
รายการ วงเงิน
(ซ้ือ/จ้าง) (บาท)

หน่วยงาน กรมบัญชกีลาง หน่วยงาน กรมบัญชกีลาง
1  ประกาศประกวดราคาซ้ือเตียง

ไฟฟ้าส าหรับผู้ปว่ยวิกฤตพร้อม
เคร่ืองชั่งน้ าหนกั จ านวน 1 
เตียง

๕๓๒,๗๑๐.๒๘ 4 มิ.ย. 62 4 มิ.ย. 62

2 ประกวดราคาซ้ือชุดผ้าปู
ส าหรับท าหตัถการตรวจสวน
หวัใจ และหลอดเลือดพร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 600 ชุด

๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 4 มิ.ย. 62 4 มิ.ย. 62

3  ประกวดราคาซ้ือสารทึบรังสี 
จ านวน 4 รายการ

๘๙๖,๔๕๐.๐๐ 5 มิ.ย. 62 5 มิ.ย. 62

4 ประกวดราคาซ้ือเคร่ืองควบคุม
อัตราการไหลของยาและ
สารละลายทางหลอดเลือดด า
อย่างต่อเนื่อง (Infusion 
Pump) จ านวน 14 เคร่ือง 

๙๑๐,๐๐๐.๐๐ 5 มิ.ย. 62 5 มิ.ย. 62

5 ประกาศประกวดราคาจดัซ้ือ
ชุดศูนย์กลางเฝ้าติดตามการ
ท างานของหวัใจพร้อมเคร่ือง
ติดตามชนดิไร้สาย 
(Telemetry) จ านวน ๒ ชุด

๙,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ 5 มิ.ย. 62 5 มิ.ย. 62

6 ประกวดราคาซ้ือเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800KW (1000
 KVA) พร้อมแผงควบคุมไฟฟ้า 
(ตู้ MDB แบบ OUTDOOR 
TYPE) พร้อมติดต้ัง 
จ านวน 1 เคร่ือง 

๑๒,๖๒๘,๔๐๐.๐๐ 18 มิ.ย. 62 18 มิ.ย. 62

แบบฟอร์มรายงาน
หน่วยงาน  สถาบนัโรคทรวงอก

รายงานการเผยแพร่การประกาศบนเว็บไซตข์องส่วนราชการ (หน่วยงาน/กรมบญัชกีลาง)
ประจ าเดอืน กรกฎาคม 2562

ที่

ประเภทประกาศทีล่งเว็บไซต์
ประกวดราคา e-bidding ประกวดราคา e-Market

    วัน  เดอืน   ปี     วัน  เดอืน   ปี



รายการ วงเงิน
(ซ้ือ/จ้าง) (บาท)

หน่วยงาน กรมบัญชกีลาง หน่วยงาน กรมบัญชกีลาง

ที่

ประเภทประกาศทีล่งเว็บไซต์
ประกวดราคา e-bidding ประกวดราคา e-Market

    วัน  เดอืน   ปี     วัน  เดอืน   ปี

7 ประกาศประกวดราคาซ้ือเตียง
ไฟฟ้า จ านวน ๕๒ เตียง

๖,๒๔๐,๐๐๐.๐๐ 20 มิ.ย. 62 20 มิ.ย. 62

8 ประกวดราคาซ้ือเคร่ืองกระตุก
ไฟฟ้าหวัใจอัตโนมัติชนดิ
กระตุ้นหวัใจสองหอ้งพร้อมสาย
 จ านวน 3 รายการ

๕,๖๕๑,๒๕๐.๐๐ 24 มิ.ย. 62 24 มิ.ย. 62

9 ประกาศประกวดราคาเคร่ือง
กรองอากาศก าจดัเชื้อโรคระบบ
 HEPA ชนดิติดเพดาน ๓๒๕
CFM จ านวน ๓ เคร่ือง และ
เคร่ืองกรองอากาศก าจดัเชื้อ
โรคระบบ HEPA ชนดิติด
เพดาน ๖๐๐CFM จ านวน ๑๓ 
เคร่ือง

๒,๗๙๐,๐๐๐.๐๐ 24 มิ.ย. 62 24 มิ.ย. 62

10  ประกวดราคาซ้ือสายสวนหวัใจ
เพือ่การรักษาหลอดเลือดหวัใจ
ตีบชนดิขดลวดเคลือบยาทีม่ีโพ
ลีเมอร์เคลือบแบบ Abluminal
 Groove Coating จ านวน 
200 เส้น

๖,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 24 มิ.ย. 62 24 มิ.ย. 62

11 ประกวดราคาซ้ือสายสวนเพือ่
การขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี
ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการ
ตีบซ้ า ชนดิโคบอลต์โครเมี่ยม 
เคลือบยา Everolimus จ านวน
 ๒๕๐ เส้น 

๙,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 24 มิ.ย. 62 24 มิ.ย. 62

12 ประกวดราคาซ้ือสายสวนเพือ่
การขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี
ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการ
ตีบซ้ า ชนดิทีเ่คลือบด้วย
เทคโนโลยี Hybrid DES 
Solution และมีโพลีเมอร์ ชนดิ
ดูดซึมได้ จ านวน ๒๐๐ ชิ้น

๖,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 24 มิ.ย. 62 24 มิ.ย. 62



รายการ วงเงิน
(ซ้ือ/จ้าง) (บาท)

หน่วยงาน กรมบัญชกีลาง หน่วยงาน กรมบัญชกีลาง

ที่

ประเภทประกาศทีล่งเว็บไซต์
ประกวดราคา e-bidding ประกวดราคา e-Market

    วัน  เดอืน   ปี     วัน  เดอืน   ปี

13 ประกวดราคาซ้ือชุดสายยางน า
เลือดและสารละลายเพือ่รักษา
กล้ามเนื้อหวัใจ (Blood 
Cardioplegia set) จ านวน 
๑,๒๐๐ ชุด

 ๑,๔๑๒,๔๐๐.๐๘ 24 มิ.ย. 62 24 มิ.ย. 62

14 ประกวดราคาซ้ือเคร่ืองเอกซเรย์
เคล่ือนทีร่ะบบดิจติอล (Mobile
 digital X-ray) ขนาดไม่นอ้ย
กว่า ๓๐ kw จ านวน ๑ เคร่ือง 

๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 24 มิ.ย. 62 24 มิ.ย. 62

15  ประกวดราคาซ้ือชุดเชื่อมต่อ
สายสวนหวัใจชนดิหวักรอกาก
เพชร (Rotablator Advancer)
 จ านวน 200 ชิ้น

๕,๘๙๙,๙๔๐.๐๐ 24 มิ.ย. 62 24 มิ.ย. 62

16 ประกาศประกวดราคาซ้ือสาย
ลวดน าสายสวนเพือ่การขยาย
หลอดเลือดโคโรนาร่ีด้วยหวั
กรอกากเพชร จ านวน 200 ชิ้น

๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ 25 มิ.ย. 62 25 มิ.ย. 62

17 ประกาศ ประกวดราคาซ้ือ
อุปกรณ์เปล่ียนแปลงสัญญาณ
แรงดันใหเ้ปน็สัญญาณไฟฟ้า 
Truwave Disposable 
Pressure Transducer With 
Flush Device จ านวน 6,000
 ชิ้น

๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ 25 มิ.ย. 62 25 มิ.ย. 62

18 ประกาศประกวดราคาซ้ือสาย
สวนเพือ่การขยายหลอดเลือด
โคโรนาร่ีด้วยขดลวดเคลือบยา
ต้านการตีบซ้ าชนดิเคลือบ 
Antibodies และมี Polymer 
ชนดิย่อยสลายได้ จ านวน 120
 เส้น

๓,๘๑๖,๐๐๐.๐๐ 25 มิ.ย. 62 25 มิ.ย. 62



รายการ วงเงิน
(ซ้ือ/จ้าง) (บาท)

หน่วยงาน กรมบัญชกีลาง หน่วยงาน กรมบัญชกีลาง

ที่

ประเภทประกาศทีล่งเว็บไซต์
ประกวดราคา e-bidding ประกวดราคา e-Market

    วัน  เดอืน   ปี     วัน  เดอืน   ปี

19 ประกวดราคาซ้ือเคร่ืองติดตาม
การท างานของหวัใจส าหรับหอ
ผู้ปว่ยหนกั RCU (Bedside 
monitor) จ านวน ๗ เคร่ือง

๖,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 27 มิ.ย. 62 27 มิ.ย. 62

 (นางวารุณี  อภชินบตุร)
  หวัหนา้กลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา


