
รายการ วงเงิน
(ซ้ือ/จา้ง) (บาท)

หน่วยงาน กรมบญัชกีลาง หน่วยงาน กรมบญัชกีลาง
1 ประกวดราคาซ้ือเตียงส าหรับเคล่ือนย้าย

ผู้ป่วยฉุกเฉิน 
จ านวน ๕ เตียง

๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 2 ก.ค. 62 2 ก.ค. 62

2 ประกวดราคาซ้ือเคร่ืองช่วยพยุงการท างาน
หวัใจและปอด จ านวน ๑ ชุด 

๒,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ 3 ก.ค. 62 3 ก.ค. 62

3 ประกวดราคาซ้ือชุดสายยางส าเร็จรูปและ
อปุกรณ์ ECMO Set จ านวน 50 ชุด

 ๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ 5 ก.ค. 62 5 ก.ค. 62

4 ประกวดราคาซ้ือเคร่ืองเอกซเรย์เคล่ือนที่
ระบบดิจิตอล (Mobile digital X-ray) ขนาด
ไมน่้อยกว่า ๓๐ kw จ านวน ๑ เคร่ือง

๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 8 ก.ค. 62 8 ก.ค. 62

5 ประกวดราคาซ้ือเคร่ืองกรองอากาศ HAPA 
หอผู้ป่วยหนัก RCU ตึก 2 ชั้น 2 
จ านวน 10 เคร่ือง และ FOB 
จ านวน 8 เคร่ือง

๓,๕๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท 8 ก.ค. 62 8 ก.ค. 62

6 ประกวดราคาซ้ือเคร่ืองจี้หา้มเลือดด้วยกา๊ซ
อาร์กอน พร้อมระบบคีบซีลเส้นเลือด พร้อม
อปุกรณ์ประกอบการใช้งาน จ านวน ๑ เคร่ือง

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 7 ก.ค. 62 7 ก.ค. 62

7 ประกวดราคาซ้ือชุดเชื่อมต่อสายสวนหวัใจ
ชนิดหวักรอกากเพชร (Rotablator 
Advancer)จ านวน ๒๐๐ ชิ้น

๕,๘๙๙,๙๘๐.๐๐ 9 ก.ค. 62 9 ก.ค. 62

แบบฟอร์มรายงาน
หน่วยงาน  สถาบันโรคทรวงอก

รายงานการเผยแพร่การประกาศบนเว็บไซตข์องส่วนราชการ (หน่วยงาน/กรมบัญชกีลาง)
ประจ าเดอืน กรกฎาคม 2562

ที่

ประเภทประกาศทีล่งเว็บไซต์
ประกวดราคา e-bidding ประกวดราคา e-Market

    วัน  เดอืน   ปี     วัน  เดอืน   ปี



รายการ วงเงิน
(ซ้ือ/จา้ง) (บาท)

หน่วยงาน กรมบญัชกีลาง หน่วยงาน กรมบญัชกีลาง

ที่

ประเภทประกาศทีล่งเว็บไซต์
ประกวดราคา e-bidding ประกวดราคา e-Market

    วัน  เดอืน   ปี     วัน  เดอืน   ปี

8 ประกวดราคาซ้ือสายสวนเพือ่การขยายหลอด
เลือดโคโรนาร่ีด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการ
ตีบซ้ า ชนิดโคบอลต์โครเมี่ยม เคลือบยา 
Everolimus 
จ านวน ๒๕๐ เส้น 

๗,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ 9 ก.ค. 62 9 ก.ค. 62

9  ประกวดราคาซ้ือสายสวนหวัใจเพือ่การ
รักษาหลอดเลือดหวัใจตีบชนิดขดลวดเคลือบ
ยาทีม่โีพลีเมอร์เคลือบแบบ Abluminal 
Groove Coating 
จ านวน 200 เส้น

