalveolar lavage และสารคัดหลั่งตางๆ 
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7.3 มีระบบเปดแสง UV สําหรับปองกันการปนเปอนภายในตัวเคร่ือง หลังการปฏิบัติงาน  
7.4 สามารถแสดงสถานการณทํางานของเครื่องขณะกําลังสกัดตัวอยาง 
7.5 เคร่ืองมีปุมกดสําหรับสั่งงานได 
7.6 เปนเครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติพรอมระบบสั่งการ IC Card 
7.7 เคร่ืองสกัดสารพันธุกรรมตองเปนเครื่องใหมหรือมีอายุการใชงานต่ํากวา 2 ป พรอมใชงาน และวาง

ไวท่ีสถาบันฯจนกวาน้ํายาจะถูกใชหมด 
8. ผูขายตองจัดหาเคร่ืองเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมท่ีสามารถเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมไดจํานวนอยางนอย 

96 ตัวอยาง ใน 1 รอบการทดสอบ โดยจัดหาเครื่องใหเพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มข้ึน 
9. ผูขายตองจัดหาตู biosafety cabinet class 2 จํานวน 1 ชุด และ ตู PCR cabinet จํานวน 2 ชุด  
10. ผูขายตองจัดหาเคร่ือง Autoclave จํานวน 1 เครื่อง สําหรับทําลายขยะติดเชื้อกอนการจัดเก็บเพื่อกําจัด

ขยะตามระบบสถาบันฯ 
11. ผูขายตองสนับสนุนเครื่องสํารองไฟ (UPS) สําหรับสํารองไฟเครื่องสกัดสารอัตโนมัติและเครื่องเพิ่ม

ปริมาณสารพันธุกรรมเครื่องคอมพิวเตอรพรอมโตะ เกาอ้ี เครื่องพิมพ และหมึกพิมพ เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานและรายงานผล 

12. ผูขายตองรับผิดชอบคาใชจายในการประเมินคุณภาพหองปฏิบัติการและดําเนินการประเมิน
ประสิทธิภาพของเครื่องมือตามกระบวนการ Method validation, Performance verification กอน
การนําเคร่ืองมาใชงาน 

13. ผูขายเปนผูดูแลรับผิดชอบในการตรวจสภาพและบํารุงรกัษาตามแผนการบํารุงรักษาท่ีทางบริษัทกําหนด
ตลอดอายุสัญญา 

14. กรณีที่สูญเสียน้ํายาไปในการทดสอบ แตไมสามารถรายงานผลการตรวจวิเคราะหได ท้ังที่เกิดปญหาหรือ
การขัดของของเครื่องตรวจวิเคราะหหรือน้ํายา ผูขายตองชดเชยน้ํายาในปริมาณหรือมูลคาที่เทากัน 
ภายใน 6 เดือน 

15. ผูขายตองจัดหาคูมือการใชงานเคร่ืองสกัดสารพันธุกรรมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
16. ผูขายตองจัดใหมีฝกอบรมการใชงาน จนผูใชสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

5. การจัดทําสัญญาและระยะเวลาดําเนินการ 

         5.1 จัดทําสัญญาตามแบบสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจาํกัดปริมาณ  

              โดยสงมอบพัสดุเปนงวดๆ ตามใบสั่งซ้ือแตละคราว โดยกําหนดใหผูขายสงมอบพัสดุภายใน 15 วัน นับถัด

จากวันที่ไดรับใบสั่งซื้อ  

 5.2 ระยะดําเนินการตั้งแตวันลงนามในสัญญาจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 

  

6. การจายเงิน 

         6.1 จายเปนงวดๆ ตามใบสั่งซื้อ และคณะกรรมการดําเนินการตรวจรับพัสดุเรียบรอยแลว 
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7. ขอกําหนดเมื่อสิ้นสุดสัญญา 

         ผูขายตองนําเครื่องตรวจวิเคราะหสารพันธุกรรมเชือ้ไวรัสพรอมอุปกรณ ออกจากพื้นที่ของสถาบันฯ และตอง

ปรับปรุงสถานที่ใหอยูในสภาพเดิมดวยคาใชจายของผูขายภายใน 15 วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาหรือวันท่ีสถาบันฯ 

แจงใหดําเนินการ 

 กรณีสถาบันฯ ตองดําเนินการเพื่อใหบริการตอเนื่อง ผูขายจะตองยืนราคาเดิมและเง่ือนไขตามสัญญาจนกวา

สถาบันฯ จะดําเนินการจัดหาใหมและพรอมใหบริการ แลวเสร็จ 

 

8. คาปรับ 

         กรณีที่ผูขายปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญา จะกําหนดคาปรับเปนรายวัน ในอัตรารอยละ 0.20 (ศูนยจุดสองศูนย)

ของราคาสงของท่ียังไมรับมอบ 

 

9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

   ผูขายจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจาก

วันท่ีไดรับมอบพัสดุ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 1 วัน นบัถัดจากวันที่ไดรับแจงความ

ชํารุดบกพรอง 

 

10. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 

   พิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยใชเกณฑราคา  
 

11. วงเงินในการจัดหาและราคากลาง 

         จากเงินงบประมาณและหรือเงินบํารุง สถาบันบําบดัรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพตดิแหงชาติบรมราชชนนี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 กําหนดราคากลางตอหนวย 950.- บาท (เการอยหาสิบบาทถวน) จัดซื้อประมาณ 7,000 การทดสอบ  

คิดเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 6,650,000.- บาท (หกลานหกแสนหาหมื่นบาทถวน) 
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