
จํานวนงาน รวมมูลค่างาน/ล้านบาท จํานวนงาน รวมมูลค่างาน/ล้านบาท จํานวนงาน รวมมูลค่างาน/ล้านบาท จํานวนงาน รวมมูลค่างาน/ล้านบาท

กทม 17 2,245.86         12 1,927.55            1 63.49 3 249.66 1 5.15

1 8 611.20           3 273.56 4 177.79 1 159.85 - -

2 14 2,071.70         12 1,607.80            1 224.90 1 239.00 - -

3 14 1,559.10         10 994.72 3 82.91 1 481.46 - -

4 33 2,203.21         26 1,303.39            4 788.33 1 87.30 2 24.20

5 23 1,930.79         17 1,809.53            3 23.81 1 14.69 2 82.76

6 31 2,564.86         22 1,963.65            6 358.42 3 242.78 - -

7 17 1,339.26         12 728.84 5 610.42 - - - -

8 14 2,125.92         9 1,529.37            2 143.04 2 452.37 1 1.14

9 13 1,679.76         10 1,136.45 1 62.35 - - 2 480.97

10 9 808.74           6 537.68 2 256.46 - - 1 14.60

11 16 2,101.71         15 1,577.59            - - - - 1 524.11

12 15 1,411.52         13 1,131.54            1 278.65 1 1.33 - -

รวมทั้งหมด 224 22,653.61      167 16,521.67         33 3,070.56           14 1,928.44           10 1,132.93           
ร้อยละ

สรุป จํานวนงานทั้งหมดมี 224 งาน งบประมาณจํานวน 22,653.61ล้านบาท
จํานวนงานดําเนินการปกติมี  167 งาน งบประมาณจํานวน 16,521.67 ล้านบาท
จํานวนงานดําเนินการล่าช้ามี 33 งาน งบประมาณจํานวน 3,070.56 ล้านบาท
จํานวนงานดําเนินการปรับมี 14 งาน งบประมาณจํานวน 1,928.44 ล้านบาท
จํานวนงานดําเนินการวิกฤตมี 10 งาน งบประมาณจํานวน 1,132.93 ล้านบาท

หมายเหตุ  : คําอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ
สถานะ ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมคี่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  (สีเขียว)
สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่เลยข้อกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  (สีเหลือง)
สถานะ ปรับ    หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10  (สีส้ม)
สถานะ วิกฤต  หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกําหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10 (สีแดง)

100

รวมมูลค่างาน
ทั้งหมด/ล้านบาท หมายเหตุ

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
  ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

เขตสุขภาพ จํานวนงาน
ทั้งหมด ปกติ ล่าช้า ปรับ วิกฤต

สถานะงานก่อสร้างฯ

74.55 14.73 4.466.25



จัดทําโดย งานกํากับมาตรฐานวิชาชีพโยธาและควบคุมงาน (ผิด ตก ยกเว้น)               

แบบเลขที่ /
 เอกสารเลขที่

1 68/2559 (พ) สถาบันโรคผิวหนัง (พ) อาคารสถาบันโรคผิวหนัง พร้อมรื้อถอน 22 10892 947.00 41/62 2,193 3 ต.ค. 62 23 เม.ย. 65 ปกติ ขยายเวลาครั้งที่ 4  จํานวน 344 วัน เป็นสิ้นสุด
สัญญาวันที่ 23 เม.ย.65

หยุดงานก่อสร้างตามประกาศกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่
 34) ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2564

  สุพร   
081-8442981

2 16/2563 ลว.13 
ส.ค63 สถาบันโรคผิวหนัง งานจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารใหม่ - - 3.857 -/1 330 11 มี.ค. 64 8 ต.ค. 64 ปกติ

ขยายระยะเวลาครั้งที่2 จํานวน 120 วัน เนื่องจาก
งานก่อสร้างอาคารในส่วนการต่อเชื่อมเมนไฟฟ้าไม่
แล้วเสร็จ ทําให้การฟ้าไม่สามารถเชื่อมต่อเมนแรงสูงได้

หยุดงานก่อสร้างตามประกาศกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่
 34) ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2564

  สุพร   
081-8442981

3 6/2561 วพบ.กรุงเทพมหานคร อาคารศูนย์การเรียนรู้ 10 10755 265.00 21/22 900 11 เม.ย. 64 23 ก.ย. 64 ปกติ อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างครั้งที่ 2 
จํานวน 81 วัน เหตุการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด -19

หยุดงานก่อสร้างตามประกาศกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่
 34) ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2564

  สุพร   
081-8442981

4 252/2564 สถาบันประสาทวิทยา ปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารรัชมงคลและ
อาคารอํานวยการ - - 0.546 -/2 100 25 ส.ค. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา หยุดงานก่อสร้างตามประกาศกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่

 34) ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2564
  สุพร   

081-8442981

5 121/2564(พ) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พัฒนาศูนย์ศัลยกรมมทารกแรกเกิด -
แบบจ้างพัฒนา
ศูนย์ศัลยกรรม
ทารกแรกเกิด

102.000 -/10 400 7 ก.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา หยุดงานก่อสร้างตามประกาศกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่
 34) ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2564

  สุพร   
081-8442981

6 113/2562 รพ.นพรัตนราชชนนี (พ) อาคารสถาอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศูนย์
ประชุม และที่จอดรถ - 9133 229.88 13/15 635 16 มี.ค. 64 30 เม.ย. 64 ปรับ งดค่าปรับ อยู่ระหว่างขยายสัญญาเป็น 17 งวด ส่งมอบพื้นที่ล่าช้า,ล่าช้ามา 86 วัน เสรี+ปรียาภรณ์ 

086-4450095

7      60/2564      
ลว.5 กพ.64 รพ.นพรัตนราชธานี (พ) ปรับปรุงอาคาร 4 ตึกผู้ป่วยใน สูตินรีเวชกรรมและ

กุมารเวชกรรม - โรงพยาบาล 159.995 2/8 480 31 พ.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา - เสรี+ปรียาภรณ์ 
086-4450095

8    77/2564    
ลว.16 เม.ย.64 รพ.นพรัตนราชธานี (พ) ปรับปรุงห้องประชุม 1 - โรงพยาบาล 6.260 1/3 150 13 ก.ย. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา - ปรียาภรณ์  

097-0738668

9 83/2561(พ)  รพ.เลิดสิน อาคารสนับสนุนบริการ 28 ชั้น 28 แบบเอกชน 406.95 30/33 1,020 15 ม.ค. 64 12 ก.ย. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา - แมน+ภูวเดช 
081-8558182

10 17/2562  สถาบันราชานุกูล(จ) อาคารส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูล(คลองกุ่ม) - - 5.15 4/6 360 19 มิ.ย. 63 19 ก.ค. 63 วิกฤต อยู่ในช่วงปรับแต่เกินร้อยละ 10 ,ผู้ว่าจ้างยินยอมให้ปรับ,คาดว่า
ผู้รับจ้างจะส่งงวดงานทั้งหมดสิ้นเดือน ก.ย 64 -   ภูวเดช   

087-2153599

11      67/2564   
 ลว.7 มิ.ย.64 กองวัณโรค กรมควบคุมโรค ปรับปรุงห้องชีวนิรภัยระดับ 3 - แบบหน่วยงาน 18.165 -/5 240 11 มิ.ย. 64 5 ก.พ. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา -   ภูวเดช   

087-2153599

12 11/2563  สถาบันราชานุกูล อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง 7 10725,ข.109/ก.ค/
62 63.49 7/14 500 26 ก.ย. 64 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่ไม่เป็นไปตามงวดงาน - ภูวเดช+ไชยพัฒน์ 

087-2153599

13 32/2563  สถาบันราชานุกูล ปรับปรุงอาคารราชาวดี ชั้น 1 และชั้น 2 -  - 4.880 3/5 150 13 เม.ย. 64 31 พ.ค. 64 ปรับ อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10 -   ไชยพัฒน์ 
089-5128333

14 22/2564  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 (ภายในสถาบันราชานุกูล) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 24 ห้อง - 9555 9.599 1/8 360 28 ก.พ. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา -   ไชยพัฒน์ 
089-5128333

15 8/2564  สถาบันราชานุกูล งานปรับปรุงอาคารหอกิจจาทร - - 0.787 -/2 100 22 ก.ย. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา -   ไชยพัฒน์ 
089-5128333

16 113/2564(ร)  รพ.ราชวิถี ตกแต่งภายในศูนย์ไตเทียม ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี - - 14.90 4/5 180 21 มิ.ย. 64 ปรับ อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10 หยุดงานก่อสร้างตามประกาศกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่
 34) ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ภูสกร+บรรณวิฑิต  
089-4770890

17 160/2564(ร)  รพ.ราชวิถี ปรับปรุงห้องหัตถการโรคปอด  ชั้น 2  ตึกอายุรกรรม - เอกชน 7.395 -/5 210 6 ต.ค. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา หยุดงานก่อสร้างตามประกาศกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่
 34) ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ภูสกร+บรรณวิฑิต  
089-4770890

2,245.86 
หมายเหตุ  : คําอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

สถานะ ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  (สีเขียว)
สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่เลยข้อกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  (สีเหลือง)
สถานะ ปรับ    หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10  (สีส้ม)
สถานะ วิกฤต  หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกําหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10 (สีแดง)
สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 
สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

รวมมูลค่างานทั้งหมด

จังหวัด
ลําดับ
งาน

แยกแต่
ละเขต

สัญญาจ้างเลขที่ สถานที่ก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง
ความ
สูง

(ชั้น)

กทม.

ผู้ควบคุมงาน
 ศบส.เขต 
ร่วมกับกอง
แบบแผน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
     ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564     

กรุงเทพมหานคร

ระยะ
ดําเนินการ

 (วัน)
สถานะ

รวมค่า
งาน/ล้าน

บาท

ดําเนินการ
ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ
งวดที่

วันสิ้นสุด
สัญญา ต่อสัญญา สถานการณ์ สาเหตุ/การแก้ไข

ผู้ควบคุมงาน 
กองแบบแผน/

เบอร์โทร

หน้าที่ 1 จาก 17



แบบเลขที่ /
 เอกสารเลขที่

เชียงใหม่ 1 11/2564 ลว.14 ธค.63 รพ.สวนปรุง (จ) อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 3 9555,ข.100/ก.ค/63 8.500 2/8 360 9 ธ.ค. 64 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน - สุระเชษฐ์  
098-3852416

เชียงราย 2 6/2563 ลว. 24 ส.ค 63 รพ.แม่สาย อาคารผู้ป่วยใน (156 เตียง) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 7 10945 162.98 4/20 690 15 ก.ค. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน -   สุระเชษฐ์ 
098-3852416

แม่ฮ่องสอน
 ลําพูน
ลําปาง

พะเยา 3 รพ.พย.9/2563 
ลว.28 พ.ค 63 รพ.พะเยา อาคารผู้ป่วยนอก (6 ชั้น) 6 10904 ,ข.

167/พ.ย./62 159.85 3/6 320 13 เม.ย. 64 ปรับ อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10 -   สุรศักดิ์   
088-2821570

4 14/2563 ลว.26 พ.ย.
62 รพ.สูงเม่น อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 5 8708/43+อส.ข.258/

ส.ค./52 188.02 11/16 800 3 ก.พ. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา - สุรศักดิ์+ภาณุวัฒน์ 
088-2821570

5      24/2564      
 ลว.8 ก.พ64 รพ.สูงเม่น อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) 2 7919,ข.162/มิ.ย/61,

ข.157/พ.ย/62 21.09 -/8 360 20 ก.พ. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา - สุรศักดิ์+ภาณุวัฒน์ 
088-2821570

6 26/2563ลว.29 
พ.ค.63 รพ.แพร่ อาคารสนับสนุนบริการ (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 5 10153,ข.156/

พ.ย/62 64.44 4/10 750 18 มิ.ย. 65 29 ก.ค. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา - สุรศักดิ์+ภาณุวัฒน์ 
088-2821570

7    22/2564  ลว.
16 ก.พ. 64 รพร.เด่นชัย ลิฟท์บรรทุกเตียงคนไข้ และโดยสารขนาดบรรทุก 

1,000 กิโลกรัม 2 ข.230/ก.ย./57,ข.
142/ก.ย/63 3.17 -/3 150 16 ก.ค. 64 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน -

ภาณุวัฒน์   
091-8530509

8       23/2564   
ลว. 19 ก.พ.64 รพ.ร้องกวาง ลิฟท์บรรทุกเตียงคนไข้ และโดยสาร ขนาดบรรทุก 

1,000 กิโลกรัม 2
ข.230/ก.ย/
57,ข.143/
ก.ย./63

3.14 -/3 150 19 ก.ค. 64 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน -
ภาณุวัฒน์   

091-8530509

น่าน
611.20   

หมายเหตุ : คําอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ
สถานะ ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  (สีเขียว)
สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่เลยข้อกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  (สีเหลือง)
สถานะ ปรับ    หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10  (สีส้ม)
สถานะ วิกฤต  หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกําหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10 (สีแดง)

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 
สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
       ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564  

 เขตสุขภาพที่ 1

ผู้ควบคุมงาน
 ศบส.เขต 
ร่วมกับกอง
แบบแผน

ไม่มีงาน

ระยะ
ดําเนินการ

 (วัน)

วันสิ้นสุด
สัญญา

ความ
สูง

(ชั้น)

รวมค่า
งาน/ล้าน

บาท

ดําเนินการ
ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ
งวดที่

จังหวัด
ลําดับ

งานแยก
แต่ละเขต

สัญญาจ้างเลขที่ สถานการณ์สิ่งก่อสร้าง ต่อสัญญาสถานที่ก่อสร้าง

ไม่มีงาน

แพร่

ผู้ควบคุมงาน 
กองแบบแผน/

เบอร์โทร

รวมมูลค่างานทั้งหมด
ไม่มีงาน

สาเหตุ/การแก้ไขสถานะ

ไม่มีงาน

หน้าที่ 2 จาก 17



แบบเลขที่ /
 เอกสารเลขที่

1         8/2563       
 ลว.2พย.63 รพ.ท่าสองยาง อาคารผู้ป่วยพระราชทาน 5 11111 135.700 2/16 730 30 พ.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา -     เสรี,ภัทรพล 

086-4450095

2       118/2564    
ลว.27 ม.ค.64 รพ.ท่าสองยาง อาคารโรงครัว-โรงอาหาร(โครงสร้างต้าน

แผ่นดินไหว)
9539,ข.145/ก.ย/

63 9.750 -/6 360 22 ม.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา ภัทรพล 
093-2925919

3   145/2564   
ลว.17 มี.ค 64 รพ.แม่สอด ปรับปรุงระบบบําบัดน้เสีย - โรงพยาบาล 18.39 -/5 250 22 พ.ย. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา -

ภัทรพล 
093-2925919

4         122/2564    
 ลว 29 ม.ค 64 รพ.แม่ระมาด อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว)

(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 3 9555,ข.157/ก.ย/
63 10.200 -/8 360 24 ม.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา ภัทรพล 

093-2925919

5        116/2564     
ลว.27 ม.ค.64 รพ.พบพระ อาคารทันตกรรมและแพทย์แผนไทย

(โครงสร้างแผ่นไหว) - 10591 8.910 -/8 360 27 ม.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา ภัทรพล 
093-2925919

6 8/2561 รพ.เพชรบูรณ์ อาคารพักคนไข้ 298 เตียง 8 9448 239.00 33/34 1050 23 มิ.ย. 64 ปรับ อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10 -    เสรี 
086-4450095

7 2/2564 ลว.4 ธ.ค.63 รพ.เพชรบูรณ์ อาคารบําบัดรักษา 6 ชั้น 6 10554,ข.160/พ.ย/
62,ข.266/ส.ค/61 224.90 -/25 910 2 มิ.ย. 66 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน -   เสรี 

086-4450095

อุตรดิตถ์ 8   133/2564  ลว.19 
ต.ค.63 รพ.อุตรดิตถ์ อาคารวินิจฉัยและรักษา 8 10805,ข.161/

พ.ย/61 455.82 -/32 1,070 24 ก.ย. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา - อวยชัย 
081-2843306

9 123/2562 ลว.12 
มิ.ย. 62 รพ.ศรีสังวรสุโขทัย อาคารบําบัดรักษา 6 10554 231.20 17/25 920 8 ธ.ค. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา - สุรศักดิ์ 

088-2821570

10  148/2564    
ลว.8 เม.ย.64 รพ.บ้านด่านลานหอย อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว) 3 9555,ข.155/ก.ย/

63 9.75 -/8 360 3 เม.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา - สุรศักดิ์ 
088-2821570

11    134/2564    
ลว.23 มี.ค. 64 รพ.สวรรคโลก อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว) 4 9555,ข.152/กย./

63 8.75 -/8 360 18 มี.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา - สุรศักดิ์ 
088-2821570

12 804/2561 รพ.พุทธชินราช อาคารอํานวยการผู้ป่วยนอก 11 10969 629.23 31/36 1,270 19 ก.พ. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา - อวยชัย 
081-2843306

13 730/2562 รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง 6 9073,ข.146/มิ.ย/
61 จํานวน 8 แผ่น 62.90 13/14 680 24 ก.ค. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา - อวยชัย 

081-2843306

14   419/2564   ลว.2 
พ.ย.63 รพ.เนินมะปราง อาคารอุบัติเหตุ-อํานวยการ 3 10512,ข.148/

ก.ย/63 27.199 2/10 365 29 ม.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา - อวยชัย 
081-2843306

2,071.70  

หมายเหตุ  : คําอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ
สถานะ ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  (สีเขียว)
สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่เลยข้อกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  (สีเหลือง)
สถานะ ปรับ    หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10  (สีส้ม)
สถานะ วิกฤต  หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกําหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10 (สีแดง)

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 
สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

รวมมูลค่างานทั้งหมด

ผู้ควบคุมงาน
 ศบส.เขต 
ร่วมกับกอง
แบบแผน

ระยะ
ดําเนินการ 

(วัน)

วันสิ้นสุด
สัญญา สถานะต่อสัญญา สถานการณ์

ผู้ควบคุมงาน 
กองแบบแผน/

เบอร์โทร

พิษณุโลก

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
         ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564              

เขตสุขภาพที่ 2

จังหวัด
ลําดับ

งานแยก
แต่ละเขต

สัญญาจ้างเลขที่ สถานที่ก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง
ความ
สูง

(ชั้น)

รวมค่า
งาน/ล้าน

บาท

ดําเนินการ
ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ
งวดที่

สาเหตุ/การแก้ไข

เพชรบูรณ์

สุโขทัย

ตาก

หน้าที่ 3 จาก 17



แบบเลขที่ /
 เอกสารเลขที่

กําแพงเพชร 1 206/2563 รพ.กําแพงเพชร อาคารบริการและจอดรถ 10 9034,9034/52,ข.
258/ธ.ค/62 163.50 -/18 1,000 27 มิ.ย. 66 31 ต.ค. 66 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา -    ภานุพันธ์  

081-9733918

พิจิตร 2       124/2563     
ลว.21 ก.ย. 63 รพ.พิจิตร อาคารแพทย์32 ยูนิต 5 10482,ข.14/

ม.ค/63 34.50 1/12 470 4 ม.ค. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน - จ.อ.โสภณ 
063-6299516

3 16/2561 รพ.สวรรค์ประชารักษ์ อาคารรังสีและผ่าตัด 6 ชั้น 6 แบบเอกชน 481.46 18/19 975 18 ก.พ. 64 ปรับ อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10 อยู่ระหว่างพิจรณาลดหรืองด
ค่าปรับ โรคระบาดโควิด 19

จ.อ.โสภณ+ไชยวัฒน์  
063-6299516

4 30/2563 รพ.สวรรค์ประชารักษ์ อาคารผู้ป่วยนอก 5 10953 349.40 5/18 650 15 พ.ค. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา - จ.อ.โสภณ+ไชยวัฒน์  
063-6299516

5 31/2563 รพ.สวรรค์ประชารักษ์ ทางเดินเชื่อม - ก.88 มิย.61,ข.13/
ม.ค/63 15.459 7/10 316 5 ก.ค. 64 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน -    ไชยวัฒน์  

089-6409266

6 90/2563 สสจ.นครสวรรค์ อาคาร สสจ.คสล 4 10628 32.96 6/8 360 10 ก.ค. 64 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน -    ไชยวัฒน์  
089-6409266

7 73/2564 สสจ.นครสวรรค์ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิก - 8728,ข.49/
พ.ค/63 27.80 -/9 425 10 มิ.ย. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา    ไชยวัฒน์  

089-6409266

8 39/2564 รพ.หนองบัว อาคารผู้ปาวยใน 60 เตียง 2
7919,ข.162/มิ.ย/61,ข.

230/ก.ย/57,ก.39/เม.ย/53,
ก.77/มิ.ย/61,ก.88/มิ.ย/61

20.00 -/8 360 3 ก.พ. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา -    ไชยวัฒน์  
089-6409266

9 40/2564 รพ.หนองบัว อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิก 1 10404,ก.39/เม.ย/53,ก.77/
มิ.ย/61,ก.88/มิ.ย/61 9.00 -/8 300 5 ธ.ค. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา -    ไชยวัฒน์  

089-6409266

10 4/2564 ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ อาคารส่งเสริมสุขภาพ -
10730,ก.77/
มิ.ย/61,ก.39/

เม.ย/53
1.92 -/9 290 13 มี.ค. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา    ไชยวัฒน์  

089-6409266

11    50/2564   
ลว.15 พ.ค.64 สนง.ควบคุมโรคที่ 3 อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค -

10951,ก.39/
เม.ย/53,ข.

236/พ.ย/63
27.80 -/11 500 28 มิ.ย. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา    ไชยวัฒน์  

089-6409266

ชัยนาท 12 1/2564 ลว.25 มค.64 รพ.หันคา อาคารพระมงคลกิจโกศล (เทพหิรัณย์ มหามงคล
รัฐ) 1 เอกชน 17.00 3/7 210 29 ส.ค. 64 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา -    จ.อ.โสภณ  

063-6299516

13 8/2563 รพ.อุทัยธานี อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 10838,ข.493/
ธ.ค./59 309.00 5/21 570 3 มี.ค. 65 ปกติ

ส่งมอบพื้นที่ล่าช้าอาจจะมีผลให้งานไม่แล้วเสร็จทัน
ตามสัญญาจ้างหรือคาดการณ์ว่าอาจจะมีการขยาย

เวลาได้ตามความจริง
-

พายัพ  
081-4746110

14 2/2563 รพ.อุทัยธานี อาราคจอดรถ 4 11050 69.30 4/13 530 5 พ.ค. 64 2 ต.ค. 64 ปกติ
ส่งมอบพื้นที่ล่าช้าอาจจะมีผลให้งานไม่แล้วเสร็จทัน
ตามสัญญาจ้างหรือคาดการณ์ว่าอาจจะมีการขยาย

เวลาได้ตามความจริง
-

พายัพ  
081-4746110

1,559.10   
หมายเหตุ  : คําอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

สถานะ ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  (สีเขียว)
สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่เลยข้อกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  (สีเหลือง)
สถานะ ปรับ    หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10  (สีส้ม)
สถานะ วิกฤต  หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกําหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10 (สีแดง)

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 
สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

รวมมูลค่างานทั้งหมด

ระยะ
ดําเนินการ

 (วัน)
สถานะ สาเหตุ/การแก้ไข

อุทัยธานี

นครสวรรค์

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
         ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564             

เขตสุขภาพที่ 3

จังหวัด
ลําดับ

งานแยก
แต่ละเขต

สัญญาจ้าง
เลขที่ สถานที่ก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง

ความ
สูง

(ชั้น)

รวมค่า
งาน/ล้าน

บาท

ดําเนินการ
ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ
งวดที่

สถานการณ์ต่อสัญญาวันสิ้นสุดสัญญา
ผู้ควบคุมงาน
 ศบส.เขต 
ร่วมกับกอง
แบบแผน

ผู้ควบคุมงาน 
กองแบบแผน/

เบอร์โทร

หน้าที่ 4 จาก 17



แบบเลขที่ /
 เอกสารเลขที่

1 11/2564 ลว.27 พ.ย 63 รพ.ศรีธัญญา ระบบท่อรวบรวมน้ําเสีย ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,000 ม. - เอกชน 7.909 3/4 220 23 ก.ค. 64 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา -  ประทัย 
090-9286655

2    3/2564        
ลว.29 มี.ค.63 วิทยาลัยบรมราชชนนี จ.นนทบุรี อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย - 8821ข.355/ส.ค/55,ข.

309/ต.ค/63 27.752 -/10 420 3 ก.ค. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา -  ประทัย 
090-9286655

3      61/2563     ลว.
29 ก.ย. 63 รพ.พระนั่งเกล้า อาคารเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย 9 เอกชน 337.000 1/28 900 23 มี.ค. 66 ปกติ

คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา,ล่าช้ากว่า
กําหนด 68 วัน,ผู้รับจ้างเริ่มงานช้า,ปัญหา
พื้นที่ก่อสร้าง

-  ประทัย+สืบสกุล 
090-9286655

4     4/2564      
ลว.17 มี.ค.64 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข งานปรับปรุงตกแต่งสํานักงานกลุ่มขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ

 และสร้างสามัคคีปรองดอง ก.108/ส.ค/63 2.934 -/2 170 24 ส.ค. 64 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา -   ภาวิช  
090-9094609

5   5/2564     
ลว.1มิ.ย.64 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคารจอดรถ 600 คัน 6 10177,ข.334/พ.ย/63 109.980 -/15 600 22 ม.ค. 66 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา - วรวิชญ์ +มังกร 

085-1122422

6    17/2564    
ลว.26 มี.ค.64 กรมควบคุมโรค ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันต่ําภายในอาคาร

กรมควบคุมโรค - การไฟฟ้านครหลวง 8.235 -/2 210 27 ต.ค. 64 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา -   ภาวิช  
090-9094609

7    8/2564      
ลว.15 ก.พ 64 กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ตกแต่งห้องประชุม 2 ชั้น 1 - กรมการแพทย์แผนไทย

และแพทย์ทางเลือก 6.900 3/4 160 25 ก.ค. 64 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา - วชิราพร 
093-3145999

8       44/2562    ลว.
2พค.62 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ 10 - 219.79 17/22 900 31 ต.ค. 64 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา - วรวิชญ์+วชิราพร 

085-1122422

9 57/2563 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคารจอดรถสํานักงานฯ 6 เอกชน 96.70 5/14 730 13 เม.ย. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา - วรวิชญ์ +มังกร 
085-1122422

10 15/2564  สถาบันบําราศนราดูร ปรับปรุงหอแยกโรคผู้ป่วย 4 - 49.93 5/7 215 20 มิ.ย. 64 34 วัน ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวด
งาน

-
วรวิชญ์ +มังกร
085-1122422

11 78/2563 ลว.14 
ก.ย.63 สถาบันบําราศนราดูร อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง 7 10725,ข.134/ต.ค/62 61.00 6/16 500 27 ม.ค. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา -     มังกร  

089-6966597

12 7/2564 กรมอนามัย งานปรับปรุงระบบส่งน้ําประปาและถังเก็บน้ํา - เอกชน 3.077 1/4 180 7 ส.ค. 64 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา -    อธิป   
081-5532783

13 10/2564 กรมอนามัย ปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารศูนย์เด็กเล็กวัลลภ
ไทยเหนือ

ก.149/พ.ย./63 11.640 -/5 210 17 พ.ย. 64 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา - อธิป+บรรณวิฑิต   
081-5532783

14 12/2564 กรมอนามัย ปรับปรุงห้องกองการเจ้าหน้าที่ - ก.94/ก.ค/63 3.128 1/3 120 27 ส.ค. 64 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา -    อธิป   
081-5532783

15 13/2564 กรมอนามัย ปรับปรุงห้องกองประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - ก.95/ก.ค/63 6.700 -/3 120 21 ก.ย. 64 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา -    อธิป+ฐิตามร   
081-5532783

16 25/2563ลว.5 กพ. 62 รพ.พระนั่งเกล้า 2 (วัดลานนาบุญ) ปรับปรุงอาคาร รพ.พระนั่งเกล้า 2 - แบบโรงพยาบาล 5.70 -/4 240 2 ต.ค. 63 17 ม.ค. 64 วิกฤต อยู่ในช่วงปรับ มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10,
ผู้รับจ้างยืนยันจะทํางานต่อ

ส่งมอบพื้นที่ช้า,มีการแก้ไขแบบโดย
โรงพยาบาล,ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง

ปรียาภรณ์  
097-0738668

17 10/2563 รพ.ปากเกร็ด 2 อาคารหอผู้ป่วย 30 เตียง 5
10400+ก.146/ก.ย/53 1 

เล่ม , ข.406/ต.ค/56 62 แผ่น
 , ข.262/ธ.ค/63 3 แผ่น

24.200 -/8 270 24 พ.ค. 64 15 ก.ค. 64 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวด
งาน

-
ถิราธนัตถ์ 

089-9517951

18 125/2564(พ) กรมการแพทย์ ปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถยนต์ โรงรถยนต์ พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง และ
ทาสีโรงจอดรถยนต์ - - 1.490 -/1 90 4 ก.ย. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา -

อรรถพล 
095-6973918

19 118/2564(พ) กรมการแพทย์ ปรับปรุงห้องน้ําชาย-หญิง อาคาร 3,5 ชั้น2-6 ห้องน้ําชาย-หญิง อาคาร4
ชั้น 1(โรงอาหาร)และห้องน้ําชาย-หญิง(หมวดยานพาหนะ) - - 4.490 -/2 120 28 ก.ย. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา -

ไชยพัฒน์ 
089-5128333

หมายเหตุ  : คําอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ
สถานะ ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  (สีเขียว)
สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่เลยข้อกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  (สีเหลือง)
สถานะ ปรับ    หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10  (สีส้ม)
สถานะ วิกฤต  หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกําหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10 (สีแดง)

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 
สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
        ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564             

เขตสุขภาพที่ 4

ผู้ควบคุมงาน 
ศบส.เขต 
ร่วมกับกอง
แบบแผน

จังหวัด
ลําดับ
งาน

แยกแต่
ละเขต

สัญญาจ้างเลขที่ สถานที่ก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง สถานะต่อสัญญา

นนทบุรี

สถานการณ์ สาเหตุ/การแก้ไข
ผู้ควบคุมงาน 
กองแบบแผน/

เบอร์โทร

ความ
สูง

(ชั้น)

รวมค่า
งาน/ล้าน

บาท

ดําเนินการ
ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ
งวดที่

ระยะ
ดําเนินการ

 (วัน)

วันสิ้นสุด
สัญญา

หน้าที่ 5 จาก 17



แบบเลขที่ /
เอกสารเลขที่

20 10/2563 รพ.คลองหลวง อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 10 11097,ข.259/
ธ.ค./62 268.885 5/32 1,095 11 ก.ค. 66 31 ต.ค. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา -

อําพร 
099-7359484

21       20/2564   
ลว.30 มี.ค 64 รพ.ธัญบุรี อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 5 10482 41.8 -/12 450 23 มิ.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา -

อําพร 
099-7359484

22 88/2561 รพ.ปทุมธานี อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น 18 10706 623.00 32/36 1,080 20 ก.ค. 64 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวด
งาน

-
ถิราธนัตถ์ 

089-9517951

23 4/2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 อาคารสํานักงาน พร้อมที่จอดรถ 8 คันและถนน คสล. 2 10109,ข.82/พ.ค/62 8.879 -/6 330 1 ก.พ. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา -
ถิราธนัตถ์ 

089-9517951

24      19/2564    
ลว. 4/มี.ค/2564 รพ.ลาดหลุมแก้ว อาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 2 9540,ข.207/ก.ย/63 9.660 -/6 300 29 ธ.ค. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา -

ถิราธนัตถ์ 
089-9517951

25 112/2564 (พ) สถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
แห่งชาติ

อาคารศูนย์วิจัยทางเภสัชกรรม - เอกชน 18.390 -/8 360 28 เม.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา -
 สุพร   

081-8442981

26 1/2562 รพ.วังน้อย อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ - 9893,ข.259/ต.ค/60 87.30 11/12 650 21 ส.ค. 63 7 มิ.ย. 64 ปรับ อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10 -
สุชาติ 

081-9804914

27 3/2564 รพ.วังน้อย อาคารโรงครัว โรงอาหาร 2 9539,ข.205/ก.ย/63 7.79 1/6 320 14 ก.พ. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา -
สุชาติ 

081-9804914
สิงห์บุรี

28 256/2563 รพ.พระพุทธบาท ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศและระบายอากาศ 4 ก.146 ก.ย 53 18.50 3/3 210 26 พ.ย. 63 23 เม.ย. 64 วิกฤต อยู่ในช่วงปรับ มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10 -
กิตติพงษ์  

086-6646598

29   387/2564   
ลว.14 พ.ค 64 รพ.พระพุทธบาท ปรับปรุงห้องแผนก ICUและห้องอื่นๆชั้น 3 อาคารบําบัดรักษา

 4 ชั้น - ก.122 ก.ย 63 24.88 -/5 180 10 พ.ย. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา
กิตติพงษ์  

086-6646598

30       2/2564   
   ลว.4 มิ.ย.64 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอกศูนย์อนามัยที่ 4 - - 0.43 -/1 60 3 ส.ค. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา

กิตติพงษ์  
086-6646598

31 สธ10/2561 รพ.ชัยบาดาล อาคารหอผู้ป่วยใน (จํานวน 114 เตียง) 5 10944 91.20 9/14 650 7 ม.ค. 63 21 ส.ค. 64 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวด
งาน

-
สุชาติ+กิตติพงษ์
 081-9804914

32 152/2563(พ) รพ.มะเร็งลพบุรี ปรับปรุงอาคารบําบัดรักษา - ก.29 มี.ค.63 7.800 2/3 130 8 ธ.ค. 63 4 ก.ย. 64 ปกติ ยกเว้นค่าปรับ ไม่มีการดําเนินงานเนื่องจากรอ
แก้ไขสัญญา

-
กิตติพงษ์  

086-6646598

33 111/2564(พ) รพ.มะเร็งลพบุรี ปรับปรุงห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ - เอกชน 6.146 180 20 ต.ค. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา -
กิตติพงษ์  

086-6646598
2,203.21    

หมายเหตุ  : คําอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ
สถานะ ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  (สีเขียว)
สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่เลยข้อกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  (สีเหลือง)
สถานะ ปรับ    หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10  (สีส้ม)
สถานะ วิกฤต  หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกําหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10 (สีแดง)

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 
สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

ผู้ควบคุมงาน 
ศบส.เขต 
ร่วมกับกอง
แบบแผน

รวมค่า
งาน/ล้าน

บาท
สถานะจังหวัด

ลําดับ
งานแยก
แต่ละเขต

สัญญาจ้าง
เลขที่

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
       ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564                

เขตสุขภาพที่ 4(ต่อ)

รวมมูลค่างานทั้งหมด

ไม่มีงาน

สถานที่ก่อสร้าง
ความ
สูง

(ชั้น)
สิ่งก่อสร้าง ต่อสัญญา

ดําเนินการ
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จงวดที่

สถานการณ์

ลพบุรี

ผู้ควบคุมงาน 
กองแบบแผน/

เบอร์โทร
สาเหตุ/การแก้ไข

ระยะ
ดําเนินการ

 (วัน)

วันสิ้นสุด
สัญญา

ปทุมธานี

อยุธยา

สระบุรี

หน้าที่ 6 จาก 17



แบบเลขที่ /
 เอกสารเลขที่

นครปฐม

1 316/2560 รพ.มะการักษ์ อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรฯ 8 แบบเอกชน 70.70 16/18 700 28 ก.พ. 62 30 ก.ย. 62 วิกฤต
อยู่ในช่วงปรับเกินร้อยละ 10/ ขณะนี้
คงเหลืองานครุภัณฑ์ประเภทติดตั้งตู้
อยู่ระหว่างดําเนินการ

 เหตุล่าช้าจากการบริหารจัดการ
ของ ผรจ.และปัญหาขาดแคลน
แรงงานจากผลกระทบโควิด-19/
ประชุมเร่งรัดการก่อสร้างประจํา

มงคล 
085-3978918

2 10/2563 รพ.สังขละบุรี อาคารผู้ป่วยพระราชทาน - 7919 28.50 3/8 360 2 ธ.ค. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา -
มงคล 

085-3978918

3 193/2564 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย 1 แบบเอกชน 5.98 2/4 210 1 ก.ย. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา -
มงคล 

085-3978918

4 328/2564 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย 5 10482,ข.
159/ก.ย/63 38.68 -/12 470 1 ก.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา -

มงคล 
085-3978918

5 14/2564 รพ.บางสะพาน อาคารผู้ป่วยใน 5 10944,ข.
170/พ.ย/62 84.00 2/14 650 18 ก.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา -

กิตติพัฒน์ 
085-9535659

6 564/2564 รพ.บางสะพาน ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย ข.24.1/มี.ค/37 14.65 1/7 450 19 ธ.ค. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา -
กิตติพัฒน์ 

085-9535659

7 001/2563 ลว.
3 ต.ค 62 ศูนย์อนามัยที่ 5 (ว) ต่อเติมพื้นที่ทํางานแผนกเอกซ์เรย์ พยาธิ - ก.48/เม.ย/61 12.06 6/7 300 18 ก.ค. 63 102 วัน วิกฤต อยู่ในช่วงปรับเกินร้อยละ 10 ได้รับการขยายเวลาจากเหตุโควิด-19 

ยังไม่สิ้นสุด
จสอ.ทนงศักดิ์ 
089-2007229

8 8/2563 ศูนย์อนามัยที่ 5 (ว) ต่อเติมอาคารชั้น 5 (ปรับจากแบบอาคารผู้ป่วย
นอกฯแบบเลขที่10719)

ก.114/ก.ย/
61 14.688 2/5 300 30 พ.ค. 64 ปรับ มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10/อยู่ระหว่างการ

ขยายสัญญา
-

จสอ.ทนงศักดิ์ 
089-2007229

9 6/2564 ศูนย์อนามัยที่ 5 (ว) ปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก -
แบบปรับปรุงอาคาร
แพทย์แผนไทยและ

แพทย์ทางเลือก,ก.125/
ก.ย/63

5.889 -/3 120 31 ก.ค. 64 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน -
จสอ.ทนงศักดิ์ 
089-2007229

หมายเหตุ  : คําอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ
สถานะ ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  (สีเขียว)
สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่เลยข้อกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  (สีเหลือง)
สถานะ ปรับ    หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10  (สีส้ม)
สถานะ วิกฤต  หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกําหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10 (สีแดง)

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 
สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
      ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564            

เขตสุขภาพที่ 5

จังหวัด
ลําดับ
งาน

แยกแต่
ละเขต

สัญญาจ้างเลขที่ สถานที่ก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง
ความ
สูง

(ชั้น)

รวมค่างาน/
ล้านบาท

ดําเนินการ
ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ
งวดที่

ระยะ
ดําเนินการ

 (วัน)

ผู้ควบคุมงาน ศบส.
เขต ร่วมกับกอง

แบบแผน

วันสิ้นสุด
สัญญา ต่อสัญญา สถานะ สถานการณ์ ผู้ควบคุมงาน กอง

แบบแผน/เบอร์โทรสาเหตุ/การแก้ไข

ไม่มีงาน

ประจวบคีรีขันธ์

กาญจนบุรี

ราชบุรี

หน้าที่ 7 จาก 17



แบบเลขที่ /
เอกสารเลขที่

10 50/2561 รพ.ราชบุรี อาคารอํานวยการผู้ป่วยนอก 11 10969 674.88 31/36 1,330 17 ม.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา - จสอ.ทนงศักดิ์+วัชระ
 089-2007229

11 7/2562 28
ก.พ.62 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อาคารเรียนและหอนอน - 9039 และ 

9039/พิเศษ 118.00 15/22 1,095 10 ก.พ. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา - จสอ.ทนงศักดิ์+วัชระ
 089-2007229

12 45/2562 ลว.
30 ก.ค 61 รพ.บ้านโป่ง อาคารอุบัติเหตุและบําบัดรักษา 9 แบบเอกชน,ข.

195/มิ.ย/61 297.90 10/30 1,000 4 พ.ค. 65 30 มิ.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา - จสอ.ทนงศักดิ์+มงคล
 089-2007229

13 34/2564 ลว.16
ธ.ค.63 รพ.ราชบุรี(ที่ดอนตะโก) อาคารพักเจ้าหน้าที่4ชั้นยกพื้นชั้นล่าง(48ห้อง) 5 8057 15.70  -/10 420 9 ก.พ. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา - จสอ.ทนงศักดิ์+วัชระ

 089-2007229

14 256/2563 รพ.โพธาราม อาคารเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง 7 10725,ข.
464/ต.ค/59 64.40 6/15 580 21 เม.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา - พงศ์ศักดิ์ 

081-2088738

15 11/2562 รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง อาคารผู้ป่วยนอก 3 10946 57.60 5/10 490 2 ม.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา - พงศ์ศักดิ์+วัชระ 
081-2088738

16 164/2564 รพ.ดําเนินสะดวก ระบบประปาบาดาล 1 ระบบ -
1221020(สํานักบริหาร
จัดการน้ํา),7041,7042,ก.
88/มิย/61,ก.140/ก.ย/53

8.25 1/5 240 3 ต.ค. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา - วัชระ  
092-4383296

17 1/2563 รพ.บ้านแพ้ว โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว 9 แบบเอกชน 246.24 9/10 440 4 เม.ย. 64 28 ก.ค. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา -
พงศ์ศักดิ์+อณัตฐ์ 
081-2088738

18 8/2564 รพ.บ้านแพ้ว อาคารจอดรถ 9 เอกชน 48.46 -/11 475 16 ก.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา -
พงศ์ศักดิ์

081-2088738

19 345/2564 รพ.กระทุ่มแบน ติดตั้งระบบปรับอากาศอาคารผู้ป่วยนอก  
ผู้ป่วยใน 10 ชั้น - - 23.39 -/5 158 18 ต.ค. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา -

พงศ์ศักดิ์
081-2088738

20 133/2563 ลว 
7/ส.ค./63 รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า อาคารสนับสนุนบริการ 5 10153 74.50 10/12 450 31 ต.ค. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา -    อณัตฐ์    

090-8501019

21   151/2564 รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ปรับปรุงห้องผ่าตัดและระบบควบคุมอากาศ
ปลอดเชื้อ 5

แบบปรับปรุงห้องผ่าตัด
และระบบควบคุมอากาศ
ปลอดเชื้อ

3.50 -/4 120 24 ส.ค. 64 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน -    อณัตฐ์    
090-8501019

22 2/2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 3 ข.11/ม.ค/63 8.4079 2/8 360 19 พ.ค. 64 10 ก.ย. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา
   อณัตฐ์    

090-8501019

23 3/2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 อาคาร สนง.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 2 9636,ข.12/
ม.ค/63 14.4178 3/8 360 19 พ.ค. 64 27 ส.ค. 64 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน

   อณัตฐ์    
090-8501019

1,930.79     
หมายเหตุ  : คําอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

สถานะ ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  (สีเหลือง)
สถานะ ปรับ    หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
สถานะ วิกฤต  หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกําหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)
สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 
สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

รวมค่างาน/
ล้านบาท

ดําเนินการ
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จงวดที่

ระยะ
ดําเนินการ

 (วัน)

วันสิ้นสุด
สัญญา ต่อสัญญา สถานะ สาเหตุ/การแก้ไข ผู้ควบคุมงาน กอง

แบบแผน/เบอร์โทร

ผู้ควบคุมงาน ศบส.
เขต ร่วมกับกอง

แบบแผน
สถานการณ์

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
    ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564              

เขตสุขภาพที่ 5(ต่อ)

จังหวัด
ลําดับ
งาน

แยกแต่
ละเขต

รวมมูลค่างานทั้งหมด

สมุทรสงคราม

ความ
สูง

(ชั้น)

ราชบุรี

สัญญาจ้าง
เลขที่ สถานที่ก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง

สมุทรสาคร

หน้าที่ 8 จาก 17



แบบเลขที่ /
 เอกสารเลขที่

1   2/2563 รพ.บางปะกง อาคารอํานวยการ ผู้ป่วยนอก-อบัติเหตุ 4 9055,ข.180/พ.ย/62 118.78 3/16 720 18 ก.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -    ไกรสูรย์  
089-0411649

2 176/2563 รพ.พุทธโสธร อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 9906,ข.64/มิ.ย./63 314.80 -/29 1,210 12 ม.ค. 67 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -   นพดล+พิษณุ  
081-8890442

3 45/2563 รพ.บางละมุง อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน 10 ชั้น 10 10097,ก.53/มิ.ย/58+ข.582/
ส.ค/58+ข.20/ก.พ/63 135.80 13/14 450 20 มิ.ย. 64 ปรับ พิจรณา งด ลดค่าปรับ - ดํารงค์เกียรติ+พิษณุ 

063-2314265

4 77/2563 รพ.บางละมุง อาคารสร้างเสริมสุขภาพและโภชนาการ 7
พิเศษ/2561 กองช่าง

สุขาภิบาล เทศบาลเมืองหนอง
ปรือ

32.99 -/11 550 9 ม.ค. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน มีรายการแก้ไขแบบเสาเข็ม ฐานราก และ
ส่วนอื่นๆ รูปแบบขัดแย้ง

ดํารงค์เกียรติ+พิษณุ 
063-2314265

5 38/2564 รพ.บางละมุง ปรับปรุงพื้นที่คัดกรองและห้องตรวจโรคระบบทางเดิน
หายใจ อาคารสมนึก สุขศรีการ - 07/2563รพ.บางละมุง 2.59 -/4 120 3 มิ.ย. 64 ปรับ อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10/อยู่ระหว่างแก้ไข

สัญญา -
   พิษณุ 

081-0362022

6 31/2564 รพ.บางละมุง ปรับปรุงห้องคลอด ชั้น 2 อาคารสมนึก สุขศรีการ - 31/2562 รพ.บางละมุง 4.80 -/5 210 4 ธ.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -
   พิษณุ 

081-0362022

7 2/2564 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อาคารพักนักศึกษา (รวมชั้นใต้ถุน) 5 8057,ข.333/พ.ย/63 16.68 -/10 420 17 พ.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -
   พิษณุ 

081-0362022

8 116/2564(พ) รพ.มะเร็งชลบุรี ทางเดินเชื่อมสองชั้น - 6204,ข.117/ส.ค/62 6.40 -/3 200 3 ธ.ค. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -
   พิษณุ 

081-0362022

9 24/2563 รพ.แหลมฉบัง อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น - 10014,ข.242/ก.ค/61 37.24 4/9 475 8 ก.ย. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -
      นพดล   
081-8890442

10 43/2562 รพ.บ้านบึง อาคารหอผู้ป่วยใน 114 เตียง 5 10944 87.00 8/14 650 4 ก.ค. 64 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน -
      นพดล   
081-8890442

11 36/2563 รพ.พนัสนิคม อาคารอุบัติเหตุ 4 10007,ข.172/พ.ย/62 137.560 3/14 820 24 พ.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -
      นพดล   
081-8890442

12 03/2563 รพ.ระยอง ต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกเป็นศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ 5 8254,ข.142/ต.ค/62 44.445 -/16 550 8 เม.ย. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน/
อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญางานงวดที่1-2 - ดํารงค์เกียรติ 

063-2314265

13 810/2563 รพ.เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อาคารผู้ป่วยนอกและบําบัดรักษา 4 9843,ข.181/พ.ย/62 88.450 2/14 540 24 ก.พ. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา - ดํารงค์เกียรติ 

063-2314266

14 73/2564 รพ.แกลง อาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยหนัก 6 10178,ข.179/พ.ย/62 137.500 3/22 809 24 ก.พ. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา - ส.อ.บุญศักดิ์+แมน
 081-4949948

15 622/2564 รพ.แกลง อาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง 2 10145,ข.180/ก.ย/63 37.350 -/8 415 10 ก.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา - ส.อ.บุญศักดิ์+แมน
 081-4949948

ตราด
หมายเหตุ  : คําอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

สถานะ ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  (สีเขียว)
สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่เลยข้อกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  (สีเหลือง)
สถานะ ปรับ    หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10  (สีส้ม)
สถานะ วิกฤต  หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกําหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10 (สีแดง)

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 
สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

ระยอง

สาเหตุ/การแก้ไขสถานะ

ฉะเชิงเทรา

สถานการณ์ต่อสัญญา

ไม่มีงาน

ผู้ควบคุมงาน กอง
แบบแผน/เบอร์โทร

ชลบุรี

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
        ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564             

เขตสุขภาพที่ 6

จังหวัด
ลําดับ
งาน

แยกแต่
ละเขต

สัญญาจ้างเลขที่ สถานที่ก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง
ความ
สูง

(ชั้น)

รวมค่างาน/
ล้านบาท

ดําเนินการ
ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ
งวดที่

ระยะ
ดําเนินการ 

(วัน)

ผู้ควบคุมงาน 
ศบส.เขต ร่วมกับ
กองแบบแผน

วันสิ้นสุด
สัญญา

หน้าที่ 9 จาก 17



แบบเลขที่ /
 เอกสารเลขที่

จันทบุรี 16 9/2562 ลว.30 
กย. 62 วพบ.พระปกเกล้า อาคารหอพักนักศึกษาและอาจารย์ 7 10309 62.81 11/14 530 15 มี.ค. 64 2 ส.ค. 64 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน

ขาดแคลนแรงงานเหตุโควิด-19 และมีวัสดุสั่ง
นําเข้าจากต่างประเทศ เช่น ลิฟต์ ,อยู่ระหว่างขอ
อนุมัติขยายเวลา 95 วัน

ส.อ.บุญศักดิ์+แมน
 081-4949948

17 251/2562 ลว
22/กค/62 รพ.กบินทร์บุรี อาคารอุบัติเหตุ 4 10491 80.64 9/15 800 29 ก.ย. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -

   ธรรมรัตน์ 
085-0194955

18 236/2564 รพ.เจ้าพระอภัยภูเบศร อาคารพัสดุ และซ่อมบํารุง 5 9003,ก.77/มิ.ย/61,ข.341/
ธ.ค/63 36.6 -/10 420 10 ส.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -

   ธรรมรัตน์ 
085-0194955

19 30/2564 รพ.บ้านสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 30 เตียง 2 10464,ข.174/ก.ย/63,ข.
127/ก.ย./62 29.76 -/8 346 12 พ.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -

   ธรรมรัตน์ 
085-0194955

20 97/2563 รพ.อรัญประเทศ อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 10 ชั้น 10 10097 135.00 13/14 450 20 มิ.ย. 64 2 ก.ย. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -    สมภาษณ์   
095-2973927

21 133/2562 ลว
4/มิ.ย/62 รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อาคารจอดรถ 8 ชั้น พร้อมระบบบําบัดน้ําเสีย 8 10965 96.59 7/20 840 1 ต.ค. 64 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน -

   สมภาษณ์   
095-2973927

22 132/2562 ลว
30/พ.ค/62 รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 10950 104.39 14/20 720 19 พ.ค. 64 30 ส.ค. 64 ปรับ อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10

อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายเวลา จากเหตุ
เหตุโควิด-19

   สมภาษณ์   
095-2973927

23 163/2562 ลว.
9 ก.ย 62 รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 10 10097 308.19 5/32 1,090 3 ก.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -

   สมภาษณ์   
095-2973927

24 10/2564 รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ อาคารพักเจ้าหน้าที่ 52 ห้อง 4 10468,ข.101/ก.ค/63 19.53 -/10 420 14 เม.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -
   สมภาษณ์   
095-2973927

25 4/2562 รพ.บางพลี อาคารบริการและจอดรถ 9 9034 179.99 13/20 850 20 มิ.ย. 64 28 พ.ย. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -
   ไกรสูรย์  

089-0411649

26 51/2563 รพ.บางพลี อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง 7 10725 63.40 4/15 580 11 เม.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -
   ไกรสูรย์  

089-0411649

27 79/2563 สถาบันราชประชาสมาสัย อาคารศูนย์สุขภาพดีวันทํางาน(Wellness 
Center) พร้อมที่จอดรถ 7 9043+ข.53/ก.พ/63 65.95 2/16 598 6 มิ.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -

   ไกรสูรย์  
089-0411649

28 10/2564 สถาบันราชประชาสมาสัย ปรับปรุงห้องผ่าตัดแบบคลีนรูมความดันบวก
(Positive Pressure)

เอกชน 3.40 -/2 90 29 ส.ค. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -
  จักรภพ    

099-9341541

29 80/2563 ด่านควบคุมโรคกองโรคติดต่อทั่วไป อาคารสํานักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ และที่พักบุคลากรด่านควบคุมโรคฯ - 10947,ก.77/มิ.ย/61 34.589 2/14 680 27 ม.ค. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน - ไกรสูรย์+จักรภพ  

089-0411649

30 10/2564 รพ.บางจาก ระบบบําบัดน้ําเสีย ขนาด 150 ลบม/วัน - เอกชน 12.78 -/6 340 29 ม.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -
  จักรภพ    

099-9341541

31 41/2564 รพ.บางจาก อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 5 8708/43,ข.176/ก.ย/63,ข.
177/ก.ย/63 128.85 -/16 800 16 ส.ค. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา - ไกรสูรย์+จักรภพ  

089-0411649

2,564.86     
หมายเหตุ  : คําอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

สถานะ ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  (สีเหลือง)
สถานะ ปรับ    หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
สถานะ วิกฤต  หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกําหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 
สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

รวมมูลค่างานทั้งหมด

วันสิ้นสุด
สัญญา ต่อสัญญา สถานะ

ระยะ
ดําเนินการ 

(วัน)

ผู้ควบคุมงาน กอง
แบบแผน/เบอร์โทรสถานการณ์ สาเหตุ/การแก้ไข

ปราจีนบุรี

สัญญาจ้าง
เลขที่ สถานที่ก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง

ความ
สูง

(ชั้น)

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
     ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564         

เขตสุขภาพที่ 6(ต่อ)

ผู้ควบคุมงาน 
ศบส.เขต ร่วมกับ
กองแบบแผน

รวมค่างาน/
ล้านบาท

ดําเนินการ
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จงวดที่

จังหวัด
ลําดับ
งาน

แยกแต่
ละเขต

สระแก้ว

สมุทรปราการ

หน้าที่ 10 จาก 17



แบบเลขที่ /
 เอกสารเลขที่

1 ขก0032/17/2563 รพ.บ้านไผ่ อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น 3
8708/พิเศษ

,ข.215/
ก.ย./57

45.26 6/9 420 14 ต.ค. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -      สุกิจ    
089-6442559

2 ขก.0032.1/206/2563 รพ.ขอนแก่น อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 10950, ข.
147/พ.ย/62 93.70 1/20 700 8 ก.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -      อดุล     

081-2614386

3 116/2562(พ) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย์ภูมิภาค อาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาค -

ข.232/กค/
61 จํานวน 
204 แผ่น

399.00 2/22 750 29 ก.ค. 64 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน
สัญญานี้มีสิ่งก่อสร้าง 32 รายการ แบ่งส่ง
เป็นครั้ง ไม่เกิน 22ครั้ง,อยู่ในระหว่าง
สงวนสิทธิ์บอกเลิกสัญญา

    อดุล     
081-2614386

4 ขก 0032/27/2562 รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน อาคารผู่ป่วยนอก 5 708/43,ข.
258/ส.ค/55 152.49 10/16 815 8 ธ.ค. 64 ปกติ อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน -

     อดุล    
081-2614386

5 91/2564(พ) รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น อาคารศูนย์เตรียมความพร้อมกลับสู่สังคม - ข.342/ธ.ค/
63 18.90 -/10 400 12 เม.ย. 65 ปกติ อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน -

     อดุล    
081-2614386

6 ขก.0032.2/45/2563 รพ.สิรินธรขอนแก่น อาคารคลอด ผ่าตัด และผู้ป่วยหนัก(ICU) 4 8832 113.72 -/16 815 29 ก.ย. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน - อดุล+พิเชษฐ 
081-2614386

7 e058/2564 รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ อาคารพัสดุ 2 เอกชน 6.34 2/6 300 12 ก.ย. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -     พิเชษฐ     
087-4916224

8 e077/2564 รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ อาคารผู้ป่วยนอก 5 10943,ข.
105/ส.ค/63 144.747 -/16 660 15 ม.ค. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -     อดุล    

081-2614386

9 42/2563 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อาคารแฟลตพักบุคลากรขนาด 20 ยูนิต 6 8440,ข.
122/ส.ค/62 24.416 4/12 400 3 ก.ค. 64 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน -   พิเชษฐ    

087-4916224

10 ขก.0032/26/2564 รพ.โนนศิลา อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง - 11008,ข.
241/ก.ย/63 25.4 1/8 369 4 เม.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -     พิเชษฐ     

087-4916224

11 47/2564 รพ.มหาสารคาม หอพักแพทย์ 10 10095,ข.
150/พ.ย./62 94.45 -/23 860 8 ก.พ. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -   ศรัณย์     

087-9196567

12 10/2563 วิทยาลัยพยาบาลรีสารคาม อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง 3 9555,ข.15/
ม.ค./63 8.488 6/8 360 25 ก.ค. 64 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน -   ศรัณย์    

087-9196567

13 12/2560 รพร.กุฉินารายณ์ อาคารสนับสนุนบริการประกอบด้วยระบบซักรีด ระบบงานครัว 
ระบบพัสดุและระบบหน่วยจ่ายกลาง 5 แบบเอกชน 64.80 3/15 1,138 6 ม.ค. 63 27 มิ.ย. 64 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน -

   สุรัตน์    
081-7171075

14 12/2564 รพ.ดอนจาน อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง - 11008 23.20 -/8 360 14 เม.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -
   สุรัตน์    

081-7171075

15 รอ.
0032/100/2564 รพ.สุวรรณภูมิ อาคารสนับสนุนบริการ 5 10153 68.50 -/10 450 13 ก.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -  กนกศักดิ์    

084-4791595

16 04/2564 รพ.เกษตรวิสัย ทางเดินเชื่อม พร้อมทางลาด - เอกชน 1.25 2/4 120 6 ส.ค. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา  กนกศักดิ์    
084-4791595

17 รอ0032/99/2564 รพ.จตุรพักตรพิมาน อาคารผู้ป่วยนอก 3 10946 54.60 -/10 450 13 ก.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -  กนกศักดิ์    
084-4791595

1,339.26   

หมายเหตุ  : คําอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ
สถานะ ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  (สีเขียว)
สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่เลยข้อกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  (สีเหลือง)
สถานะ ปรับ    หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10  (สีส้ม)
สถานะ วิกฤต  หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกําหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10 (สีแดง)

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 
สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

ร้อยเอ็ด

ต่อสัญญา สถานะ สถานการณ์

ขอนแก่น

มหาสารคาม

รวมมูลค่างานทั้งหมด

สาเหตุ/การแก้ไข

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
      ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564           

เขตสุขภาพที่ 7

ผู้ควบคุมงาน 
ศบส.เขต 

ร่วมกับกองแบบ
แผน

จังหวัด
ลําดับ

งานแยก
แต่ละเขต

สัญญาจ้างเลขที่ สถานที่ก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง
ความ
สูง

(ชั้น)

รวมค่างาน/
ล้านบาท

ดําเนินการ
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จงวดที่

ระยะ
ดําเนินการ

 (วัน)

วันสิ้นสุด
สัญญา

ผู้ควบคุมงาน 
กองแบบแผน/

เบอร์โทร

กาฬสินธุ์

หน้าที่ 11 จาก 17



แบบเลขที่ /
 เอกสารเลขที่

1 154/2563 ลว.5 ส.ค.63 รพ.มะเร็งอุดรธานี ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าโรงพยาบาล - - 23.049 3/13 330 8 เม.ย. 64 ก.ค 64 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน -        ดุษฎี     
081-9751906

2        90/2564(พ)       
 ลว.5 มี.ค.64 รพ.มะเร็งอุดรธานี อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต 6 10949 74.390 -/18 640 5 ธ.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -     ดุษฎี+ธวัชชัย    

 081-9751906

3   อด.0032/92/2563   
ลว.24 ก.ย63 รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อาคารผู้ป่วยใน 5 10944 78.80 3/14 6 ก.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -        ดุษฎี     

081-9751906

4 อด.0032.1/0225/2563 
ลว.1ก.ย 63 รพ.อุดรธานี อาคารพักอาจารย์แพทย์ 44 ยูนิต - - 23.55 7/12 27 ส.ค. 64 1 พ.ย. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -        ดุษฎี     

081-9751906

5 7/2564 ลว.9 ธ.ค. 63 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดธานี ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ (BSL3) - - 6.19 -/3 180 7 มิ.ย. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -        ดุษฎี     
081-9751906

- - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ 24 ห้อง 3 9555

หนองบัวลําภู 6 นภ0032/6/2564 รพ.ศรีบุญเรือง อาคารตึกผ่าตัด 4 ห้อง 2 เอกชน 18.888 -/8 360 16 เม.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -        ดุษฎี     
081-9751906

หนองคาย 7 นค.0032/01/2563 รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด และ ICU 10 แบบเอกชน,ข.57/
มิ.ย/61 739.836 1/19 915 20 ก.ย. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -       สุกิจ      

089-6442559

เลย 8 14/2562 รพ.เชียงคาน อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ 5 8708/41 73.37 12/14 1,105 10 พ.ค. 64 ปรับ อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10 -        สุกิจ     
089-6442559

บึงกาฬ 9 44/2563 ลว.13 ส.ค 
63 รพ.บังกาฬ อาคารอํานวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน - 10327,ข.152/

พ.ย./62 377.608 1/24 1,000 10 พ.ค. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -       ดุษฎี     
081-9751906

10 สน.21/2563 รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อาคารผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก 4 - 35.866 1/7 505 16 ก.พ. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -    วราวุฒิ    
082-8492994

11 171/2562 รพ.สกลนคร อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 10950 119.99 9/20 700 14 ก.ย. 64 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน -       สําเริง    
062-8959596

12 นพ.50/2561 รพ.นครพนม อาคารรักษาโรคระดับสูง-ศูนย์หัวใจ-ศูนย์มะเร็ง-ผ่าตัดและ
วินิจฉัยโรค 11 10506 379.00 20/23 1,095 9 พ.ค. 64 ปรับ อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10 -

      สําเริง    
062-8959596

13 นพ.26/2563 รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 5 8708/43,ข.258/
ส.ค/52 174.243 -/16 800 10 ก.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -       สําเริง    

062-8959596

14 5/2564 รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ อาคารพักขยะ - 11015,ข.86/ก.ค/63 1.138 -/2 100 22 เม.ย. 64 วิกฤต อยู่ในช่วงปรับเกินร้อยละ 10 -       สําเริง    
062-8959596

2,125.92   
หมายเหตุ  : คําอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

สถานะ ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  (สีเขียว)
สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่เลยข้อกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  (สีเหลือง)
สถานะ ปรับ    หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10  (สีส้ม)
สถานะ วิกฤต  หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกําหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10 (สีแดง)

