
             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลขุขันธ์   โทร ๐-๔๕๘๑ -๔๒๙๐ – ๔  
ที ่  ศก ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๓๓๕                                  ลงวันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๑  
เรื่อง   รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์  
ด้วย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลขุขันธ์  ได้ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  กฎกระทรวง  ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  ในระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ( e-GP) โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จ านวน ๓,๑๗๖
โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น   ๑๐๙,๑๘๙,๒๑๘.๖๔ บาท (หนึ่งร้อยเก้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบแปดบาท
หกสิบสี่สตางค)์ ดังนี ้

ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตาประเภทงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   ๒๕๖๒ 
๑. งบลงทุน (งบประมาณจัดสรรรายจ่ายประจ าปี)                  -                  บาท    ๐       ร้อยละ  
๒. งบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ (๙๐)       ๓,๒๕๐,๕๐๐.-     บาท  ๒.๙๘    ร้อยละ    
๓. งบด าเนินงานและงบอ่ืน ๆ (เงินนอกงบประมาณ)    ๑๐๕,๙๓๘,๗๑๘.๖๔    บาท ๙๗.๐๒   ร้อยละ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

รวม  ๑๐๙,๑๘๙,๒๑๘.๖๔ บาท ร้อยละ   ๑๐๐ 
  ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  

๑. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)      ๑๗๘  โครงการ   ร้อยละ   ๕.๖๐ 
๒. วิธีสอบราคา                      -    โครงการ      ร้อยละ   ๐ 
๓. วิธีเฉพาะเจาะจง    ๒,๙๙๘  โครงการ      ร้อยละ   ๙๔.๔๔ 

รวม  ๓,๑๗๖  โครงการ ร้อยละ   ๑๐๐ 
  ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  

๑. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) ๑๔,๘๘๓,๕๐๐.-    บาท ร้อยละ   ๑๓.๖๓ 
๒. วิธีสอบราคา               -                บาท ร้อยละ   ๐ 
๓. วิธีเฉพาะเจาะจง          ๙๔,๓๐๕,๗๑๘.๖๔     บาท ร้อยละ   ๘๖.๓๗ 
รวม  ๑๐๙,๑๘๙,๒๑๘.๖๔ บาท  (หนึ่งร้อยเก้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบแปดบาท- 

เก้าสิบสี่สตางค์)  ร้อยละ  ๑๐๐ 
  ร้อยละของจ านวนงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ าแนกตามประเภทจัดซื้อจัดจ้าง  

๑. ยา     ๘๓๑  โครงการ ๓๐,๖๑๖,๗๗๑.๘๔  บาท ร้อยละ  ๒๘.๐๔ 
๒. เวชภัณฑ์มิใช่ยา   ๓๗    โครงการ       ๙๗๓,๔๕๗.๑๐ บาท ร้อยละ    ๐.๘๙ 
๓. วัสดุการแพทย์   ๔๔๔  โครงการ ๑๘,๓๕๘,๗๘๐.๗๗  บาท ร้อยละ   ๑๖.๙๐ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 ๔.วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์.../-๒- 



 
-๒- 

๔. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  ๒๒๕  โครงการ ๑๑,๘๗๒,๒๗๑.๑๘  บาท ร้อยละ   ๑๐.๘๗ 
๕. วัสดุทันตกรรม   ๑๓๙  โครงการ   ๑,๕๒๒,๑๓๖.๒๙  บาท ร้อยละ    ๑.๖๙ 
๖. วัสดุ (นอกเหนือจาก รายการที่ ๑ - ๕) ๗๖๓  โครงการ   ๑๑,๖๑๔,๒๓๐.๙๔  บาท  ร้อยละ  ๑๐.๖๓ 
๗. ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ๕๔๙  โครงการ   ๒๐,๕๒๔,๗๗๔.๕๒  บาท   ร้อยละ ๑๘.๗๙ 
๘. ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  ๑๘๘  โครงการ   ๑๓,๗๐๖,๘๒๓.๐๐  บาท  ร้อยละ   ๑๒.๑๙ 
รวม  ๑๐๙,๑๘๙,๒๑๘.๖๔ บาท  (หนึ่งร้อยเก้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบแปดบาท-  

เก้าสิบสี่สตางค์)  ร้อยละ  ๑๐๐  
การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พบข้อสังเกตดังนี้ 

  การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เป็นวิธีที่โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ป้องกันการ
สมยอมของผู้เสนอราคา  ลดความเสี่ยงต่อการทุจริตของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้มากกว่าวิธีอ่ืน  เนื่องจากทุกข้ันตอนด าเนินการผ่าน
ระบบ  E-GP  ไม่สามารถแก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสารที่อยู่ในระบบ  และระบบไม่เปิดเผยรายชื่อผู้เสนอราคาจนกว่าจะผ่านพ้นวันที่
เสนอราคา  และทุกโครงการจะเสนอราคาต่ ากว่างบประมาณจัดสรรจึงท าให้ประหยัดงบประมาณได้ 
  การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา  เป็นวิธีที่เสี่ยงต่อการสมยอมหรือการเจรจาตกลงกันของผู้เสนอราคา    
เพราะผู้เสนอราคาจะทราบได้ว่ามีรายใดจะเสนอราคา  ซึ่งอาจท าให้ผู้เสนอราคาได้พูดคุยการเสนอราคากันก่อนยื่นซอง   
และเป็นไปได้ท่ีผู้เสนอราคาจะเสนอราคาใกล้เคียงหรือเท่ากับกับงบประมาณจัดสรร แต่ทุกโครงการจะเสนอราคาต่ ากว่า  
หรือเท่ากับงบประมาณจัดสรรจึงท าให้ประหยัดงบประมาณได้แต่ไม่มาก  
  การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นการจัดซื้อที่ไม่สามารถตรวจสอบหรือเปรียบเทียบราคาหรือผลการ
พิจารณาคัดเลือกได้  เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และไม่สามารถเปรียบเทียบการประหยัดงบประมาณได้เนื่องจากการ
จัดซื้อแต่ละโครงการส่วนใหญ่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเท่ากับราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขุขันธ์ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ ทุกโครงการได้ผลผลิตตรงตาม
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ แต่พบว่าใช้วิธีเฉพาะเจาะจงจ านวนมากถึง  ๒,๙๙๘  โครงการ  งบประมาณ   
๙๔,๓๐๕,๗๑๘.๖๔ บาท  (เก้าสิบสี่ล้านสามแสนห้าพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทหกสิบสี่สตางค์)  ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคา
ของผู้เสนอราคา  และไม่สามารถเปรียบเทียบการประหยัดงบประมาณได้จึงเห็นควรปรับปรุง  เพ่ือน าไปใช้ในปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 

๑.  รายการที่สามารถรวมซื้อรวมจ้างได้  ให้มีการรวมซื้อรวมจ้างในระดับเขตและระดับจังหวัด  เช่น รายการวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์,  วัสดุทันตกรรมและเวชภัณฑ์ยา  หากไม่สามารถด าเนินการรวมซื้อรวมจ้างในระดับเขตหรือในระดับ
จังหวัดได้ ให้โรงพยาบาลด าเนินการจัดซื้อโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)  ให้มากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ควรเลือกใช้การจัดซื้อ.../-๓- 



 
-๓- 

  ๒. ควรเลือกใช้การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding)  เพ่ือให้สามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

       
                                             (ลงชื่อ)                                       หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
                                  (นายนพพร  สุทธิพันธ์)       
                                                    เภสัชกรช านาญการพิเศษ  
 
 
                                                                   (นายประวิทย์  เสรีขจรจารุ) 
                                                             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ 
                                              ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
 


