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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลละงู 
จังหวัดสตูล 

 

  



ค าน า 

งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู ท าการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งานพัสดุในสังกัดโรงพยาบาลละงู ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลละงู เป็นไปตามระเบียบ 
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผล
ตามระยะเวลาที่ก าหนด และสามารถทราบถึงสถานะของการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด พบปัญหาและ
อุปสรรคและต้องปรับปรุงกระบวนงานอย่างไร ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงานจัดซื้ อจัดจ้าง
ของแต่ละงานให้สมประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ เกิดความคุ้มค่าคุ้มทุนประหยัดงบประมาณ เป็น
มาตรฐานเดียวกันของโรงพยาบาลละงูอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ภายใต้ข้อก าหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

 

งานพัสดุ โรงพยาบาลละงู 



สารบัญ 

 

  หน้า 

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หน่วยงาน โรงพยาบาลละงู ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

 

๑ 

๑) ผลการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ๑ 

๒) การวิเคราะห์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ๑๗ 

๓) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

๑๗ 

๔) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ๑๗ 

๕) แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะน าไปสู่การปรับปรุง
การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

๑๘ 
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การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน 
(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หน่วยงาน โรงพยาบาลละงู 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

ตามที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้มีการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการ การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนการท างานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงาน รวมทั้งเพ่ือ
เป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Assessment : ITA) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือน าผล
วิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ต้องแสดง
ถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเกิดความคุ้มค่า และเป็น
ประโยชน์ต่อภาครัฐ ซึ่งมุ่งเน้นดัชนีในเรื่องนี้ 

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

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดหาพัสดุต่างๆ 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานให้ลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน จึงได้จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือใช้เป็น
หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้ด าเนินงานบริหารการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไป 

๑) ผลการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หน่วยงาน โรงพยาบาลละงู  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารสุข ได้รับงบประมาณตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ก าหนดแผนความต้องการครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ าแนก
รายการครุภัณฑ์ และท่ีดินสิ่งก่อนสร้าง ดังต่อไปนี้ 
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๑. รั้วคอนกรีต สูง ๒.๐ เมตร รพ.สต.ละงู จ านวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท 
(เงินสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

๒. โคมไฟแว่นขยาย ก าลังขยาย ๒๐x รพ.สต.บ้านห้วยไทร จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 
๗,๕๐๐.- บาท (เงินเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

๓. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)  
รพ.สต.บ้านห้วยไทร จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐.- บาท (เงินสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

๔. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี รพ.สต.บ้านห้วยไทร จ านวน 
๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

๕. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ ๑ รพ.สต.บ้านห้วยไทร จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 
๑๑,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

๖. รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา รพ.สต.บ้านห้วยไทร จ านวน ๑ คัน 
เป็นเงิน ๔๔,๘๐๐.- บาท (เงินสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 

๗. เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ ขนาด ๑๐ กก. รพ.สต.บ้านในเมือง จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 
๑๐,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

๘. ตู้เย็น ขนาด ๑๓ คิวบิกฟุต รพ.สต.บ้านในเมือง จ านวน ๑ ตู้ เป็นเงิน ๑๘,๕๐๐.- บาท 
(เงินหนึ่งหมื่นแปดพันห้าห้าร้อยบาทถ้วน) 

๙. กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด ไม่น้อยกว่า ๒๐ ล้านพิกเซล รพ.สต. 
บ้านในเมือง จ านวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๙,๓๐๐.- บาท (เงินหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) 

๑๐. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 3 ,000 ANSI Lumens รพ.สต. 
บ้านในเมือง จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๔,๑๐๐.- บาท (เงินหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

๑๑. ปรับปรุงพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก รพ.สต.บ้านในเมือง จ านวน ๑ รายการ เป็นเงิน 
๑๑๗,๗๐๐.- บาท (เงินหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

๑๒. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/
นาที) รพ.สต.บ้านในเมือง จ านวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๘,๙๐๐.- บาท (เงินแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

๑๓. เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ส าหรับศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.สต.เขาขาว จ านวน  
๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท (เงินสามหมื่นบาทถ้วน) 

