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 ขอ้มลูโครงการ

หน่วยงาน   จังหวดัขอนแกน่

วธิกีารจัดหา   ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

ประเภทการจัดหา   ซื�อ

ประเภทโครงการ   จัดซื�อจัดจา้งตามขั �นตอนปกติ

เลขที�โครงการ   62117220033

จังหวดั   ขอนแกน่

งบประมาณ   5,550,000.00 บาท

สถานะโครงการ   ระหวา่งดําเนนิการ

 

ชื�อโครงการ(เรื�อง) : ประกวดราคาซื�อวสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย ์รายการ เครื�องชว่ยการเตน้ของหวัใจถาวรชนดิกระตุน้หวัใจสองหอ้งตอ่เนื�องกนั
ปรับอตัราการเตน้อตัโนมตั ิพรอ้มสาย จํานวน ๖๐ เครื�อง ของโรงพยาบาลขอนแกน่ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding) (เลขที�
โครงการ : 62117220033)

 รายการประกาศที�เก ี�ยวขอ้ง

ลําดบั ประเภทประกาศ วนัที�ประกาศ

1 รา่งเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) 15/11/2562 

2 ประกาศราคากลาง 15/11/2562 

3 สรปุขอ้มลูการเสนอราคาเบื�องตน้  

4 ประกาศเชญิชวน 27/11/2562 

5 ขอ้มลูรายชื�อผูข้อรับ/ซื�อเอกสาร  

6 ขอ้มลูรายชื�อผูย้ื�นเอกสาร  

7 ขอ้มลูรายชื�อผูผ้า่นการพจิารณาคณุสมบตัแิละเทคนคิ  

8 ประกาศรายชื�อผูช้นะการเสนอราคา 14/01/2563 

9 ขอ้มลูสาระสําคญัในสญัญา 13/02/2563 

 
 

กลบัหนา้คน้หา

 

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO9965   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement
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รา่งเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

ลําดบั รา่งเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) วนัที�ประกาศ วนัที�ส ิ�น

1 ฉบบัแรก
 62117220033_25621115155032_2.zip

15/11/2562 2

ออก

 ชื�อหน่วยงาน โรงพยาบาลขอนแกน่

 ชื�อเรื�อง ประกวดราคาซื�อวสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย ์รายการ เครื�องชว่ยการเตน้
กระตุน้หวัใจสองหอ้งตอ่เนื�องกนัปรับอตัราการเตน้อตัโนมตั ิพรอ้มสาย จํานว
พยาบาลขอนแกน่ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)



สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น

หน่วยงาน : โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ

เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ พร้อมสาย จำนวน ๖๐ เครื่อง

ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชื่อโครงการ :

๖๒๑๑๗๒๒๐๐๓๓เลขที่โครงการ :

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒วันที่เสนอราคา :

๑๖:๓๐ น.เวลาสิ้นสุดการเสนอราคา :

๒ รายจำนวนผู้ขอรับ / ซื้อเอกสาร :

๒ รายจำนวนผู้เสนอราคา :

หลักเกณฑ์การพิจารณา : หลักเกณฑ์ราคา

รายการพิจารณา ราคาต่ำสุดที่เสนอ

เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตราการ

เต้นอัตโนมัติพร้อมสาย

๕,๕๕๐,๐๐๐.๐๐

การเสนอราคาเบื้องต้น

เปิดเผย ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ : ข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้นตามเอกสารฉบับนี้ เป็นเพียงแบบสรุปข้อมูลการเสนอราคาของโครงการเท่านั้น โดยหลักเกณฑ์

การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคาจะไม่แสดงข้อมูลราคา เนื่องจากส่วนราชการจะต้องพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค และรายละเอียดต่างๆ

ให้เป็นไปตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาที่กำหนดไว้ รวมทั้งการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาจะพิจารณาจากข้อมูลด้านราคาประกอบ

กับปัจจัยอื่นๆที่ส่วนราชการกำหนด ทั้งนี้ การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาต้องเป็นบุคคลที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาผล

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งส่วนราชการจะมีการประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอย่างเป็นทางการให้ทราบโดยทั่วไป
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( สําเนา )
ประกาศจังหวัดขอนแกน

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน ๑ รายการ

ของโรงพยาบาลขอนแกน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding)

                 จังหวัดขอนแกน มีความประสงคจะประกวดราคาซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  จํานวน

๑ รายการ ของโรงพยาบาลขอนแกน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ราคากลางของงานซ้ือในการประกวด

ราคาคร้ังน้ี เปนเงินท้ังสิ้น ๕,๕๕๐,๐๐๐.-บาท (หาลานหาแสนหาหมื่นบาทถวน) ตามรายการ ดังนี้ 

 

 

 เครื่องชวยการเตนของหัวใจถาวรชนิด

กระตุนหัวใจสองหองตอเนื่องกันปรับ

อัตราการเตนอัตโนมัติพรอมสาย จํานวน ๖๐ 

 

เครื่อง

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวช่ัวคราว

เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพใหขายพัสดุที่ประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกจังหวัดขอนแกน ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่



11/3/2563 ประกาศเชญิชวน

https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=62117220033&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&process… 2/2

สําเนาถูกตอง
 

นิชิต เสนไสย

(นายนิชิต เสนไสย)

 นักจัดการงานท่ัวไป

 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 โดย นายนิชิต เสนไสย นักจัดการงานท่ัวไป

 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขท่ี ๖๘/๒๕๖๓

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผูสนใจสามารถขอซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผานทางระบบ

จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคารในระหวางวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจาก

ชําระเงินเปนท่ีเรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต

www.kkh.go.th,www.khonkaen.go.th,www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ

สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๓๐๐๙๙๐๐ ตอ ๓๗๕๐ ในวันและเวลาราชการ

 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 

 

 

 

 

 

 

(นายเสกสรร สุวรรณแพง)

นายแพทยชํานาญการพิเศษ

รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลขอนแกน

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดขอนแกน

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ซ้ือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
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ขอ้มลูรายชื�อผูข้อรบั/ซื�อเอกสาร

หน่วยงาน   จังหวดัขอนแกน่

วธิกีารจัดหา   ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

ประเภทการจัดหา   ซื�อ

ประเภทโครงการ   จัดซื�อจัดจา้งตามขั �นตอนปกติ

เลขที�โครงการ   62117220033

จังหวดั   ขอนแกน่

งบประมาณ   5,550,000.00 บาท

สถานะโครงการ   ระหวา่งดําเนนิการ

 

 ชื�อผูข้อรบั/ซื�อเอกสาร  วนัที�รบั/ซื�อเอกสาร

 บรษัิท ฟาโวรกิา จํากดั  29/11/2562 

 บรษัิท ดซีเีอช ออรกิา (ประเทศไทย) จํากดั  04/12/2562 

 
 

กลบัหนา้คน้หา

 

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO9965   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement
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ขอ้มลูรายชื�อผูย้ ื�นเอกสาร

หน่วยงาน   จังหวดัขอนแกน่

วธิกีารจัดหา   ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

ประเภทการจัดหา   ซื�อ

ประเภทโครงการ   จัดซื�อจัดจา้งตามขั �นตอนปกติ

เลขที�โครงการ   62117220033

จังหวดั   ขอนแกน่

งบประมาณ   5,550,000.00 บาท

สถานะโครงการ   ระหวา่งดําเนนิการ

 

 ชื�อผูย้ ื�นเอกสาร วนัที�รบั/ซื�อเอกสาร วนัที�ย ื�นเอกสาร 

 บรษัิท ฟาโวรกิา จํากดั  29/11/2562  16/12/2562 

 บรษัิท ดซีเีอช ออรกิา (ประเทศไทย) จํากดั  04/12/2562  16/12/2562 

 
 

กลบัหนา้คน้หา

 

