
                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลพนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โทร. ๐ ๓๘๕๕ ๑๔๔๔ ต่อ ๑๓๐๕ 
ที ่ฉช ๐๐๓๒.๓๐๑ /๑๐๗๐๘                           วันที่     ๔   ธันวาคม   ๒๕๖๑ 

เรื่อง  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม 

  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพนมสารคาม ขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  จัดหาด้วยงบประมาณดังนี้ 

๑. เงินบ ารุงโรงพยาบาล           วงเงิน     10,377,706.68   บาท 
๒. งบค่าบริการทางการแพทย์        วงเงิน       3,765,457.27   บาท 

ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (สมทบเงินบ ารุง 9,542.73 บาท)      
๓. เงินบริจาค    วงเงิน       1,395,000.00   บาท  
รวม 3 รายการ เป็นเงิน 15,547,706.68 บาท (สิบห้าลา้นห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย 

หกบาทหกสิบแปดสตางค์)       

ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ดังนี้ 
๑. เงินบ ารุง  จัดซื้อจัดจ้างตามแผนในวงเงิน 10,377,706.68 บาท (สิบล้านสามแสน 

เจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกบาทหกสิบแปดสตางค์) จัดซื้อจ านวน 24 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  
โครงการ วิธี e-bidding จ านวน 1 รายการ  ใช้เงินไป 5,680,800.- บาท  และจัดจ้างจ านวน 19 รายการ 
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจ านวน 18 โครงการ วิธ ีe-bidding จ านวน 1 โครงการ  ใช้เงินไป 4,677,434.08 บาท  
รวมใช้เงินบ ารุงไป 10,358,234.08 บาท (สิบล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบสี่บาทแปด
สตางค์)  ผลการจัดซื้อจ้างเป็นไปตามแผน 100%  ซึ่งประหยัดเงินบ ารุงได้จ านวนเงิน 19,472.60 บาท 

๒. เงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับสถานบริการ 70%  
ได้รับจัดสรรจ านวน  3,765,457.27 บาท   (สมทบเงินบ ารุง 9,542.73 บาท)    รวมวงเงินตามแผน 
3,775,000.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จัดซื้อด้วยวิธี e-bidding จ านวน ๑ โครงการ 
รวม 6 รายการ ดังนี้  

2.1 กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและล าไส้เล็กส่วนต้น  จ านวน  ๑ เครื่อง  ราคา  
3,09๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน)  e-bidding  ไดร้าคา 3,08๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านแปดหมื่น
บาทถ้วน) ต่ ากว่าราคากลางจ านวนเงิน  10,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  

2.2 เครื่องติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง (Monitor  
ECG, BP, SpO2 รองรับภาควัดเพ่ิม) จ านวน 1 เครื่อง ราคา 28๐,๐00.- บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
e-bidding ได้ราคา 277,๐00.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)   ต่ ากว่าราคากลางจ านวนเงิน 
3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน) 

2.3 เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดด า (ส าหรับควบคุมการให้เลือดได้)  
จ านวน 1 เครื่อง ราคา 65,000.- บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  e-bidding ได้ราคา 62,000.- บาท (หก
หมื่นสองพันบาทถ้วน) ต่ ากว่าราคากลาง 3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน) 
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     2.4 เครื่องส่องหู ตา Otoscope สามารถตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเด็กได้ จ านวน 2 เครื่อง  
ราคาเครื่องละ 15,000.- บาท รวมราคา 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ได้รับจัดสรรงบมา 
20,457.20  บาท (สมทบเงินบ ารุง 9,542.73 บาท)  e-bidding ไม่มีผู้มาเสนอราคาในระบบ  จึงได้จัดซื้อ
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  ได้ราคา 29,200.- บาท (สองหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)  ต่ ากว่าราคากลาง 800.- 
บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) 
       2.5 เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดด า ชนิด 1 สาย จ านวน 4 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 60,000.- บาท รวมราคา 240,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) e-bidding ได้ราคา 
234,000.- บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  ต่ ากว่าราคา 6,000.- บาท (หกพันบาทถ้วน) 
       2.6 เครื่องวัดความดันโลหิตและค่าความอ่ิมตัวออกซิเจนในเลือด จ านวน 1 เครื่อง 
ราคา 70,000.- บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  e-bidding ได้ราคา 63,000.- บาท (หกหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
ต่ ากว่าราคากลาง 7,000.- บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)   

รวม 6 รายการ เป็นเงิน 3,745,200.- บาท (สามล้านเจด็แสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาท 
ถ้วน) ผลการจัดซื้อจ้างเป็นไปตามแผน 100%   ประหยัดเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ
งบลงทุน ระดับสถานบริการ 70% ได้จ านวนเงิน 29,800.- บาท (สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
  3. เงินบริจาค จัดซื้อจัดจ้างตามแผนในวงเงิน 1,395,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้า
หมื่นห้าพันบาทถ้วน)  จัดซื้อ 7 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้ 
       3.1 เครื่องวัดความดันสอดแขน เครื่องชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง พร้อมระบบเชื่อมต่อและ
แสดผลบนฐานข้อมูลโรงพยาบาล จ านวน 1 เครื่อง ราคา 150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
       3.2 เครื่องทดสอบสมรรถภาพปอด (Spirometer) จ านวน 1 เครื่อง ราคา 285,000.- 
บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
       3.3 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด พร้อมระบบประมวลผลจัดเก็บภาพและเชื่อต่อ
บนฐานข้อมูลโรงพยาบาล (Hos xp) จ านวน 1 เครื่อง ราคา 285,000.- บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) 
       3.4 เครื่องวัดความดันสอดแขน เครื่องชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง พร้อมระบบเชื่อมต่อและ
แสดผลบนฐานข้อมูลโรงพยาบาล จ านวน 1 เครื่อง ราคา 150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
       3.5 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และ
ออกซิเจน  จ านวน 1 เครื่อง ราคา 450,000.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ซื้อได้ในราคา 425,000.- 
บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ประหยัดเงินบริจาคได้ 25,000.- บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
       3.6 เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดด า ชนิด 1 สาย  จ านวน 1 เครือ่ง  
ราคา 60,000.- บาท ซื้อได้ในราคา 55,000.- บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ประหยัดเงินบริจาคได้ 
5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

     3.7 เครื่องวัดความดันสอดแขน เครื่องชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง พร้อมระบบเชื่อมต่อและ 
แสดผลบนฐานข้อมูลโรงพยาบาล จ านวน 1 เครื่อง ราคา 150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

รวม 7 รายการ เป็นเงิน 1,165,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึง่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
ผลการจัดซื้อจ้างเป็นไปตามแผน 100% ประหยัดเงินบริจาค จ านวนเงิน 30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)                                                       
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รวมผลการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินตามแผนทั้งสิ้น 15,547,706.68 บาท (สิบห้าล้านห้าแสนสี่ 
หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกบาทหกสิบแปดสตางค์)   จัดซื้อได้ในวงเงินรวม 15,468,434.08 บาท (สิบห้าล้านสี่
แสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบสี่บาทแปดสตางค์)  จัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผน 100%  และสามารถประหยัด 
เงินได้รวมทั้งสิ้น จ านวนเงิน 79,272.60 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทหกสิบสตางค์)    
 

 
 
             จ านวนเงินงบประมาณจ าแนกวิธีการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ 85.71  
             และวิธี e-bidding   คิดเป็นร้อยละ  14.29 
 

 
 
             จ านวนเงินงบประมาณจ าแนกตามวงเงิน วิธีการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ 45.72 
             และวิธี e-bidding   คิดเป็นร้อยละ  54.28 
 
                          4/การวิเคราะห.์.. 
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ร้อยละการจ าแนกวิธีการจัดซือ้จัดจ้าง
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การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
1. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีข้อเสียคือ ผู้ค้ามีการแข่งขันกันน้อยราย อาจท า

ให้เกิดการผูกขาดในการจัดซื้อจัดจ้างได้   
2. การจัดซื้อตามวิธี e-bidding  ผู้ค้าไม่มีความรู้ในการลงทะเบียนด้านผู้ค้ากับภาครัฐ             

จึงไม่มีผู้มายื่นซองเสนอราคา  ท าให้เสียเวลาต้องด าเนินการครั้งที่ ๒  จ านวน 1 รายการ  
และน ามาจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

3. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding มีขั้นตอนการด าเนินงานหลายขั้นตอน และเอกสาร    
ประกอบการพิจารณาจ านวนมาก ซึ่งต้องพิมพ์ออกมาจากระบบทั้งหมด  ท าให้ต้องใช้
วัสดุส านักงาน (กระดาษ) เพ่ิมข้ึน 

4. การจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ EGP มีข้ันตอน และคณะกรรมการหลายคณะ และมีก าหนด     
เงื่อนไขเวลาในการคีย์ข้อมูล  อาจเกิดความผิดพลาด ล่าช้า ขึ้นได้ 

  วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค/ข้อจ ากัด  

1. เนื่องจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นแบบกระจายตาม 
หน่วยงานที่ส าคัญ  จึงท าให้มีเจ้าหน้าที่ (พัสดุ) และหัวหน้าเจ้าหน้า หลายคน อาจท าให้
เกิดปัญหาในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน  ประกอบกับมีการปรับปรุงระเบียบ
พัสดุฯ ความเข้าใจในระเบียบฯ ที่คลาดเคลื่อนได้  ท าให้เกิดภาระในการตรวจสอบ 
ติดตาม กับผู้มีหน้าที่ 

2. เจ้าหน้าที่ มีการเปลี่ยนงาน โยกย้าย ลาออก ค่อนข้างบ่อย  ท าให้ต้องสอนงานกันใหม่ 
ต้องเสียเวลาในการเรียนรู้งาน  ท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน และอาจเกิดความ
ผิดพลาดได้ 

3. โปรแกรมในระบบ EGP มีข้อจ ากัดในเรื่องของขีดความสามารถของอินเตอร์เน็ตด้วย  
หากมีการใช้งานกันจ านวนมาก จะท าให้เกิดความล่าช้ามาก  เป็นเหตุให้ต้องเสียเงิน
ส าหรับเพิ่มความสามารถของอินเตอร์เน็ต  แต่ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร  เนื่องจากเป็นระบบท่ี
เข้าใช้กันจ านวนมาก  หน่วยงานทุกหน่วยงานทั้งประเทศ   

4. เอกสารที่ได้จากระบบ EGP เมื่อจัดพิมพ์ออกมาแล้ว รูปแบบยังไม่สมบูรณ์ตามระบบงาน
สารบรรณ  จึงท าให้เสียเวลาในการจัดรูปแบบก่อนสั่งพิมพ์  และเมื่อพิมพ์เอกสารต่าง ๆ 
มาแล้ว  ต้องน าเสนอคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามระบบอีกหลายขั้นตอน ใช้เวลาในการ
ด าเนินงานหลายวัน  อาจพบปัญหาคณะกรรมการไปราชการ หรือลาหลายวัน เป็นต้น 

5. การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างจะกระท าได้ต่อเมื่อโรงพยาบาลได้ท าแผนการเงินการคลัง 
การจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว  จึงเกิดปัญหาว่าขบวนการด าเนินงานต่าง ๆ ไม่
ทันต่อความต้องการในการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ รวมถึงการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ด้วย 

6. จากการด าเนินงานตามระบบ EGP เมื่อพิมพ์เอกสารออกมาแล้ว พบภายหลังว่ามีความ
ผิดพลาด  ต้องเข้าไปยกเลิกในขั้นตอนปัจจุบัน แล้วย้อนข้ันตอนไปถึงขั้นตอนที่เกิดความ
ผิดพลาด และต้องเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติการยกเลิกก่อน จึงจะด าเนินงานตามข้ันตอนได้
อีกครั้ง 
                                                                              5/การวิเคราะห์... 









เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลพนมสารคาม http://www.phanomsarakhamhospital.com 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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