๑๔. รั้วคอนกรีต แบบเลขที่ ๓๘๘๒/๒๕๒๖ รพ.สต.เขาขาว จ านวน ๑ รายการ เป็นเงิน 
๑๘๕,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

๑๕. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู 
(ราคารวมค่าติดตั้ง) รพ.สต.บ้านบ่อเจ็ดลูก จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๒,๔๐๐.- บาท (เงินสามหมื่นสองพัน 
สี่ร้อยบาทถ้วน) 

๑๖. ตู้เก็บเครื่องมือแพทย์ รพ.สต.บ้านบ่อเจ็ดลูก จ านวน ๑ ตู้ เป็นเงิน ๗,๕๐๐.- บาท  
(เงินเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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๑๗. ปรับปรุงพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก รพ.สต.บ้านบ่อเจ็ดลูก จ านวน ๑ รายการ เป็นเงิน 
๑๒๑,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

๑๘. ซ่อมแซมกันสาดเมทัลซีท รพ.สต.บ้านบ่อเจ็ดลูก จ านวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๗๓,๙๐๐.- 
บาท (เงินเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

๑๙. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/
นาที) รพ.สต.บ้านบ่อเจ็ดลูก จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๘,๙๐๐.- บาท (เงินแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

๒๐. รั้วคอนกรีต แบบเลขที่ ๓๘๘๒/๒๕๒๖ (แบบตอกเสาเข็ม) รพ.สต.ปากน้ า จ านวน  
๑ รายการ เป็นเงิน ๑๖๐,๘๙๐.- บาท (เงินหนึ่งแสนหกหมื่นแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 

๒๑. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู 
(ราคารวมค่าติดตั้ง) รพ.สต.บ้านทุ่งไหม้ จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔๗,๐๐๐.- บาท (เงินสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

๒๒. ตู้เย็น ขนาด ๙ คิวบิกฟุต รพ.สต.บ้านทุ่งไหม้ จ านวน ๑ ตู้ เป็นเงิน ๑๔,๗๐๐.- บาท  
(เงินหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

๒๓. เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ ขนาด ๑๐ กก. รพ.สต.บ้านทุ่งไหม้ จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 
๑๐,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

๒๔. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA รพ.สต.น้ าผุด จ านวน ๓ เครื่อง เครื่องละ ๒,๕๐๐.- 
บาท เป็นเงิน ๗,๕๐๐.- บาท (เงินเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

๒๕. โคมไฟแว่นขยาย ก าลังขยาย ๒๐x รพ.สต.น้ าผุด จ านวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๗,๕๐๐.- บาท 
(เงินเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

๒๖. เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ ๑๐ กก. รพ.สต.น้ าผุด จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๗,๐๐๐.- บาท 
(เงินเจ็ดพันบาทถ้วน) 

๒๗. เครื่องท าน้ าร้อน – น้ าเย็น แบบขวด รพ.สต.น้ าผุด จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๖,๕๐๐.- 
บาท (เงินหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

๒๘. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป รพ.สต.น้ าผุด จ านวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓๒,๐๐๐.- บาท  
(เงินสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

๒๙. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) รพ.สต.น้ าผุด 
จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔,๓๐๐.- บาท (เงินสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) 

๓๐. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ พร้อมรถเข็น รพ.สต.แหลมสน จ านวน ๑ เครื่อง 
เป็นเงิน ๒๔,๕๐๐.- บาท (เงินสองหมื่นสี่พนัห้าร้อยบาทถ้วน) 

๓๑. เครื่องชั่งน้ าหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง รพ.สต.แหลมสน จ านวน ๑ เครื่อง  
เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองหมื่นบาทถ้วน) 

๓๒. ปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร รพ.สต.แหลมสน 
จ านวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๓๕๓,๐๐๐.- บาท (เงนิสามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
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๓๓. กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดมือถือ พร้อมเครื่องวิเคราะห์โรคทางจอประสาทตา  
โดยระบบอัตโนมัติ รพ.ละงู จ านวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินห้าแสนบาทถ้วน) 

๓๔. เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ รพ.ละงู จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.- 
บาท (เงินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

๓๕. โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์ หลอดแอลอีดี รพ.ละงู  
จ านวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑,๔๕๐,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

๓๖. เตียงคลอดไฟฟ้า รพ.ละงู จ านวน ๑ เตียง เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินสามแสนบาท
ถ้วน) 

๓๗. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาดเล็ก รพ.ละงู จ านวน ๕ เครื่อง เครื่องละ ๖๕,๐๐๐.- 
บาท เป็นเงิน ๓๒๕,๐๐๐.- บาท (เงินสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

๓๘. ปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร รพ.สต. 
บ้านตันหยงละไน้ จ านวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๕๔,๖๐๐.- บาท (เงินหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) 

๓๙. ปรับปรุงรางระบายน้ าฝน รพ.สต.บ้านตันหยงละไน้ จ านวน ๑ รายการ เป็นเงิน 
๖๔,๐๐๐.- บาท (เงินหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

๔๐. เครื่องมัลติมี เดียโปรเจคเตอ ระดับ XGA ขนาด 2 ,500 ANSI Lumens รพ.สต. 
บ้านตันหยงละไน้ จ านน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๗,๗๐๐.- บาท (เงินสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

๔๑. เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ รุ่นมาตรฐาน ประกอบด้วย อุปกรณ์ส่อง
ตรวจ (blade) ไม่น้อยกว่า ๑ อัน การส่องตรวจทางเดินหายใจมองจากจอภาพแสดงผล จอภาพที่ใช้ร่วม 
มีขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว เคลื่อนย้ายได้ง่าย น้ าหนักเบา สามารถเก็บบันทึกภาพเพ่ือใช้เป็นข้อมูลและใช้ในการ
เรียน การสอนได้ รพ.ละงู จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๕๕๐,๐๐๐.- บาท (เงินห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

๔๒. เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด รพ.ละงู จ านวน ๕ เครื่อง เครื่องละ 
๕๐,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

๔๓. เครื่องควบคุมการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด าชนิด ๑ สาย รพ.ละงู จ านวน ๖ เครื่อง 
เครื่องละ ๕๕,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐.- บาท (เงินสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 

๔๔. เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง รพ.ละงู จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.- 
บาท (เงินสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

๔๕. เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟ้ืนคืนชีพผู้ป่วย รพ.ละงู จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 
๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งล้านบาทถ้วน) 

๔๖. เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงส าหรับเด็ก (high flow oxygen therapy) รพ.
ละงู จ านวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๒๕๐,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินห้าแสนบาทถ้วน) 

๔๗. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน รพ.ละงู จ านวน 4 เครื่อง เครื่องละ 
๗๐,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๒๘๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
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๔๘. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA รพ.ละงู จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 
๖๕๐,๐๐๐.- บาท (เงินหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

๔๙. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 
๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) 

๕๐. ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพ่ือรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ 
(ส าหรับห้องผู้ป่วยพิเศษชนิดมีห้องน้ า) จ านวน ๒ รายการ รายการละ ๑๑๐,๔๐๐.- บาท เป็นเงิน ๒๒๐,๘๐๐.- 
บาท (เงินสองแสนสองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) 

๕๑. ครุภัณฑ์ในรถพยาบาลและระบบการแพทย์ทางไกล (Mobile ใน Ambulance) 
ประกอบด้วย Monitor (EKG, BP,O2), Video-HD, Voice, GPS และแว่น Video) รพ.ละงู จ านวน ๑ ชุด  
เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งล้านบาทถ้วน) 

๕๒. เครื่องตรวจตา Slit Lamp Microscope จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐.- บาท 
(เงินแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

๕๓. เครื่องวัดค่าสายตา Auto Refraction จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท  
(เงนิห้าแสนบาทถ้วน) 

หน่วยงาน โรงพยาบาลละงู ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้ด าเนินการตามที่
ก าหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 
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ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
โรงพยาบาลละงู ส านักงานสาธารสุขจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หน่วย : บาท 

จ านวนโครงการ 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

๑. รั้วคอนกรีต สูง ๒.๐ เมตร รพ.สต.ละงู จ านวน ๑ รายการ เป็นเงิน 
๒๕๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

๒๕๐,๐๐๐.- 
(ร้อยละ ๒.๐๓) 

  

๒. โคมไฟแว่นขยาย ก าลังขยาย ๒๐x รพ.สต.บ้านห้วยไทร จ านวน  
๑ เครื่อง เป็นเงิน ๗,๕๐๐.- บาท (เงินเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 
๗,๕๐๐.- 

(ร้อยละ ๐.๐๖) 
 

๓. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาด 
ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) รพ.สต.บ้านห้วยไทร จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 
๒๒,๐๐๐.- บาท (เงินสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

๒๒,๐๐๐.- 
(ร้อยละ ๐.๑๘) 

  

๔. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี รพ.สต.
บ้านห้วยไทร จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐.- บาท (เงิน 
หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

๑๕,๐๐๐.- 
(ร้อยละ ๐.๑๒) 

  

๕. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ ๑ รพ.สต.บ้านห้วยไทร จ านวน  
๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

๑๑,๐๐๐.- 
(ร้อยละ ๐.๐๙) 

  

๖. รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา รพ.สต. 
บ้านห้วยไทร จ านวน ๑ คัน เป็นเงิน ๔๔,๘๐๐.- บาท (เงินสี่หมื่น 
สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 

๔๔,๘๐๐ 
(ร้อยละ ๐.๓๖) 
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ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
โรงพยาบาลละงู ส านักงานสาธารสุขจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หน่วย : บาท 

จ านวนโครงการ 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

๗. เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ ขนาด ๑๐ กก. รพ.สต.บ้านในเมือง จ านวน  
๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

๑๐,๐๐๐.- 
(ร้อยละ ๐.๐๘) 

  

๘. ตู้เย็น ขนาด ๑๓ คิวบิกฟุต รพ.สต.บ้านในเมือง จ านวน ๑ ตู้  
เป็นเงิน ๑๘,๕๐๐.- บาท (เงินหนึ่งหมื่นแปดพันห้าห้าร้อยบาทถ้วน) 

๑๘,๕๐๐.- 
(ร้อยละ ๐.๑๕) 

  

๙. กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด ไม่น้อยกว่า ๒๐ ล้าน
พิกเซล รพ.สต.บ้านในเมือง จ านวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๙,๓๐๐.- บาท 
(เงินหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) 

๑๙,๓๐๐.- 
(ร้อยละ ๐.๑๖) 

  

๑๐. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI 
Lumens รพ.สต.บ้านในเมือง จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๔,๑๐๐.- 
บาท (เงินหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

๑๔,๑๐๐.- 
(ร้อยละ ๐.๑๑) 

  

๑๑. ปรับปรุงพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก รพ.สต.บ้านในเมือง จ านวน  
๑ รายการ เป็นเงิน ๑๑๗,๗๐๐.- บาท (เงินหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น 
เจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

๑๑๗,๗๐๐.- 
(ร้อยละ ๐.๙๕) 

  

๑๒. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network 
แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที) รพ.สต.บ้านในเมือง จ านวน ๑ รายการ 
เป็นเงิน ๘,๙๐๐.- บาท (เงินแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

๘,๙๐๐.- 
(ร้อยละ ๐.๐๗) 

  



– ๘ – 
 

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
โรงพยาบาลละงู ส านักงานสาธารสุขจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หน่วย : บาท 

จ านวนโครงการ 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

๑๓. เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ส าหรับศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.สต.
เขาขาว จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท (เงินสามหมื่น
บาทถ้วน) 

 
๓๐,๐๐๐.- 

(ร้อยละ ๐.๒๔) 
 

๑๔. รั้วคอนกรีต แบบเลขที่ ๓๘๘๒/๒๕๒๖ รพ.สต.เขาขาว จ านวน  
๑ รายการ เป็นเงิน ๑๘๕,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งแสนแปดหมื่น 
ห้าพันบาทถ้วน) 

๑๘๕,๐๐๐.- 
(ร้อยละ ๑.๕๐) 

  

๑๕. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน  
ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง) รพ.สต.บ้านบ่อเจ็ดลูก 
จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๒,๔๐๐.- บาท (เงินสามหมื่นสองพัน 
สี่ร้อยบาทถ้วน) 

๓๒,๔๐๐.- 
(ร้อยละ ๐.๒๖) 

  

๑๖. ตู้เก็บเครื่องมือแพทย์ รพ.สต.บ้านบ่อเจ็ดลูก จ านวน ๑ ตู้ เป็นเงิน 
๗,๕๐๐.- บาท (เงินเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

๗,๕๐๐.- 
(ร้อยละ ๐.๐๖) 

  

๑๗. ปรับปรุงพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก รพ.สต.บ้านบ่อเจ็ดลูก จ านวน  
๑ รายการ เป็นเงิน ๑๒๑,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งแสนสองหมื่น 
หนึ่งพันบาทถ้วน) 

๑๒๑,๐๐๐.- 
(ร้อยละ ๐.๙๘) 

  



– ๙ – 
 

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
โรงพยาบาลละงู ส านักงานสาธารสุขจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หน่วย : บาท 

จ านวนโครงการ 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

๑๘. ซ่อมแซมกันสาดเมทัลซีท รพ.สต.บ้านบ่อเจ็ดลูก จ านวน ๑ รายการ 
เป็นเงิน ๗๓,๙๐๐.- บาท (เงินเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

๗๓,๙๐๐.- 
(ร้อยละ ๐.๖๐) 

  

๑๙. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network 
แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที) รพ.สต.บ้านบ่อเจ็ดลูก จ านวน ๑ เครื่อง 
เป็นเงิน ๘,๙๐๐.- บาท (เงินแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

๘,๙๐๐.- 
(ร้อยละ ๐.๐๗) 

  

๒๐. รั้วคอนกรีต แบบเลขที่ ๓๘๘๒/๒๕๒๖ (แบบตอกเสาเข็ม) รพ.สต.
ปากน้ า  จ า นวน  ๑  รายการ  เป็ น เ งิ น  ๑๖๐ ,๘๙๐. -  บาท  
(เงินหนึ่งแสนหกหมื่นแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 

๑๖๐,๘๙๐.- 
(ร้อยละ ๑.๓๐) 

  

๒๑. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน  
ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง) รพ.สต.บ้านทุ่งไหม้ 
จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔๗,๐๐๐.- บาท (เงินสี่หมื่นเจ็ดพัน 
บาทถ้วน) 

๔๗,๐๐๐.- 
(ร้อยละ ๐.๓๘) 

  

๒๒. ตู้เย็น ขนาด ๙ คิวบิกฟุต รพ.สต.บ้านทุ่งไหม้ จ านวน ๑ ตู้ เป็นเงิน 
๑๔,๗๐๐.- บาท (เงินหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

๑๔,๗๐๐.- 
(ร้อยละ ๐.๑๒) 

  

๒๓. เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ ขนาด ๑๐ กก. รพ.สต.บ้านทุ่งไหม้ จ านวน  
๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

๑๐,๐๐๐.- 
(ร้อยละ ๐.๐๘) 

  



– ๑๐ – 
 

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
โรงพยาบาลละงู ส านักงานสาธารสุขจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หน่วย : บาท 

จ านวนโครงการ 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

๒๔. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA รพ.สต.น้ าผุด จ านวน ๓ เครื่อง 
เครื่องละ ๒,๕๐๐.- บาท เป็นเงิน ๗,๕๐๐.- บาท (เงินเจ็ดพัน 
ห้าร้อยบาทถ้วน) 

๗,๕๐๐.- 
(ร้อยละ ๐.๐๖) 

  

๒๕. โคมไฟแว่นขยาย ก าลังขยาย ๒๐x รพ.สต.น้ าผุด จ านวน ๑ ชุด 
เป็นเงิน ๗,๕๐๐.- บาท (เงินเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 
๗,๕๐๐.- 

(ร้อยละ ๐.๐๖) 
 

๒๖. เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ ๑๐ กก. รพ.สต.น้ าผุด จ านวน ๑ เครื่อง  
เป็นเงิน ๗,๐๐๐.- บาท (เงินเจ็ดพันบาทถ้วน) 

๗,๐๐๐.- 
(ร้อยละ ๐.๐๖) 

  

๒๗. เครื่องท าน้ าร้อน – น้ าเย็น แบบขวด รพ.สต.น้ าผุด จ านวน  
๑ เครื่อง เป็นเงิน ๖,๕๐๐.- บาท (เงินหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

๖,๕๐๐.- 
(ร้อยละ ๐.๐๕) 

  

๒๘. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป รพ.สต.
น้ าผุด จ านวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓๒,๐๐๐.- บาท (เงินสามหมื่น 
สองพันบาทถ้วน) 

๓๒,๐๐๐.- 
(ร้อยละ ๐.๒๖) 

  

๒๙. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank 
Printer) รพ.สต.น้ าผุด จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔,๓๐๐.- บาท 
(เงินสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) 

๔,๓๐๐.- 
(ร้อยละ ๐.๐๓) 

  



– ๑๑ – 
 

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
โรงพยาบาลละงู ส านักงานสาธารสุขจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หน่วย : บาท 

จ านวนโครงการ 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

๓๐. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ พร้อมรถเข็น รพ.สต. 
แหลมสน จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๔,๕๐๐.- บาท (เงินสองหมื่น
สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 
๒๔,๕๐๐.- 

(ร้อยละ ๐.๒๐) 
 

๓๑. เครื่องชั่งน้ าหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง รพ.สต.แหลมสน 
จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองหมื่นบาทถ้วน) 

 
๒๐,๐๐๐.- 

(ร้อยละ ๐.๑๖) 
 

๓๒. ปรับปรุงรั้ วคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า  
๑.๒๐ เมตร รพ.สต.แหลมสน จ านวน ๑ รายการ เป็นเงิน 
๓๕๓,๐๐๐.- บาท (เงินสามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

๓๕๓,๐๐๐.- 
(ร้อยละ ๒.๘๖) 

  

๓๓. กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดมือถือ พร้อมเครื่องวิเคราะห์ 
โรคทางจอประสาทตาโดยระบบอัตโนมัติ รพ.ละงู จ านวน ๑ ชุด 
เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินห้าแสนบาทถ้วน) 

 
๕๐๐,๐๐๐.- 

(ร้อยละ ๔.๐๕) 
 

๓๔. เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ รพ.ละงู จ านวน ๑ เครื่อง 
เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 
๑๕๐,๐๐๐.- 

(ร้อยละ ๑.๒๒) 
 

๓๕. โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ,๐๐๐ ลักซ์   
หลอดแอลอีดี รพ.ละงู จ านวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑,๔๕๐,๐๐๐.- บาท 
(เงินหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 
๑.๔๕๐.๐๐๐.- 

(ร้อยละ ๑๑.๗๕) 
 



– ๑๒ – 
 

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
โรงพยาบาลละงู ส านักงานสาธารสุขจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หน่วย : บาท 

จ านวนโครงการ 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

๓๖. เตียงคลอดไฟฟ้า รพ.ละงู จ านวน ๑ เตียง เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- 
บาท (เงินสามแสนบาทถ้วน) 

 
๓๐๐,๐๐๐.- 

(ร้อยละ ๒.๔๓) 
 

๓๗. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาดเล็ก รพ.ละงู จ านวน ๕ เครื่อง 
เครื่องละ ๖๕,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๓๒๕,๐๐๐.- บาท (เงินสาม
แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

๓๒๕,๐๐๐.- 
(ร้อยละ ๒.๖๓) 

  

๓๘. ปรับปรุงรั้ วคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า  
๑.๒๐ เมตร รพ.สต.บ้านตันหยงละไน้ จ านวน ๑ รายการ เป็นเงิน 
๑๕๔,๖๐๐.- บาท (เงินหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) 

๑๕๔,๖๐๐.- 
(ร้อยละ ๑.๒๕) 

  

๓๙. ปรับปรุงรางระบายน้ าฝน รพ.สต.บ้านตันหยงละไน้ จ านวน  
๑ รายการ เป็นเงิน ๖๔,๐๐๐.- บาท (เงินหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

๖๔,๐๐๐.- 
(ร้อยละ ๐.๕๒) 

  

๔๐. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอ ระดับ XGA ขนาด 2 ,500 ANSI 
Lumens รพ.สต.บ้านตันหยงละไน้ จ านน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 
๒๗,๗๐๐.- บาท (เงินสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

 
 
 

๒๗,๗๐๐.- 
(ร้อยละ ๐.๒๒) 

  



– ๑๓ – 
 

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
โรงพยาบาลละงู ส านักงานสาธารสุขจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หน่วย : บาท 

จ านวนโครงการ 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

๔๑. เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์  รุ่นมาตรฐาน 
ประกอบด้วย อุปกรณ์ส่องตรวจ (blade) ไม่น้อยกว่า ๑ อัน  
การส่องตรวจทางเดินหายใจมองจากจอภาพแสดงผล จอภาพที่ใช้
ร่วมมีขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว เคลื่อนย้ายได้ง่าย น้ าหนักเบา 
สามารถเก็บบันทึกภาพเพ่ือใช้เป็นข้อมูลและใช้ในการเรียน  
การสอนได้ รพ.ละงู จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๕๕๐,๐๐๐.- บาท 
(เงินห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 
๕๕๐,๐๐๐.- 

(ร้อยละ ๔.๔๕) 
 

๔๒. เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด รพ.ละงู จ านวน 
๕ เครื่อง เครื่องละ ๕๐,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท 
(เงินสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 
๒๕๐,๐๐๐.- 

(ร้อยละ ๒.๐๓) 
 

๔๓. เครื่องควบคุมการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด าชนิด ๑ สาย รพ.ละงู 
จ านวน ๖ เครื่อง เครื่องละ ๕๕,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐.- 
บาท (เงินสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 

 
๓๓๐,๐๐๐.- 

(ร้อยละ ๒.๖๗) 
 

๔๔. เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง รพ.ละงู จ านวน ๑ เครื่อง 
เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 
๒๕๐,๐๐๐.- 

(ร้อยละ ๒.๐๓) 
 



– ๑๔ – 
 

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
โรงพยาบาลละงู ส านักงานสาธารสุขจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หน่วย : บาท 

จ านวนโครงการ 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

๔๕. เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟ้ืนคืนชีพผู้ป่วย รพ.ละงู จ านวน  
๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งล้านบาทถ้วน) 

 
๑,๐๐๐,๐๐๐.- 
(ร้อยละ ๘.๑๐) 

 

๔๖. เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงส าหรับเด็ก (high flow 
oxygen therapy) รพ.ละงู จ านวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๒๕๐,๐๐๐.- 
บาท เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินห้าแสนบาทถ้วน) 

 
๕๐๐,๐๐๐.- 

(ร้อยละ ๔.๐๕) 
 

๔๗. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน รพ.ละงู 
จ านวน 4 เครื่อง เครื่องละ ๗๐,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๒๘๐,๐๐๐.- 
บาท (เงินสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

 
๒๘๐,๐๐๐.- 

(ร้อยละ ๒.๒๗) 
 

๔๘. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA รพ.ละงู จ านวน 
๑ เครื่อง เป็นเงิน ๖๕๐,๐๐๐.- บาท (เงินหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 
๖๕๐,๐๐๐.- 

(ร้อยละ ๕.๒๗) 
 

๔๙. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐.- บาท  
(เงินหนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) 

 
๑,๓๐๐,๐๐๐.- 

(ร้อยละ ๑๐.๕๓) 
 

๕๐. ปรับปรุ งหอพักผู้ ป่ วย เ พ่ือรองรับผู้ ป่ ว ยติด เชื้ อ  COVID-19  
ชนิดมีระบบกรองอากาศ (ส าหรับห้องผู้ป่วยพิเศษชนิดมีห้องน้ า) 

๒๒๐,๘๐๐.- 
(ร้อยละ ๑.๗๙) 

  



– ๑๕ – 
 

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
โรงพยาบาลละงู ส านักงานสาธารสุขจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หน่วย : บาท 

จ านวนโครงการ 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

จ านวน ๒ รายการ รายการละ ๑๑๐ ,๔๐๐.- บาท เป็นเงิน 
๒๒๐,๘๐๐.- บาท (เงินสองแสนสองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) 

