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การบารุงรักษา เครื่อง Line Probe Assay
1. เครื่อง Line Probe Assay ประกอบ ด้วย
1.1 เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (GTQ Cycler 24)
1.2 เครื่องบ่มปฏิกริ ิยาไฮบริไดเซชั่น (GT Blot 48 )
2. การตรวจเช็ค เครื่อง Line Probe Assay
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (GTQ Cycler 24)
1. ทาการตรวจเช็คระบบการทางานของเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (GTQ Cycler 24) โดยการทา OQ
test
1.1 ตรวจสอบการทางานของระบบอุณหภูมิ 2 ช่วง คือ 95 องศาเซลเซียส และ 10 องศาเซลเซียส
1.2 ตรวจสอบการทางานของระบบอุณหภูมิที่ Lid target 1 ช่วง คือ 112 องศาเซลเซียส
1.3 ตรวจสอบการทางานของระบบอุณหภูมิที่ Block target (4 zone) 2 ช่วง คือ 95 องศาเซลเซียส
และ 10 องศาเซลเซียส
2. ทาการตรวจสอบการ update ระบบโปรแกรมการทางาน
เครื่องบ่มปฏิกิริยาไฮบริไดเซชั่น (GT Blot 48)
1 ทาการตรวจเช็คระบบการทางานของเครื่องบ่มปฏิกิริยาไฮบริไดเซชั่น (GT Blot 48) ประกอบด้วย
1.1 ตรวจสอบการทางานของระบบ peristaltic pump
1.2 ตรวจสอบการทางานของระบบ dispenser/aspirating
1.3 ทาการเปลีย่ นอุปกรณ์ ตามรายการ ดังนี้
รายการอุปกรณ์ที่เปลี่ยนสาหรับเครื่อง บ่มปฏิกิริยาไฮบริไดเซชั่น (GT Blot 48)
ลาดับ
รายการ
จานวน
ภาพประกอบ
1
สาย Tygon 1/16 นิ้ว (ต่อ
3 เมตร

เมตร) สายยาง reagent

2

สาย Tygon 3/32 นิ้ว (ต่อ
เมตร) สายยาง aspirating

6 เมตร
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3

Tube Sinker (inc.
connector)

4

5

อุปกรณ์สายประกอบ เชื่อมต่อ 1 ชิ้น
ปั้ม Peristaltic
6x reagent pump
tubing
and 1x aspiration
pump tubing
Male luer
8 ชิ้น

6

Female luer

8 ชิ้น

7

T-Connector

3 ชิ้น

8

Bottle-top Connector

2 ชิ้น

4 ชิ้น
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เครื่องอ่านและแปรผล (GenoScan)
1. ทาการตรวจสอบโปรแกรมการวิเคราะห์และทาการ update โปรแกรม (setcard)
เงื่อนไขอื่นๆ
เมื่อทางบริษัทฯ ดาเนินการตรวจเช็คเครื่อง Line Probe Assay แล้วพบว่ามีอะไหล่หรืออุปกรณ์ของเครื่องมือเกิด
ความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะเสนอราคาอะไหล่ เพื่อให้หน่วยงานพิจารณาสาหรับการสั่งซื้ออีกครั้ง

ตารางการเข้าบริการและบารุงรักษาเครื่อง Line probe Assay (LPA) จานวน 12 เครื่อง
ภายในเดือน สิงหาคม ถึง กันยายน 2560
ลาดับ
สถานที่
1.

สานักวัณโรค

2.

สคร สระบุรี

3.

สคร นครสวรรค์

4.

สคร พิษณุโลก

5.

สคร เชียงใหม่

6.

สคร นครราชสีมา

7.

สคร ขอนแก่น

8.

สคร อุบลราชธานี

9.

สคร ราชบุรี

10.

สคร ชลบุรี

11.

สคร นครศรีธรรมราช

12.

ศูนย์วัณโรค ยะลา

เงื่อนไขอื่นๆ
เมื่อผู้รับจ้าง ดาเนินการตรวจเช็คเครื่อง Line probe Assay (LPA) จานวน 12 เครื่อง แล้วพบว่ามี
อะไหล่หรืออุปกรณ์ของเครื่องเกิดความเสียหาย ทางผู้รับจ้าง จะเสนอราคาอะไหล่และอุปกรณ์ เพื่อให้ทางผู้ว่า
จ้างพิจารณาดาเนินการจัดซื้อต่อไป
เงื่อนไขการส่งมอบ
กาหนดส่งมอบภายใน 60 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
เงื่อนไขการบอกเลิกสัญญา
เมื่อครบกาหนดส่งมอบงานตามสัญญาแล้ว ถ้าผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงานแก่ผู้ว่าจ้างหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบจานวน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้
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ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกัน หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้
ออกหนังสือค้าประกันตามสัญญา เป็นจานวนทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้แล้วแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นสมควร
ค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้มิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างต้องชาระค่าปรับให้ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตรา
ร้ายละ 0.10 (0.10%) นับแต่วันถัดจากวันครบกาหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่า
จ้างจนถูกต้องครบถ้วน
**********************************

