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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลละงู 
จังหวัดสตูล 

 

  



คำนำ 

งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู ทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งานพัสดุในสังกัดโรงพยาบาลละงู ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลละงู เป็นไปตามระเบียบ 
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผล
ตามระยะเวลาที่กำหนด และสามารถทราบถึงสถานะของการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด พบปัญหาและ
อุปสรรคและต้องปรับปรุงกระบวนงานอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
ของแต่ละงานให้สมประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ เกิดความคุ้มค่าคุ้มทุนประหยัดงบประมาณ เป็น
มาตรฐานเดียวกันของโรงพยาบาลละงูอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ภายใต้ข้อกำหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

 

งานพัสดุ โรงพยาบาลละงู 



สารบัญ 

 

  หน้า 

การวิเคราะหผ์ลการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน่วยงาน โรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

 

๑ 

๑) ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ๑ 

๒) การวิเคราะห์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ๒๐ 

๓) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

๒๐ 

๔) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ๒๐ 

๕) แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุง
การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

๒๑ 
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การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน 
(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน่วยงาน โรงพยาบาลละงู 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้มีการจัดทำแผนการจัดซื ้อจัดจ้า งประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการ การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนการทำงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงาน รวมทั้งเพ่ือ
เป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อนำผล
วิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ต้องแสดง
ถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการดำเนินงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเกิดความคุ้มค่า และเป็น
ประโยชน์ต่อภาครัฐ ซึ่งมุ่งเน้นดัชนีในเรื่องนี้ 

๑. ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
๒. ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
๓. ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) 
๔. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์การ (Integrity Culture Index) 
๕. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดหาพัสดุต่างๆ 
เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานให้ลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เกี ่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน จึงได้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็น
หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้ดำเนินงานบริหารการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไป 

๑) ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วยงาน โรงพยาบาลละง ู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ในส ังก ัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารสุข ได้รับงบประมาณตามที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กำหนดแผนความต้องการครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำแนก
รายการครุภัณฑ์ และท่ีดินสิ่งก่อนสร้าง ดังต่อไปนี้ 
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๑. เครื่องดูดเสมหะ รพ.สต.ละงู จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๔,๕๐๐.- บาท (เงินสี่พันห้า
ร้อยบาทถ้วน) 

๒. โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 19201080 พิกเซล ขนาด 
๔๐ นิ้ว รพ.สต.ละงู จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๓,๑๐๐.- บาท (เงินหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

๓. โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 19201080 พิกเซล ขนาด 
๓๒ นิ้ว รพ.สต.ละงู จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๐,๓๐๐.- บาท (เงินหนึ่งหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) 

๔. รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๒ เมตร ตามแบบเลขที่ ๓๘๘๒/๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านห้วยไทร 
จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๔๙๐,๐๐๐.- บาท (เงินสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

๕. เครื ่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3000 ANSI Lumens    
รพ.สต.บ้านห้วยไทร จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๓,๓๐๐.- บาท (เงินหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) 

๖. เตียงตรวจครรภ์ รพ.สต.บ้านห้วยไทร จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๗,๖๐๐.- บาท     
(เงินเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) 

๗. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ ๊ก สำหรับงานประมวลผล รพ.สต.บ้านห้วยไทร จำนวน ๒ 
รายการ เป็นเงิน ๔๔,๐๐๐.- บาท (เงินสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

๘. รั้วคอนกรีตสูง ๑.๔ เมตร รพ.สต.บ้านในเมือง จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๘๔,๘๐๐.- 
บาท (เงินหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 

๙. เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์สำหรับศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.สต.บ้านในเมือง จำนวน ๑ 
รายการ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท (เงินสามหมื่นบาทถ้วน) 

๑๐. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี แบบ Network รพ.สต.เขาขาว จำนวน ๑ 
รายการ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

๑๑. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล รพ.สต.เขาขาว จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน 
๔๔,๐๐๐.- บาท (เงินสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

๑๒. รถเข็นชนิดนั ่ง รพ.สต.บ้านบ่อเจ็ดลูก จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๗,๕๐๐.- บาท      
(เงินเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

๑๓. เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบนอน แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง รพ.สต.บ้านบ่อเจ็ดลูก 
จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

๑๔. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล รพ.สต.บ้านบ่อเจ็ดลูก จำนวน ๑ 
รายการ เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐.- บาท (เงินสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

๑๕. เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น รพ.สต.บ้านบ่อเจ็ดลูก จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๗,๐๐๐.- 
บาท (เงินเจ็ดพันบาทถ้วน) 

๑๖. ปรับปรุงฝ้าเพดานชั้น ๒ รพ.สต.บ้านบ่อเจ็ดลูก จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๙๐,๘๐๐.- 
บาท (เงินเก้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) 
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๑๗. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล รพ.สต.ปากน้ำ จำนวน ๑ รายการ 
เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐.- บาท (เงินสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

๑๘. เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง รพ.สต.ปากน้ำ จำนวน ๑ รายการ เป็น
เงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองหมื่นบาทถ้วน) 

๑๙. รั้วคอนกรีตสูง ๒ เมตร แบบเลขที่ ๓๘๘๒/๒๕๒๖ รพ.สต.ปากน้ำ จำนวน ๑ รายการ 
เป็นเงิน ๓๕๒,๐๐๐.- บาท (เงินสามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

๒๐. เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น รพ.สต.บ้านทุ่งไหม้ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๗,๐๐๐.- บาท 
(เงินเจ็ดพันบาทถ้วน) 

๒๑. ตู้เก็บเครื่องมือหัตถการ รพ.สต.บ้านทุ่งไหม้ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๗,๕๐๐.- บาท 
(เงินเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

๒๒. เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์สำหรับศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.สต.บ้านทุ่งไหม้ จำนวน ๑ 
รายการ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท (เงินสามหมื่นบาทถ้วน) 

๒๓. ชุดตรวจหู ตา คอ จมูก รพ.สต.บ้านทุ่งไหม้ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐.- บาท 
(เงินสองหมื่นห้าบาทถ้วน) 

๒๔. เตียงตรวจครรภ์ รพ.สต.บ้านทุ ่งไหม้ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๗,๖๐๐.- บาท       
(เงินเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) 

๒๕. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน รพ.สต.บ้านทุ่งไหม้ จำนวน ๑ 
รายการ เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

๒๖. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล รพ.สต.น้ำผุด จำนวน ๑ รายการ  
เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐.- บาท (เงินสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

๒๗. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน รพ.สต.น้ำผุด จำนวน ๑ รายการ 
เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

๒๘. รั้วคอนกรีตสูง ๒ เมตร ตามแบบเลขที่ ๓๘๘๒/๒๕๒๖ รพ.สต.น้ำผุด จำนวน ๑ รายการ 
เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐.- บาท (เงินสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

๒๙. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล รพ.สต.น้ำผุด จำนวน ๑ รายการ 
เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐.- บาท (เงินสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

๓๐. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล รพ.สต.แหลมสน จำนวน ๑ รายการ 
เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐.- บาท (เงินสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

๓๑. ชุดโต๊ะประชุม รพ.สต.แหลมสน จำนวน ๑ รายการ เป็นเง ิน ๓๒,๐๐๐.- บาท           
(เงินสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

๓๒. เก้าอี ้แถวสแตนเลสขนาด ๔ ที ่นั ่ง รพ.สต.แหลมสน จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน 
๒๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองหมื่นบาทถ้วน) 
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๓๓. เก้าอี ้สำนักงานหุ้มหนัง PVC มีพนักพิงไม่มีท้าวแขน รพ.สต.แหลมสน จำนวน ๑๐ 
รายการ เป็นเงิน ๑๙,๙๐๐.- บาท (เงินหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

๓๔. ปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าแรงสูง รพ.ละงู จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๗๐๓,๖๔๖.๑๙ 
บาท (เงินเจ็ดแสนสามพันหกร้อยสี่สิบหกบาทสิบเก้าสตางค์) 

๓๕. เครื่องอุ่นเชื้อ รพ.ละงู จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๙๕,๐๐๐.- บาท (เงินเก้าหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) 

๓๖. แผ่นรองช่วยชีวิตผู้ป่วย (CPR Boards) รพ.ละงู จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๓,๒๐๐.- 
บาท (เงินสามพันสองร้อยบาทถ้วน) 

๓๗. เครื่องมือตรวจในแผนกผู้ป่วยนอก พร้อมระบบบันทึกข้อมูล รพ.ละงู จำนวน ๒ รายการ 
เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินสี่แสนบาทถ้วน) 

๓๘. ซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางและรางระบายน้ำ รพ.ละงู 
จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑,๘๗๖,๙๐๐.- บาท (เงินหนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

๓๙. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด รพ.ละงู 
จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐.- บาท (เงินเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

๔๐. เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน รพ.ละงู จำนวน     
๑ รายการ เป็นเงิน ๑,๙๕๐,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

๔๑. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
๒๔,๐๐๐ บีทียู รพ.สต.บ้านตันหยงละไน้ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๓๒,๔๐๐.- บาท (เงินสามหมื่นสองพัน- 
สี่ร้อยบาทถ้วน) 

๔๒. เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น รพ.สต.บ้านตันหยงละไน้ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๗,๐๐๐.- 
บาท (เงินเจ็ดพันบาทถ้วน) 

๔๓. เก้าอี้สำนักงานหุ้มหนัง PVC มีพนักพิงไม่มีท้าวแขน รพ.สต.บ้านตันหยงละไน้ จำนวน 
๑๒ รายการ เป็นเงิน ๒๓,๘๘๐.- บาท (เงินสองหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

๔๔. เครื่องคอมพิวเตอร์ All Ln One สำหรับงานสำนักงาน รพ.สต.บ้านตันหยงละไน้ จำนวน 
๑ รายการ เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

๔๕. เครื ่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง รพ.สต.บ้านตันหยงละไน้ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน 
๙,๕๐๐.- บาท (เงินเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

๔๖. เครื ่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก (High flow oxygen therapy)   
รพ.ละงู จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒๔๕,๐๐๐.- บาท (เงินสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

๔๗. เครื ่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) รพ.ละงู จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน 
๑๔๐,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 

๔๘. เครื ่องช่วยหายใจสำหรับใช้ในรถพยาบาล รพ.ละงู จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน 
๔๘๐,๐๐๐.- บาท (เงินสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  
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๔๙. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ รพ.ละงู จำนวน 
๒ รายการ เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินเก้าแสนบาทถ้วน) 

๕๐. เครื่องติดตามการทำงานของหัวและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมติดตามความดันโลหิต
แดงและระดับออกซิเจนในเลือดแดง รพ.ละงู จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งล้าน-
ห้าแสนบาทถ้วน) 

๕๑. ตู้อบเด็กลำเลียงทารกแรกคลอด รพ.ละงู จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐.- 
บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 

๕๒. เครื่องเอ็กซเรย์ฟันทั้งปากพร้อมกะโหลกศีรษะ แบบ ๓ มิติ รพ.ละงู จำนวน ๑ รายการ 
เป็นเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองล้านแปดแสนบาทถ้วน) 

๕๓. เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด ๓ สาย รพ.ละงู จำนวน ๔ รายการ 
เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินสี่แสนบาทถ้วน) 

๕๔. เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด ๑ สาย รพ.ละงู จำนวน ๔ รายการ 
เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

๕๕. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ รพ.ละงู จำนวน ๕ รายการ 
เป็นเงิน ๗๕๐,๐๐๐.- บาท (เงินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

๕๖. รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์    
ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ รพ.ละงู จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองล้านบาทถ้วน) 

๕๗. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ รพ.ละงู จำนวน ๑ 
รายการ เป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) 

๕๘. เตียงฟาวล์เวอร์ ชนิดไฟฟ้า รพ.ละงู จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท   
(เงินสามแสนบาทถ้วน) 

๕๙. เครื ่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ กำลังส่ง ๕ วัตต์ รพ.ละงู จำนวน ๑ 
รายการ เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

๖๐. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ กำลังส่ง ๒๕ วัตต์ รพ.ละงู จำนวน ๕ 
รายการ เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

๖๑. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ กำลังส่ง ๔๐ วัตต์ รพ.ละงู จำนวน ๑ 
รายการ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท (เงินสามหมื่นบาทถ้วน) 

๖๒. ซ่อมแซมเสาทาวเวอร์สามเหลี่ยมรับส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร รพ.ละงู จำนวน ๑ รายการ 
เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

๖๓. ติดตั้งเสาทาวเวอร์สามเหลี่ยมรับส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร รพ.ละงู จำนวน ๑ รายการ 
เป็นเงิน ๖๗๐,๐๐๐.- บาท (เงินหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
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หน่วยงาน โรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้ดำเนินการตามที่
กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 
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ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
โรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารสุขจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วย : บาท 

จำนวนโครงการ 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

๑. เครื่องดูดเสมหะ รพ.สต.ละงู จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๔,๕๐๐.- 
บาท (เงินสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 
๔,๕๐๐.๐๐ 

(ร้อยละ ๐.๐๒) 
 

๒. โทรท ัศน ์  แอลอ ีด ี  (LED TV) ระด ับความละเอ ี ยดจอภาพ 

19201080 พิกเซล ขนาด ๔๐ นิ้ว รพ.สต.ละงู จำนวน ๑ รายการ 
เป็นเงิน ๑๓,๑๐๐.- บาท (เงินหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

๑๓,๑๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๐.๐๗) 

  

๓. โทรท ัศน ์  แอลอ ีด ี  (LED TV) ระด ับความละเอ ี ยดจอภาพ 

19201080 พิกเซล ขนาด ๓๒ นิ้ว รพ.สต.ละงู จำนวน ๑ รายการ 
เป็นเงิน ๑๐,๓๐๐.- บาท (เงินหนึ่งหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) 

๑๐,๓๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๐.๐๕) 

  

๔. รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๒ เมตร ตามแบบเลขที่ ๓๘๘๒/๒๕๖๒ 
รพ.สต.บ้านห้วยไทร จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๔๙๐,๐๐๐.- บาท 
(เงินสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

๔๙๐,๐๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๒.๔๖) 

  

๕. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3000 
ANSI Lumens รพ.สต.บ้านห้วยไทร จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน 
๑๓,๓๐๐.- บาท (เงินหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) 

๑๓,๓๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๐.๐๗) 
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ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
โรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารสุขจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วย : บาท 

จำนวนโครงการ 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

๖. เตียงตรวจครรภ์ รพ.สต.บ้านห้วยไทร จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน 
๗,๖๐๐.- บาท (เงินเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) 

 
๗,๖๐๐.๐๐ 

(ร้อยละ ๐.๐๔) 
 

๗. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล รพ.สต.บ้านห้วย
ไทร จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๔๔,๐๐๐.- บาท (เงินสี่หมื่นสี่พัน
บาทถ้วน) 

๔๔,๐๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๐.๒๒) 

  

๘. รั้วคอนกรีตสูง ๑.๔ เมตร รพ.สต.บ้านในเมือง จำนวน ๑ รายการ 
เป็นเงิน ๑๘๔,๘๐๐.- บาท (เงินหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อย
บาทถ้วน) 

๑๘๔,๘๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๐.๙๓) 

  

๙. เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์สำหรับศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.สต.
บ้านในเมือง จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท (เงินสาม
หมื่นบาทถ้วน) 

 
๓๐,๐๐๐.๐๐ 

(ร้อยละ ๐.๑๕) 
 

๑๐. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี แบบ Network รพ.สต.
เขาขาว จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งหมื่น
บาทถ้วน) 

๑๐,๐๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๐.๐๕) 

  

๑๑. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล รพ.สต.เขาขาว จำนวน ๒ 
รายการ เป็นเงิน ๔๔,๐๐๐.- บาท (เงินสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

๔๔,๐๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๐.๒๒) 

  



– ๙ – 
 

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
โรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารสุขจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วย : บาท 

จำนวนโครงการ 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

๑๒. รถเข็นชนิดนั่ง รพ.สต.บ้านบ่อเจ็ดลูก จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน 
๗,๕๐๐.- บาท (เงินเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 
๗,๕๐๐.๐๐ 

(ร้อยละ ๐.๐๔) 
 

๑๓. เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบนอน แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง รพ.
สต.บ้านบ่อเจ็ดลูก จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐.- บาท 
(เงินหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

 
๑๗,๐๐๐.๐๐ 

(ร้อยละ ๐.๐๙) 
 

๑๔. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล รพ.สต.บ้านบ่อ
เจ็ดลูก จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐.- บาท (เงินสองหมื่น
สองพันบาทถ้วน) 

๒๒,๐๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๐.๑๑) 

  

๑๕. เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น รพ.สต.บ้านบ่อเจ็ดลูก จำนวน ๑ รายการ 
เป็นเงิน ๗,๐๐๐.- บาท (เงินเจ็ดพันบาทถ้วน) 

๗,๐๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๐.๐๔) 

  

๑๖. ปรับปรุงฝ้าเพดานชั้น ๒ รพ.สต.บ้านบ่อเจ็ดลูก จำนวน ๑ รายการ 
เป็นเงิน ๙๐,๘๐๐.- บาท (เงินเก้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) 

๙๐,๘๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๐.๔๖) 

  

๑๗. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล รพ.สต.ปากน้ำ 
จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐.- บาท (เงินสองหมื่นสองพัน
บาทถ้วน) 

๒๒,๐๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๐.๑๑) 

  



– ๑๐ – 
 

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
โรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารสุขจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วย : บาท 

จำนวนโครงการ 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

๑๘. เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง รพ.สต.ปากน้ำ 
จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองหมื่นบาท
ถ้วน) 

 
๒๐,๐๐๐.๐๐ 

(ร้อยละ ๐.๑๐) 
 

๑๙. รั้วคอนกรีตสูง ๒ เมตร แบบเลขที่ ๓๘๘๒/๒๕๒๖ รพ.สต.ปากน้ำ 
จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๓๕๒,๐๐๐.- บาท (เงินสามแสนห้า
หมื่นสองพันบาทถ้วน) 

๓๕๒,๐๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๑.๗๗) 

  

๒๐. เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น รพ.สต.บ้านทุ่งไหม้ จำนวน ๑ รายการ เป็น
เงิน ๗,๐๐๐.- บาท (เงินเจ็ดพันบาทถ้วน) 

๗,๐๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๐.๐๔) 

  

๒๑. ตู้เก็บเครื่องมือหัตถการ รพ.สต.บ้านทุ่งไหม้ จำนวน ๑ รายการ 
เป็นเงิน ๗,๕๐๐.- บาท (เงินเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

๗,๕๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๐.๐๔) 

  

๒๒. เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์สำหรับศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.สต.
บ้านทุ่งไหม้ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท (เงินสาม
หมื่นบาทถ้วน) 

 
๓๐,๐๐๐.๐๐ 

(ร้อยละ ๐.๑๕) 
 

๒๓. ชุดตรวจหู ตา คอ จมูก รพ.สต.บ้านทุ่งไหม้ จำนวน ๑ รายการ เป็น
เงิน ๒๕,๐๐๐.- บาท (เงินสองหมื่นห้าบาทถ้วน) 

 
๒๕,๐๐๐.๐๐ 

(ร้อยละ ๐.๑๓) 
 



– ๑๑ – 
 

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
โรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารสุขจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วย : บาท 

จำนวนโครงการ 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

๒๔. เตียงตรวจครรภ์ รพ.สต.บ้านทุ่งไหม้ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน 
๗,๖๐๐.- บาท (เงินเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) 

 
๗,๖๐๐.๐๐ 

(ร้อยละ ๐.๐๔) 
 

๒๕. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน รพ.สต.บ้าน
ทุ่งไหม้ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งหมื่น
เจ็ดพันบาทถ้วน) 

๑๗,๐๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ๐.๐๙) 

  

๒๖. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล รพ.สต.น้ำผุด 
จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐.- บาท (เงินสองหมื่นสองพัน
บาทถ้วน) 

๒๒,๐๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๐.๑๑) 

  

๒๗. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน รพ.สต.น้ำ
ผุด จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งหมื่นเจ็ด
พันบาทถ้วน) 

๑๗,๐๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๐.๐๙) 

  

๒๘. รั้วคอนกรีตสูง ๒ เมตร ตามแบบเลขที่ ๓๘๘๒/๒๕๒๖ รพ.สต.น้ำ
ผุด จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐.- บาท (เงินสามแสน
สองหมื่นบาทถ้วน) 

๓๒๐,๐๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๑.๖๐) 

  



– ๑๒ – 
 

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
โรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารสุขจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วย : บาท 

จำนวนโครงการ 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

๒๙. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล รพ.สต.น้ำผุด 
จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐.- บาท (เงินสองหมื่นสองพัน
บาทถ้วน) 

๒๒,๐๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๐.๑๑) 

  

๓๐. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล รพ.สต.แหลม
สน จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐.- บาท (เงินสองหมื่นสอง
พันบาทถ้วน) 

๒๒,๐๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๐.๑๑) 

  

๓๑. ชุดโต๊ะประชุม รพ.สต.แหลมสน จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน 
๓๒,๐๐๐.- บาท (เงินสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

๓๒,๐๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๐.๑๖) 

  

๓๒. เก้าอี ้แถวสแตนเลสขนาด ๔ ที ่นั ่ง รพ.สต.แหลมสน จำนวน ๔ 
รายการ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองหมื่นบาทถ้วน) 

๒๐,๐๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๐.๑๐) 

  

๓๓. เก้าอี้สำนักงานหุ้มหนัง PVC มีพนักพิงไม่มีท้าวแขน รพ.สต.แหลม
สน จำนวน ๑๐ รายการ เป็นเงิน ๑๙,๙๐๐.- บาท (เงินหนึ่งหมื่น
เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

๑๙,๙๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๐.๑๐) 

  

๓๔. ปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าแรงสูง รพ.ละงู จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน 
๗๐๓,๖๔๖.๑๙ บาท (เงินเจ็ดแสนสามพันหกร้อยสี่สิบหกบาทสิบ
เก้าสตางค์) 

 
๗๐๓,๖๔๖.๑๙ 
(ร้อยละ ๓.๕๓) 

 



– ๑๓ – 
 

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
โรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารสุขจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วย : บาท 

จำนวนโครงการ 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

๓๕. เครื่องอุ่นเชื้อ รพ.ละงู จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๙๕,๐๐๐.- บาท 
(เงินเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

๙๕,๐๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๐.๔๘) 

  

๓๖. แผ่นรองช่วยชีวิตผู้ป่วย (CPR Boards) รพ.ละงู จำนวน ๑ รายการ 
เป็นเงิน ๓,๒๐๐.- บาท (เงินสามพันสองร้อยบาทถ้วน) 

 
๓,๒๐๐.๐๐ 

(ร้อยละ ๐.๐๒) 
 

๓๗. เครื่องมือตรวจในแผนกผู้ป่วยนอก พร้อมระบบบันทึกข้อมูล รพ.ละ
งู จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินสี่แสนบาท
ถ้วน) 

๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๒.๐๑) 

  

๓๘. ซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางและราง
ระบายน้ำ รพ.ละงู จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑,๘๗๖,๙๐๐.- บาท 
(เงินหนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 
๑,๘๗๖,๙๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๙.๔๑) 

 

๓๙. เครื ่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของ
ออกซิเจนในเลือด รพ.ละงู จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐.- 
บาท (เงินเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

๗๕,๐๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๐.๓๘) 

  

๔๐. เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 5๐๐ mA แบบแขวนเพดาน 
รพ.ละงู จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑,๙๕๐,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่ง
ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 
๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๘.๗๘) 

 



– ๑๔ – 
 

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
โรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารสุขจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วย : บาท 

จำนวนโครงการ 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

๔๑. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู รพ.สต.บ้านตันหยงละไน้ 
จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๓๒,๔๐๐.- บาท (เงินสามหมื่นสองพัน- 
สี่ร้อยบาทถ้วน) 

๓๒,๔๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๐.๑๖) 

  

๔๒. เครื ่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น รพ.สต.บ้านตันหยงละไน้ จำนวน ๑ 
รายการ เป็นเงิน ๗,๐๐๐.- บาท (เงินเจ็ดพันบาทถ้วน) 

๗,๐๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๐.๐๔) 

  

๔๓. เก้าอี้สำนักงานหุ้มหนัง PVC มีพนักพิงไม่มีท้าวแขน รพ.สต.บ้าน
ตันหยงละไน้ จำนวน ๑๒ รายการ เป็นเงิน ๒๓,๘๘๐.- บาท (เงิน
สองหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

๒๓,๘๘๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๐.๑๒) 

  

๔๔. เครื่องคอมพิวเตอร์ All Ln One สำหรับงานสำนักงาน รพ.สต.บ้าน
ตันหยงละไน้ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐.- บาท (เงิน
หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

๑๗,๐๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๐.๐๙) 

  

๔๕. เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง รพ.สต.บ้านตันหยงละไน้ จำนวน ๑ 
รายการ เป็นเงิน ๙,๕๐๐.- บาท (เงินเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

๙,๕๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๐.๐๕) 

  



– ๑๕ – 
 

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
โรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารสุขจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วย : บาท 

จำนวนโครงการ 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

๔๖. เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก (High flow 
oxygen therapy) รพ . ล ะ งู  จ ำน วน  ๑  ร า ยกา ร  เ ป ็ น เ งิ น 
๒๔๕,๐๐๐.- บาท (เงินสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

๒๔๕,๐๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๑.๒๓) 

  

๔๗. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) รพ.ละงู จำนวน ๒ 
รายการ เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 

 
๑๔๐,๐๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๐.๗๐) 

 

๔๘. เครื ่องช่วยหายใจสำหรับใช้ในรถพยาบาล รพ.ละงู จำนวน ๓ 
รายการ เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐.- บาท (เงินสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

 
๔๘๐,๐๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๒.๔๑) 

 

๔๙. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้าย
ได้ รพ.ละงู จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินเก้า
แสนบาทถ้วน) 

 
๙๐๐,๐๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๔.๕๑) 

 

๕๐. เครื่องติดตามการทำงานของหัวและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อม
ติดตามความดันโลหิตแดงและระดับออกซิเจนในเลือดแดง รพ.ละงู 
จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งล้าน-ห้า
แสนบาทถ้วน) 

 
๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๗.๕๒) 

 

๕๑. ตู้อบเด็กลำเลียงทารกแรกคลอด รพ.ละงู จำนวน ๒ รายการ เป็น
เงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 

 
๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๕.๕๒) 

 



– ๑๖ – 
 

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
โรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารสุขจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วย : บาท 

จำนวนโครงการ 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

๕๒. เครื่องเอ็กซเรย์ฟันทั้งปากพร้อมกะโหลกศีรษะ แบบ ๓ มิติ รพ.ละงู 
จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองล้านแปด
แสนบาทถ้วน) 

 
๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๑๔.๐๔) 

 

๕๓. เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด ๓ สาย รพ.ละงู 
จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินสี่แสนบาทถ้วน) 

 
๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๒.๐๑) 

 

๕๔. เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด ๑ สาย รพ.ละงู 
จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองแสนสอง
หมื่นบาทถ้วน) 

 
๒๒๐,๐๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๑.๑๐) 

 

๕๕. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ รพ.ละ
งู จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๗๕๐,๐๐๐.- บาท (เงินเจ็ดแสนห้า
หมื่นบาทถ้วน) 

 
๗๕๐,๐๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๓.๗๖) 

 

๕๖. รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ รพ.ละงู จำนวน ๑ รายการ 
เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองล้านบาทถ้วน) 

 
๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๑๐.๐๓) 

 



– ๑๗ – 
 

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
โรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารสุขจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วย : บาท 

จำนวนโครงการ 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

๕๗. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ 
รพ.ละงู จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่ง
ล้านสองแสนบาทถ้วน) 

 
๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๖.๐๒) 

 

๕๘. เตียงฟาวล์เวอร์ ชนิดไฟฟ้า รพ.ละงู จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน 
๓๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินสามแสนบาทถ้วน) 

 
๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๑.๕๐) 

 

๕๙. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ กำลังส่ง ๕ วัตต์ รพ.
ละงู จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งหมื่น
สองพันบาทถ้วน) 

๑๒,๐๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๐.๐๖) 

  

๖๐. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ กำลังส่ง ๒๕ วัตต์ รพ.
ละงู จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งแสน
สองหมื่นบาทถ้วน) 

๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๐.๖๐) 

  

๖๑. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ กำลังส่ง ๔๐ วัตต์ รพ.
ละงู จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท (เงินสามหมื่น
บาทถ้วน) 

๓๐,๐๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๐.๑๕) 

  



– ๑๘ – 
 

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
โรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารสุขจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วย : บาท 

จำนวนโครงการ 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

๖๒. ซ่อมแซมเสาทาวเวอร์สามเหลี่ยมรับส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร รพ.ละงู 
จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งแสนสอง
หมื่นบาทถ้วน) 

๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๐.๖๐) 

  

๖๓. ติดตั้งเสาทาวเวอร์สามเหลี่ยมรับส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร รพ.ละงู 
จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๖๗๐,๐๐๐.- บาท (เงินหกแสนเจ็ด
หมื่นบาทถ้วน) 

 
๖๗๐,๐๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๓.๓๖) 

 

 
  



– ๑๙ – 
 

 
ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 

โรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารสุขจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน่วย : บาท 

งบประมาณ (บาท) 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

๑๙,๙๓๙,๔๒๖.๑๙ 
๑๖,๙๔๒,๙๔๖.๑๙ 
(ร้อยละ ๘๔.๙๗) 

๒,๙๙๖,๔๘๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๑๕.๐๓) 

 

 

 



– ๒๐ – 
 

๒) การวิเคราะห์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

โรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผน
ที่กำหนด มีการแข่งขันที ่เป็นธรรม โดยมีผู ้ยื ่นซองเสนอราคามากราย เป็นไปด้วยความโปร่งใส คุ ้มค่า              
มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยได้ผู้รับจ้างพร้อมก่อหนี้ผูกพันภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามที่
กระทรวงกำหนดทุกรายการ และปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด พร้อมทั้งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยกำหนดให้มีการ
จัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุหรือแบบรูปรายงานงานก่อสร้างทุกวิธีและทุก
รายการ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ และเพ่ือให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสมากยิ่งขึ้น 
เป็นไปตามแผน และกระบวนการขั้นตอนตามที่ระเบียบฯ กำหนดต่อไป 

๓) การว ิ เคราะห์ป ัญหาอุปสรรค/ข ้อจำก ัด ตามแผนปฏิบ ัต ิการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้าง 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

โรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้ดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงและวิธีคัดเลือกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
เนื่องจากต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้ันตอนในระบบ e-GP ซึ่งมีหลายขั้นตอน และระยะเวลาในการเสนอ
ผู้มีอำนาจและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมก่อหนี้ผูกพันภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ตามที่กระทรวงกำหนดทุกรายการ และปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี ่ยวข้องกำหนด พร้อมทั ้งดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้างโดย
กำหนดให้มีการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุหรือแบบรูปรายงานงานก่อสร้าง
ทุกวิธีและทุกรายการ เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ และเพื่อให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
มากยิ่งขึ้น เป็นไปตามแผน และกระบวนการขั้นตอนตามที่ระเบียบฯ กำหนดต่อไป 

๔) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

โรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้ดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงและวิธีคัดเลือกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
เนื่องจากต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้ันตอนในระบบ e-GP ซึ่งมีหลายขั้นตอน และระยะเวลาในการเสนอ
ผู้มีอำนาจและผู้เกี ่ยวข้อง เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมก่อหนี้ผูกพันภายใน ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ตามที่กระทรวงกำหนดทุกรายการ และปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด สามารถประหยัดงบประมาณ งบลงทุนทั้ง
รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างได้ 



– ๒๑ – 
 

๕) แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการ
จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

โรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ดำเนินการจัดซื ้อจ ัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากต้อง
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนในระบบ e-GP ซึ่งมีหลายขั้นตอน และระยะเวลาในการเสนอผู้มีอำนาจ
และผู ้เกี ่ยวข้อง เพื ่อให้สามารถจัดซื ้อจัดจ้างได้ทันเวลาตามความต้องการใช้งาน จึงมีความจำเป็นต้อง
ดำเนินการเตรียมการให้การจัดซื ้อจัดจ้างแต่ละประเภท โดยจัดเตรียมสถานที่ แบบแปลน ราคากลาง 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ข้อมูล เอกสารประกอบต่างๆ ไว้ล่วงหน้า เพื่อให้มีความพร้อมแล ะ
สามารถดำเนินการได้ ทันเวลาต่อไป 
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