 ๖,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 9 ก.ค. 62 9 ก.ค. 62

10 ประกวดราคาซ้ือสายสวนและชุดอปุกรณ์
ส าหรับวางและปล่อยวัสดุส าหรับปิดรูร่ัว 
จ านวน 100 เส้น 

๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ 9 ก.ค. 62 9 ก.ค. 62

11 ประกวดราคาซ้ือเคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหวัใจ
อตัโนมติัชนิดกระตุ้นหวัใจสองหอ้งพร้อมสาย 
จ านวน 3 รายการ  ดังนี้
๑. เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหวัใจอตัโนมติัชนิด
กระตุ้นหวัใจสองหอ้งพร้อมสาย (Dual 
Chamber ICD with Rate Responsive)  
จ านวน ๒๕ เคร่ือง
๒.สายเครืองกระตุกไฟฟ้าหวัใจอตัโนมติั 
จ านวน ๑๕ เส้น
๓. สายเคร่ืองช่วยกระตุ้นหวัใจชนิดถาวร 
จ านวน ๑๕ เส้น

๕,๖๕๑,๒๕๐.๐๐ 9 ก.ค. 62 9 ก.ค. 62

12  ประกวดราคาซ้ือสายสวนเพือ่การขยาย
หลอดเลือดโคโรนาร่ีด้วยขดลวดเคลือบยา
ต้านการตีบซ้ า ชนิดทีเ่คลือบด้วยเทคโนโลยี 
Hybrid DES Solution และมโีพลีเมอร์ ชนิด
ดูดซึมได้ จ านวน ๒๐๐ ชิ้น

๖,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 9 ก.ค. 62 9 ก.ค. 62

13  ประกวดราคาจ้างกอ่สร้างปรับปรุงหอ้ง
ผู้ป่วยตรวจการนอนหลับ (sleep lab) ชั้น 3
 อาคาร 2 จ านวน 1 งาน

 ๒,๑๙๗,๐๐๐.๐๐  18 ก.ค. 62 18 ก.ค. 62
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14  ประกวดราคาซ้ือเคร่ืองกระตุ้นหวัใจชนิดหอ้ง
เดียวพร้อมสายกระตุ้นหวัใจชนิดถาวรชนิด
เข้าเคร่ือง MRI ได้ จ านวน 50 ชุด

๒,๙๒๕,๐๐๐.๐๐ 18 ก.ค. 62 18 ก.ค. 62

15  ประกวดราคาซ้ือสายสวนหวัใจเพือ่การ
รักษาหลอดเลือดหวัใจตีบด้วยบอลลูนชนิด
ล่ืนพิเศษ จ านวน ๕๐๐ เส้น

๓,๕๐๔,๒๕๐.๐๐  18 ก.ค. 62 18 ก.ค. 62

16 ประกวดราคาซ้ือวัสดุทางการแพทย์ จ านวน 
2 รายการ ดังนี้
 ๑.  อปุกรณ์ชุดแทงเส้นเลือดเข้าทางแขน
ชนิดล่ืนพิเศษ จ านวน ๑,๕๐๐   ชิ้น/piece
๒.  สายสวนหวัใจเพือ่การตรวจและ
วินิจฉัยโรคหวัใจและหลอดเลือดชนิดล่ืนพิเศษ 
จ านวน ๔,๐๐๐   เส้น

๔,๙๖๘,๐๐๐.๐๐ 18 ก.ค. 62 18 ก.ค. 62

17 ประกวดราคาซ้ือลวดน าเพือ่การตรวจขยาย
หลอดเลือด
โคโรนาร่ี จ านวน ๑,๕๐๐ เส้น 

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  18 ก.ค. 62 18 ก.ค. 62

18  ประกวดราคาซ้ือสายสวนหวัใจเพือ่การ
รักษาล้ินหวัใจตีบชนิดบอลลูน จ านวน ๖๐ ชุด

๔,๘๖๐,๐๐๐.๐๐ 18 ก.ค. 62 18 ก.ค. 62

19  ประกวดราคาซ้ืออปุกรณ์สายสวนหวัใจเพือ่
การวินิจฉัยโรคหวัใจ จ านวน ๗,๐๐๐ ชิ้น

๒,๖๒๕,๐๐๐.๐๐ 22 ก.ค. 62 22 ก.ค. 62

20 ประกวดราคาซ้ือขดลวดค้ ายันผนังหลอดเลือด
โคโรนาร่ี ชนิดเคลือบยาต้านการตีบซ้ าชนิดยา
 Biolimus A๙ ไมม่โีพลีเมอร์ จ านวน ๑๘ ชิ้น 

๕๖๗,๐๐๐.๐๐ 22 ก.ค. 62 22 ก.ค. 62

21 ประกวดราคาซ้ือเคร่ืองทดสอบและฝึกการ
ทรงตัว จ านวน 1 เคร่ือง

๑,๒๒๐,๐๐๐.๐๐  24 ก.ค. 62 24 ก.ค. 62

22 ประกวดราคาซ้ือชุดเคร่ืองมอืรักษาการเต้น
ของหวัใจผิดปกติด้วยการผ่าตัดโดยใช้
คล่ืนวิทยุความถี่สูง (Cardioblate Surgical 
Ablation) จ านวน ๑๐๐ ชุด 

๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 24 ก.ค. 62 24 ก.ค. 62
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23 ประกวดราคาซ้ือวัสดุทางการแพทย์ จ านวน 
4 รายการ ดังนี้
๑ สายสวนเพือ่การขยายหลอดเลือดแดงใหญ่
เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุม้กราฟท์ จ านวน ๕ ชุด
๒ Thoracic Hybrid Sternt Graft System 
สายสวนเพือ่การขยายหลอดเลือดแดงใหญเ่อ
ออร์ต้าด้วยขดลวดหุม้กราฟท์ พร้อมทัง้เส้น
เลือดเทียมส าหรับการผ่าตัด จ านวน ๕ ชุด
๓ Stiff Wire สายลวดน าสายสวนทีม่ลัีกษณะ
ความแข็งพิเศษ จ านวน ๕ ชิ้น
๔ สายสวนเพือ่การขยายหลอดเลือดส่วน
ปลายด้วยบอลลูน จ านวน ๕ ชิ้น

๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 24 ก.ค. 62 24 ก.ค. 62

24 ประกวดราคาซ้ือสายสวนหวัใจชนิดบอลลูน
เพือ่การรักษาหลอดเลือดหวัใจตีบขนาด 
1.0-4.0 mm. จ านวน 1,000 เส้น 

๖,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 24 ก.ค. 62 24 ก.ค. 62

25 ประกวดราคาซ้ือลวดน าเพือ่การตรวจขยาย
หลอดเลือดโคโรนารีชนิดหลอดเลือดคดเค้ียว 
จ านวน 2,500 เส้น

๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 24 ก.ค. 62 24 ก.ค. 62

26  ประกวดราคาซ้ือสายสวนเพือ่การขยาย
หลอดเลือดหวัใจชนิดบอลลูน 
Semi-Compliant ขนาดต้ังแต่ ๑.๒๐ - 
๔.๐๐ มม. จ านวน ๙๐๐ เส้น

๕,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ 24 ก.ค. 62 24 ก.ค. 62

27  ประกวดราคาซ้ือขอบล้ินหวัใจเทียมต าแหน่ง
ไมทรัล/ไทรคัสปิด (Valve ring) จ านวน 300
 อนั

๕,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 24 ก.ค. 62 24 ก.ค. 62
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28 ประกวดราคาซ้ือชุดตรวจวิเคราะห์
สมรรถภาพปอดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
พร้อมตู้วัดปริมาตรความจุ ปอด (Body 
Box,DLCO) จ านวน 1 เคร่ือง

๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 30 ก.ค. 62 30 ก.ค. 62

 (นางวารุณี  อภชินบุตร)
  หวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา