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO9965   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement
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ขอ้มลูรายชื�อผูผ้า่นการพจิารณาคณุสมบตัแิละเทคนคิ

หน่วยงาน   จังหวดัขอนแกน่

วธิกีารจัดหา   ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

ประเภทการจัดหา   ซื�อ

ประเภทโครงการ   จัดซื�อจัดจา้งตามขั �นตอนปกติ

เลขที�โครงการ   62117220033

จังหวดั   ขอนแกน่

งบประมาณ   5,550,000.00 บาท

สถานะโครงการ   ระหวา่งดําเนนิการ

 

 ชื�อผูผ้า่นการพจิารณาคณุสมบตัแิละเทคนคิ วนัที�รบัซื�อเอกสาร วนัที�ย ื�นเอกสาร 

 บรษัิท ดซีเีอช ออรกิา (ประเทศไทย) จํากดั  04/12/2562  16/12/2562

 บรษัิท ฟาโวรกิา จํากดั  29/11/2562  16/12/2562

 
 

กลบัหนา้คน้หา

 

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO9965   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement
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( สําเนา )
ประกาศจังหวัดขอนแกน

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย รายการ เครื่องชวยการเตน

ของหัวใจถาวรชนิดกระตุนหัวใจสองหองตอเนื่องกันปรับอัตราการเตนอัตโนมัติ พรอมสาย จํานวน ๖๐ เครื่อง

ของโรงพยาบาลขอนแกน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

--------------------------------------------------------------------

                   ตามประกาศจังหวัดขอนแกน เรื่อง ประกวดราคาซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย รายการ

เคร่ืองชวยการเตนของหัวใจถาวรชนิดกระตุนหัวใจสองหองตอเนื่องกันปรับอัตราการเตนอัตโนมัติพรอมสาย

จํานวน ๖๐ เครื่อง และเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที่ ๖๘/

๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นั้น

 

                  ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย รายการ เครื่องชวย

การเตนของหัวใจถาวรชนิดกระตุนหัวใจสองหองตอเนื่องกันปรับอัตราการเตนอัตโนมัติพรอมสาย จํานวน ๖๐

เคร่ือง ไดแก บริษัท ฟาโวริกา จํากัด โดยเสนอราคาเปนเงินทั้งสิ้น ๕,๕๕๐,๐๐๐.-บาท (หาลานหาแสนหาหมื่น

บาทถวน) ซ่ึงราคาท่ีบริษัทฯ เสนอเปนราคาที่เหมาะสมเทากับวงเงินซ้ือและราคากลาง รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

                  

                   จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน

 

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

(นายชาญชัย จันทรวรชัยกุล)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลขอนแกน

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดขอนแกน

 

สําเนาถูกตอง
 

มุจรินทร กลิ่นเกษร

(นางสาว มุจรินทร กลิ่นเกษร)

นักวิชาการพัสดุ

 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

 โดย นาย นิชิต เสนไสย นักจัดการงานท่ัวไป
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ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน   จังหวดัขอนแกน่

วธิกีารจัดหา   ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

ประเภทการจัดหา   ซื�อ

ประเภทโครงการ   จัดซื�อจัดจา้งตามขั �นตอนปกติ

เลขที�โครงการ   62117220033

จังหวดั   ขอนแกน่

งบประมาณ   5,550,000.00 บาท

สถานะโครงการ   ระหวา่งดําเนนิการ

 

ลาํดบั 
เลขประจาํตวั

ผูเ้สยีภาษอีากร 
ชื�อผูข้าย 

เลขคมุสญัญา
ในระบบ e-GP 

เลข
ที�สญัญา/
ใบส ั�งซื�อ 

วนัที�
ทาํสญัญา/
ใบส ั�งซื�อ 

จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา 

1 0105557134327 บรษัิท ฟาโวรกิา จํากดั 630204000547 
ขก
0032.1/80/2563 

13/02/2563 5,550,000.00 จัดทําสญัญา/ PO แลว้ 

 
 

กลบัหนา้คน้หา

 

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO9965   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement