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 
สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

ต่อสัญญา สถานะ
ความ
สูง

(ชั้น)

สกลนคร

อุดรธานี

ยกเลิกสัญญา

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
          ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564               

เขตสุขภาพที่ 8

ผู้ควบคุมงาน 
ศบส.เขต 
ร่วมกับกอง
แบบแผน

รวมมูลค่างานทั้งหมด

รวมค่า
งาน/ล้าน

บาท

ดําเนินกา
รก่อ

สร้างแล้ว
เสร็จ
งวดที่

จังหวัด
ลําดับ

งานแยก
แต่ละเขต

สัญญาจ้างเลขที่ สถานที่ก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง
ระยะ

ดําเนินการ
 (วัน)

วันสิ้นสุด
สัญญา

ผู้ควบคุมงาน 
กองแบบแผน/

เบอร์โทร
สาเหตุ/การแก้ไข

นครพนม

สถานการณ์

หน้าที่ 12 จาก 17



แบบเลขที่ /
 เอกสารเลขที่

1 12/2563 รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ แฟลตพักพยาบาล 40 ยูนิต 7 10535 50.88 2/15 570 1 เม.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -    อภิชาต  
084-5172691

2 9/2564 รพ.บ้านแท่น อาคารผู้ป่วยนอก 2 10402 27.39 -/10 360 25 มี.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -    อภิชาต  
084-5172691

3 10/2564 รพ.จัตุรัส อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 4 8708 64.45 -/15 650 11 ม.ค. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -  ธนาเวช  
087-5736889

4 56/2561 รพ.มหาราชนครราชสีมา อาคารพักคนไข้ 596 เตียง 8 9448 459.41 32/34 1,090 24 มี.ค. 64 วิกฤต อยู่ในช่วงปรับเกินร้อยละ 10 -  อดิศร +อภิชาต 
089-9478439

5 7/2560 รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา อาคารแฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 8440,ข.
489/พ.ย/59 21.56 12/12 685 4 พ.ค. 61 วิกฤต

ผู้รับจ้างส่งงานงวดสุดท้ายเมื่อ 15 
ก.ย.63 คณะกรรมพิจารณาไม่ตรวจ
รับงานเนื่องจากงานไม่แล้วเสร็จ
ครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการ
และสัญญา แจ้งให้ผู้รับจ้าง
ดําเนินการแก้ไขตามบันทึก
คณะกรรมการ แต่ผู้รับจ้างไม่เข้า
ดําเนินการแก้ไขงานก่อสร้างตั้งแต่ 15
 ก.ย. 63 จนถึงปัจจุบันคณะกรรมการ
เตรียมประชุมยกเลิกสัญญาจ้างกับ
ผู้รับจ้างต่อไป

อยู่ระหว่างการขึ้นศาล    ธนาเวช  
087-5736889

6 7/2564 รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา อาคารสนับสนุนบริการ 5 10153 57.72 -/12 450 24 มี.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -    ธนาเวช  
087-5736889

7 5/2564 รพ.ปักธงชัย อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง 7 10945 114.00 -/20 690 8 ต.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -    ธนาเวช  
087-5736889

8 25/2564 รพ.ปากช่องนานา อาคารผู้ป่วยนอก 5 10943 140.83 -/16 660 30 มี.ค. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -    ธนาเวช  
087-5736889

9 24/2563 รพ.สุรินทร์ อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง 7 10725 61.61 4/15 580 10 ม.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา - สมชาย    
081-4169492

10 17/2563 รพ.สุรินทร์ อาคารสนับสนุนบริการ 5 10153 62.345 7/12 450 19 ส.ค. 64 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน - สมชาย    
081-4169492

11 23/2564 รพ.สุรินทร์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 3 10763 8.9999 2/8 360 25 ก.พ. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา - สมชาย    
081-4169492

12 12/2563 รพ.บุรีรัมย์ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 9 - 582.86 4/22 1,065 21 ก.พ. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา - อดิศร+กฤษฏา 
089-9478439

13 19/2562 รพ.บุรีรัมย์ ระบบบําบัดน้ําเสีย - - 27.70 1/6 330 24 ก.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา - อดิศร+กฤษฏา 
089-9478439

1,679.76   

หมายเหตุ  : คําอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ
สถานะ ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  (สีเขียว)
สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่เลยข้อกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  (สีเหลือง)
สถานะ ปรับ    หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10  (สีส้ม)
สถานะ วิกฤต  หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกําหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10 (สีแดง)

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 
สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

สุรินทร์

ผู้ควบคุมงาน 
กองแบบแผน/

เบอร์โทร

รวมมูลค่างานทั้งหมด

สถานการณ์ต่อสัญญา สถานะวันสิ้นสุด
สัญญา

นครราชสีมา

ชัยภูมิ

บุรีรัมย์

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
          ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564               

เขตสุขภาพที่ 9

จังหวัด
ลําดับ
งาน

แยกแต่
ละเขต

สัญญาจ้าง
เลขที่ สถานที่ก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง ความ

สูง(ชั้น)

รวมค่า
งาน/ล้าน

บาท

ดําเนินการ
ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ
งวดที่

ผู้ควบคุมงาน 
ศบส.เขต 
ร่วมกับกอง
แบบแผน

ระยะ
ดําเนินการ 

(วัน)
สาเหตุ/การแก้ไข

หน้าที่ 13 จาก 17



แบบเลขที่ /
 เอกสารเลขที่

มุกดาหาร 1 45/2561 รพ.มุกดาหาร อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น 14 10717 292.207 20/21 1,095 10 ก.ค. 64 5 ธ.ค. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -  รัตนพล+ทศพร 
084-9363132

2 11/2563 รพ.พระศรีมหาโพธิ์ อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 2 หลัง - 9555 14.60 7/8 360 8 มี.ค. 64 7 เม.ย. 64 วิกฤต อยู่ในช่วงปรับเกินร้อยละ 10,คาดว่าจะแล้ว
เสร็จภายในเดือกรกฎาคม 2564

รัตนพล  
084-9363132

3 25/2564 รพ.พระศรีมหาโพธิ์ อาคารโรวครัวและร้านค้า 2 10567 16.49 1/8 360 14 ก.พ. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -
รัตนพล  

084-9363132

4 32/2563 รพ.ตระการพืชผล อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง 7 10725 69.48 1/15 580 28 เม.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา - รัตนพล  
084-9363132

5 39/2564 รพ.ม่วงสามสิบ อาคารผู้ป่วยนอก 3 10946 64.20 -/10 450 1 ก.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา - รัตนพล  
084-9363132

ศรีษะเกษ 6 240/2563 รพ.ศรีสะเกษ อาคารโรงครัว-อาหาร 3 8957 43.96 2/9 450 10 พ.ย. 64 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน -  รัตนพล  
084-9363132

7 63/2562 รพ.อํานาจเจริญ อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 5 9035 212.50 14/15 800 14 เม.ย. 64 5 ก.ค. 64 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน,คาด
ว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือกรกฎาคม 2564

 รัตนพล+ทศพร 
084-9363132

8 130/2563 รพ.อํานาจเจริญ อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง 6 10135 52.80 2/14 550 20 ก.พ. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -  รัตนพล+ทศพร 
084-9363132

ยโสธร 9 36/2563 รพ.ยโสธร อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง 6 10135 42.50 1/14 480 31 มี.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -  รัตนพล+ทศพร 
084-9363132

808.74   

หมายเหตุ  : คําอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ
สถานะ ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  (สีเขียว)
สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่เลยข้อกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  (สีเหลือง)
สถานะ ปรับ    หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10  (สีส้ม)
สถานะ วิกฤต  หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกําหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10 (สีแดง)

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 
สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

รวมมูลค่างานทั้งหมด

ผู้ควบคุม
งาน ศบส.
เขต ร่วมกับ
กองแบบแผน

ระยะ
ดําเนินการ 

(วัน)

วันสิ้นสุด
สัญญา ต่อสัญญา สถานะ สถานการณ์

ผู้ควบคุมงาน 
กองแบบแผน/

เบอร์โทร

อํานาจเจริญ

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
        ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564           

เขตสุขภาพที่ 10

จังหวัด
ลําดับ

งานแยก
แต่ละเขต

สัญญาจ้าง
เลขที่ สถานที่ก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง

ความ
สูง

(ชั้น)

รวมค่า
งาน/ล้าน

บาท

ดําเนินการ
ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ
งวดที่

สาเหตุ/การแก้ไข

อุบลราชธานี

หน้าที่ 14 จาก 17



แบบเลขที่ /
 เอกสารเลขที่

1 318/2563 ลว.
22 ก.ค.63 รพ.ท่าแซะ อาคารผู้ป่วยหนักฟื้นฟูสมรรภภาพผู้พิการ 5 10003,ข.

208/พ.ย/62 43.77 3/14 720 12 ก.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา - อนุกูล 
088-1213971

2   252/2564    
ลว.9 มี.ค.64 รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อาคารแฟลตพักพยาบาล 40 ยูนิต

(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 7 10535,ข.122/มิ.ย/
60,ข.27/มี.ค/62 52.97 -/14 500 22 ก.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา - อนุกูล 

088-1213971

3 302/2564 ลว.
17 พ.ค.64 รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง

(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 4 10915,ข.
213/ก.ย/63 46.53 -/15 480 9 ก.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา - อนุกูล 

088-1213971

ระนอง

5 111/2563(พ) ลว.28 
พ.ค.63 รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น 5 10943,ข.135/

ต.ค/62 185.00 5/16 660 19 มี.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา - สมศักดิ์ 
093-5843234

6 2/2563 ลว.30 ธ.ค 63 รพ.สวนสราญรมย์ โรงอาหารและร้านค้า 2 10567,ข.25/
ส.ค/63 14.96 -/8 360 25 ธ.ค. 64 13 ก.พ. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา - สมศักดิ์ 

093-5843234

      หมายเหตุ  : คําอธิบายตามส ีแสดงความหมายสถานะ

สถานะ ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  (สีเขียว)
สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่เลยข้อกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  (สีเหลือง)
สถานะ ปรับ    หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10  (สีส้ม)
สถานะ วิกฤต  หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกําหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10 (สีแดง)

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 
สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

17/341080494 289/2559 สมศักดิ์ 
093-5843234วิกฤต

ผู้ว่าจ้างผ่อนปรน ไม่ยกเลิกสัญญา ให้
ระยะเวลาผู้รับจ้าง 90 วัน ผู้รับจ้างจะต้อง

ทํางานแล้วเสร็จในวันที่ 9 ก.ค 64
อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) 9 ชั้น 27 ธ.ค. 62

ผู้ควบคุมงาน 
ศบส.เขต 
ร่วมกับกอง
แบบแผน

สิ่งก่อสร้างจังหวัด

อยู่ในช่วงปรับเกินร้อยละ 10/ผู้รับจ้างถูกปรับตั้งแต่ 
27 ธ.ค.62-ปัจจุบัน

วันสิ้นสุด
สัญญา

รวมค่า
งาน/ล้าน

บาท

ดําเนินการ
ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ
งวดที่

ต่อสัญญา
ระยะ

ดําเนินการ
 (วัน)

ชุมพร

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
     ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564     

เขตสุขภาพที่ 11

สุราษฏร์ธานี

สถานการณ์ สาเหตุ/การแก้ไข
ผู้ควบคุมงาน 
กองแบบแผน/

เบอร์โทร
สถานที่ก่อสร้าง

ไม่มีงาน

ความ
สูง(ชั้น)

524.11

ลําดับ
งานแยก
แต่ละเขต

สัญญาจ้าง
เลขที่

รพ.สุราษฏร์ธานี 1,366

สถานะ

หน้าที่ 15 จาก 17



แบบเลขที่ /
 เอกสารเลขที่

7 112/2564 ลว.
23 ธ.ค.63 รพ.มหาราช นครฯ อาคารสนับสนุนบริการ 8

เอกชน,ข.190/ก.ค./
60,ขร.รพม.นศ./

ก.ค/63
90.00 4/10 560 27 มิ.ย. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา -

นัฐกฤต
061-9368473

8 671/2563 ลว.30 ก.ย 63 รพ.ร่อนพิบูลย์ อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 4 8708,ข.201/
พ.ย/62 74.780 2/10 620 12 ก.ค. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา - นัฐกฤต

061-9368473

9 76/2563 ลว.15 
พ.ค.63

สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จ.
นครศรีธรรมราช อาคารห้องปฎิบัติการควบคุมโรค 3 10951,ข.210/

ธ.ค/62 จ.9 แผ่น 32.20 6/11 400 12 ต.ค. 64 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา - นัฐกฤต
061-9368473

10 125/2564 ลว.18 
ธ.ค.63 รพ.ทุ่งสง อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) 4 8821,ข.

355/ส.ค./55 24.981 1/10 365 18 ธ.ค. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา - นัฐกฤต
061-9368473

11     439/2564     
ลว.2 เม.ย.64 รพ.ปากพนัง อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ(ส่วนที่เหลือ) 5 8708/41 10.333 -/1 180 29 ก.ย. 64 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา - นัฐกฤต

061-9368473

- - รพ.มหาราช นครฯ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 10847,ข.123/มิ.ย/61
 จํานวน8แผ่น

กระบี่ 12     420/2564     
ลว.5 เม.ย.64 รพ.กระบี่ ปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุ - เอกชน 17.489 -/4 180 2 ต.ค. 64 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา - ประกอบ

088-7687523

13      38/2564      
 ลว24 ม.ค64 รพ.วชิระภูเก็ต อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิกโรคหัวใจและชั้นใต้ดิน 10 11041,ข.200/

พ.ย/62 583.20 -/36 1,095 22 ม.ค. 67 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา - ประกอบ+สุทัศน์ 
088-7687523

14     78/2564    
ลว.31 มี.ค.64 รพ.วชิระภูเก็ต อาคารพักคนไข้ 298 เตียง 8

9448,แบบแปลน
อาคารฯ(ส่วนที่เหลือ),

ข.296/ก.ค/59
250.30 -/43 963 19 พ.ย. 66 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา - สุทัศน์ 

087-4570157

15 18/2564 ลว.23 
มี.ค.63 รพ.ฉลอง อาคารผู้ป่วยใน 7 10945,ข.207/

พ.ย/62 141.73 3/20 690 13 ต.ค. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา - ประกอบ+สุทัศน์ 
088-7687523

16 5/2564 ลว.22 
ก.พ64 รพ.สต.กะทู้ อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว 3 5462/2536,ข.

215/ก.ย/63 9.35 -/8 360 17 ก.พ. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา - สุทัศน์ 
087-4570157

2,101.71  
หมายเหตุ  : คําอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

สถานะ ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  (สีเขียว)
สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่เลยข้อกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  (สีเหลือง)
สถานะ ปรับ    หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10  (สีส้ม)
สถานะ วิกฤต  หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกําหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ10  (สีแดง)

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 
สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

รวมค่า
งาน/ล้าน

บาท
ต่อสัญญา

ภูเก็ต

ผู้ควบคุมงาน 
กองแบบแผน/

เบอร์โทร
จังหวัด

ลําดับ
งานแยก
แต่ละเขต

ดําเนินการ
ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ
งวดที่

สาเหตุ/การแก้ไขสถานะสิ่งก่อสร้างสัญญาจ้าง
เลขที่ สถานที่ก่อสร้าง

นครศรีธรรมราช

ยกเลิกสัญญา

รวมมูลค่างานทั้งหมด

ความ
สูง(ชั้น)

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
    ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564    

เขตสุขภาพที่ 11 (ต่อ)

ผู้ควบคุมงาน 
ศบส.เขต 
ร่วมกับกอง
แบบแผน

ระยะ
ดําเนินการ

 (วัน)

วันสิ้นสุด
สัญญา สถานการณ์

หน้าที่ 15 จาก 17



แบบเลขที่ /
เอกสารเลขที่

สตูล 1 143/2563 ลว.8 ก.ย.63 รพ.ละงู อาคารผู้ป่วยใน 5 10944,ข.205/พ.ย/62 95.39 2/14 446 20 ก.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา - โชคชัย 
061-9291615

2 900/2560 รพ.สะเดา อาคารอุบัติเหตุ 4 ชั้น 4 10491 88.48 14/15 800 30 ต.ค. 62 6 ก.ค. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา - โชคชัย 
061-9291615

3 120/2563(พ) ลว.15 มิ.ย. 63 รพ.ธัญญารักษ์สงขลา อาคารเรือนนอนและฟืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วย
หญิง 3 10776,ข.16/ก.พ/63,ข.

554/ก.ค/58 54.590 4/12 470 28 ก.ย. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา - โชคชัย 
061-9291615

4 160/2563 รพ.จะนะ อาคารบริการ 8 แบบเอกชน 80.00 7/23 900 3 พ.ค. 65 18 ธ.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา - โชคชัย 
061-9291615

5 38/2564 ลว.15 ม.ค.
64 รพ.นาหม่อม รั้วตาข่ายถัก 370 เมตร - - 1.33 2/3 150 12 มิ.ย. 64 ปรับ อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10 - โชคชัย 

061-9291615

6 388/2564 ลว.9 มี.ค
 64 รพ.หาดใหญ่ ปรับปรุงห้องฉุกเฉิน - เอกชน 8.14 -/6 180 6 ก.ย. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา - โชคชัย 

061-9291615

7  8/2564 ลว.29 มี.ค.63 รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ส่วนประกอบแบบและระบบงานอาคารผู้ป่วยใน
นิติเวชและสารเสพติด (อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น) - ก.72/มิ.ย/60,

รพจ.สข.202/พ.ย/63 15.550 -/6 210 25 ต.ค. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา - โชคชัย 
061-9291615

8     68/2564      
 ลว.7 มิ.ย.64 สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่12 อาคารสํานักงานเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่

ภาคใต้ตอนล่าง 2
8016,รายการ
ประกอบแบบฯ 

เอกสารเลขที่ 1/2563
7.800 -/5 360 8 มิ.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา โชคชัย 

061-9291615

พัทลุง 9 202/2563 ลว.3 ก.ย.63 รพ.ควนขนุน อาคารผู้ป่วยนอก 3 10946 63.49 4/10 450 27 พ.ย. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา - โชคชัย 
061-9291615

10 103/2562 ลว.2 ก.ย 62 รพ.ตรัง อาคารวินิจฉัยและรักษา 8 10805+ข.127/มิ.ย/61 518.00 11/32 1,070 7 ส.ค. 65 26 ต.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา - ประกอบ 
088-7687523

11 188/2563 ลว.31 มี.ค.
62 รพ.ตรัง อาคารอํานวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน(ส่วนที่เหลือ) 7 10327 278.653 2/17 730 31 มี.ค. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่ทํางานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน

ผู้รับจ้างนําวัสดุ,เครื่องจักรไม่
สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้และ
เปลี่ยนชุดแรงงานบ่อย ผู้ควบคุมงาน
ส่งบันทึกให้กรรมการฯเร่งรัดงาน

ประกอบ 
088-7687523

12    218/2564  
ลว.23/มี.ค/64 รพ.ห้วยยอด อาคารผผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก 4 เอกชน 38.341 -/7 505 10 ส.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา -
ประกอบ 

088-7687523

ปัตตานี
13 1/15 ลว.30/สค/62 รพ.ยะลา อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 10950,ข.131/มิ.ย/61

 10 แผ่น 135.66 9/18 1,080 14 ส.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา - ประยุทธ+สิทธิโชค
 081-5412404

14 93/2563 ลว.5พ.ค 63 ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา อาคารที่พักพยาบาล 32 ห้อง 4 8813,ข.77/ก.พ/63 12.10 6/8 540 27 ต.ค. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา - ประยุทธ 
081-5412404

15 10/2563 ลว.29 พ.ค 63 วสส.ยะลา อาคารพักบุคลากร 12 ครอบครัว 8 8079,ข.17/ก.พ./63 14.00 5/8 540 20 พ.ย. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา - ประยุทธ 
081-5412404

นราธิวาส
1,411.52  

 

หมายเหตุ  : คําอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ
สถานะ ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  (สีเขียว)
สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่เลยข้อกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  (สีเหลือง)
สถานะ ปรับ    หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10  (สีส้ม)
สถานะ วิกฤต  หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกําหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ10  (สีแดง)
สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 
สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
     ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564   

เขตสุขภาพที่ 12

จังหวัด
ลําดับ

งานแยก
แต่ละเขต

สัญญาจ้างเลขที่ สถานที่ก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง
ความ
สูง

(ชั้น)

รวมค่างาน/
ล้านบาท

ดําเนินการ
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จงวดที่

ระยะ
ดําเนินการ

 (วัน)

ผู้ควบคุมงาน
 ศบส.เขต 
ร่วมกับกอง
แบบแผน

วันสิ้นสุด
สัญญา สถานะ

ยะลา

รวมมูลค่างานทั้งหมด
ไม่มีงาน

ต่อสัญญา สถานการณ์

ไม่มีงาน

สาเหตุ/การแก้ไข
ผู้ควบคุมงาน

 กองแบบ
แผน/เบอร์โทร

ตรัง

สงขลา

หน้าที่ 17 จาก 17
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