๕๑. ครุภัณฑ์ในรถพยาบาลและระบบการแพทย์ทางไกล (Mobile ใน 
Ambulance) ประกอบด้วย Monitor (EKG, BP,O2), Video-HD, 
Voice, GPS และแว่น Video) รพ.ละงู จ านวน ๑ ชุด เป็นเงิน 
๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งล้านบาทถ้วน) 

 
๑,๐๐๐,๐๐๐.- 
(ร้อยละ ๘.๑๐) 

 

๕๒. เครื่องตรวจตา Slit Lamp Microscope จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 
๘๕๐,๐๐๐.- บาท (เงินแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 
๘๕๐,๐๐๐.- 

(ร้อยละ ๖.๘๙) 
 

๕๓. เครื่องวัดค่าสายตา Auto Refraction จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 
๕๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินห้าแสนบาทถ้วน) 

 
๕๐๐,๐๐๐.- 

(ร้อยละ ๔.๐๕) 
 

 
  



– ๑๖ – 
 

 
ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 

โรงพยาบาลละงู ส านักงานสาธารสุขจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หน่วย : บาท 

งบประมาณ (บาท) 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

๑๒,๓๔๔,๔๙๐.๐๐ 
๒,๓๙๔,๙๙๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๑๙.๓๘) 

๙,๙๔๙,๕๐๐.๐๐ 
(ร้อยละ ๘๐.๖๒) 

 

 

 



– ๑๗ – 
 

๒) การวิเคราะห์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

โรงพยาบาลละงู ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผน
ที่ก าหนด มีการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยมีผู้ยื่นซองเสนอราคามากราย เป็นไปด้วยความโปร่งใส คุ้มค่า              
มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยได้ผู้รับจ้างพร้อมก่อหนี้ผูกพันภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามที่
กระทรวงก าหนดทุกรายการ และปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนด พร้อมทั้งด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยก าหนดให้มีการ
จัดท าร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุหรือแบบรูปรายงานงานก่อสร้างทุกวิธีและทุก
รายการ เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ และเพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสมากยิ่งขึ้น 
เป็นไปตามแผน และกระบวนการขั้นตอนตามที่ระเบียบฯ ก าหนดต่อไป 

๓) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

โรงพยาบาลละงู ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงและวิธีคัดเลือกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
เนื่องจากต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนในระบบ e-GP ซึ่งมีหลายขั้นตอน และระยะเวลาในการเสนอ
ผู้มีอ านาจและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมก่อหนี้ผูกพันภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ตามที่กระทรวงก าหนดทุกรายการ และปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนด พร้อมทั้งด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดย
ก าหนดให้มีการจัดท าร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุหรือแบบรูปรายงานงานก่อสร้าง
ทุกวิธีและทุกรายการ เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ และเพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
มากยิ่งขึ้น เป็นไปตามแผน และกระบวนการขั้นตอนตามที่ระเบียบฯ ก าหนดต่อไป 

๔) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

โรงพยาบาลละงู ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงและวิธีคัดเลือกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
เนื่องจากต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนในระบบ e-GP ซึ่งมีหลายขั้นตอน และระยะเวลาในการเสนอ
ผู้มีอ านาจและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมก่อหนี้ผูกพันภายใน ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ตามที่กระทรวงก าหนดทุกรายการ และปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนด สามารถประหยัดงบประมาณ งบลงทุนทั้ง
รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างได้ 



– ๑๘ – 
 

๕) แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการ
จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

โรงพยาบาลละงู ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  ๒๕๖๐ เนื่องจากต้อง
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนในระบบ e-GP ซึ่งมีหลายขั้นตอน และระยะเวลาในการเสนอผู้มีอ านาจ
และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ทันเวลาตามความต้องการใช้งาน จึงมี ความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการเตรียมการให้การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท โดยจัดเตรียมสถานที่ แบบแปลน ราคากลาง 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ข้อมูล เอกสารประกอบต่างๆ ไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้มีความพร้อมและ
สามารถด าเนินการได้ ทันเวลาต่อไป 
  



– ๑๙ – 
 

 


