
จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

1 22 1,219.26  15 1024.76 0 0.00 3 103.47 1 9.99 2 81.04 

สรุป จํานวนงานท้ังหมดมี มีจํานวน 22 งาน งบประมาณ 1,219.26  ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการปกติ มีจํานวน 15 งาน งบประมาณ 1024.76 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการลาชา มีจํานวน 0 งาน งบประมาณ 0.00 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการลาชา/เรงรัด มีจํานวน 3 งาน งบประมาณ 103.47 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการปรับ/ไมเกินรอยละ 10 - มีจํานวน 1 งาน งบประมาณ 9.99 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการปรับ/มากกวารอยละ 10  - มีจํานวน 2 งาน งบประมาณ 81.04 ลานบาท

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา 

สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5  

สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5 

สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 

สถานะ ปรับ/มากกวารอยละ 10   หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวารอยละ10 

สรุป งานกอสรางสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

 ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2565 

เขตสุขภาพที่ 1

เขตสุขภาพ
จํานวนงาน

ทั้งหมด

รวมมูลคางาน

ทั้งหมด/ลาน

บาท

สถานะงานกอสรางฯ

หมายเหตุ
ปกติ ลาชา ลาชา/เรงรัด ปรับ/ไมเกินรอยละ 10 ปรับ/มากกวารอยละ 10

 ลงชอื..............................................
      ( นายนสิติ ดษิสาย )

 หวัหนา้งานสนบัสนุนดา้นสถาปตัยกรรมและวศิวกรรม เขตสุขภาพท ี1
 วนัท ี30 มยิ. 65

ยังไมไดลงนามสัญญา1งาน

ยังไมไดลงนามสัญญา1งาน



จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ตอสัญญา สถานะ

ลําปาง 1 2563-2564 รพ.วังเหนือ อาคารผูปวยนอก-อุบัติเหตุ 3 10946 ไมมี ไมมี 53.95 59.95 8/10 450         1 ก.ค. 63     24 ก.ค. 64
ปรับ/มากกวารอย

ละ 10
อยูในชวงปรับ

กิจการรวมคา เพาเวอร

โปร
-

นายนิติพงษ กัลหะ  

099-525-6448

แพร 2 2563-2565 รพ.แพร อาคารสนับสนุนบริการ 5 10153+ข.156/พ.ย./62 มี ไมมี - 64.44 9/10 750 30 พ.ค. 63 18 ม.ิย. 65 29 ก.ค. 65 ปกติ คาดวาแลวเสร็จตามสัญญา
บริษัท ซีซีเอส คอร

ปอเรชั่น จํากัด

 นายสรุศักดิ์ สวรรคตรานนท

  088 282 1570 ,  

 นายภาณุวัฒน กันทหงษ  

091 853 0509

-

เชียงราย 3 2563-2565 รพ.แมสาย อาคารผูปวยใน 7 ชั้น 7 10945+ข.167/พ.ย./62 มี ไมมี 162.98 132.98 17/20 780 25 ส.ค. 63 15 ก.ค. 65 29 ส.ค. 65 ปกติ คาดวาแลวเสร็จตามสัญญา
บริษัท เวียงพานทวี

ภัณฑ จํากัด

 นายสุรเชษฐ ปญญาใจ  

 098 385 2416

นายวิกร  โตวราพงษ

063-140-7520

แมฮองสอน 4 2563-2565 รพ.แมสะเรียง อาคารผูปวยใน 5 10944 ไมมี ไมมี 114.00 95.85 8/14 750 26 ก.ย. 63 16 ต.ค. 65 ปกติ คาดวาแลวเสร็จตามสัญญา

บริษัท เคนเบอร จีโอ

เทคนิค (ไทยแลนด) 

จํากัด

-
  นายวิธี หวลอารมณ  

  081-951-6387

จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ตอสัญญา สถานะ

แพร 1 2564-2565 รพ.สูงเมน อาคารผูปวย 60 เตียง พรอมลิฟท 2
  7919+ข.162/ม.ิย./61  

  + อส.ข.157/พ.ย./62
มี ไมมี 21.90 21.09 6/8 360 26 ก.พ. 64 20 ก.พ. 65 -

 ปรับ / มากกวารอย

ละ 10
อยูในชวงปรับ

หางหุนสวนจํากัด เวียง

ชัยคอนกรีต

 นายสรุศักดิ์ สวรรคตรานนท

  088 282 1570 ,  

 นายภาณุวัฒน กันทหงษ  

091 853 0509

-

เชียงราย 2 2564-2565 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห   อาคารรังสีรักษา 6 10749 ไมมี ไมมี - 123.00 6/16 760 26 มี.ค. 64 14 เม.ย. 66 - ปกติ คาดวาแลวเสร็จตามสัญญา
บริษัท ชูไลทเอนจิ

เนียริ่ง จํากัด
-

นายวิกร  โตวราพงษ

063-140-7521

ลําปาง 3 2564-2565 รพ.งาว   อาคารผูปวยนอก-อุบัติเหตุ 3 10946 ไมมี ไมมี - 54.88 7/10 450 21 เม.ย. 64 15 ก.ค. 65 - ลาชา/เรงรัด คาดวาแลวเสร็จทันตามสญัญา บริษัท ดี เอนจีเนียริ่ง จํากัด -
นายนิติพงษ กัลหะ  

099-525-6449

4 2564-2566 รพ.ฮอด   อาคารผูปวยนอก-อุบัติเหตุ 4 9893 ไมมี ไมมี 72.22 80.09 4/12 645 31 มี.ค. 64 4 ม.ค. 66 - ปกติ คาดวาแลวเสร็จตามสัญญา

  บริษัท เอ็น.เอส.ซี 

แอนด ดีเวลลอปเมนท

 จํากัด

-

  นายวิธี หวลอารมณ   

081-951-6389        นาย

เกรียงไกร ปากเมย   

091-831-9673

5 2564-2566 สนง.ปองกันควบคมุโรคที่ 1
อาคารอํานวยการ สํานักงานปองกัน

ควบคุมโรคที่ 1
4 เอกชน ไมมี ไมมี - 59.00 5/12 650 3 พ.ค. 64. 11 ก.พ. 66. - ปกติ คาดวาแลวเสร็จตามสัญญา

หางหุนสวนจํากัด นคร

เชียงรายทวีศักดิ์

คอนกรีต

-

   นายวิโรจน  สิงหจันทร   

   063-140-7521,     วาที่

รอยตรีภานุวัส ยาดี

086-116-285

6 2564-2565 รพ.สมเด็จพระยุพราชปว อาคารพักแพทย 24 ยูนิต 4 11095 ไมมี ไมมี 25.40 23.19 3/9 400 1 ม.ิย. 64 5 ก.ค. 65 - ลาชา / เรงรัด คาดวาแลวเสร็จทันตามสญัญา
หางหุนสวนจํากัด นาน

สุริยะ
-

  นายวิธี หวลอารมณ  

  081-951-6389

7 2564-2565
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

นาน
อาคารสงเสริมสุขภาพและเอนกประสงค 2 9636/1 ไมมี ไมมี 11.00 9.99 4/7 360 8 พ.ย. 64 2 พ.ค. 65 -

 ปรับ/ไมเกินรอยละ 

10
อยูในชวงปรับ

หางหุนสวนจํากัด รุงน

ฤทธ์ิ
-

 นายวิธี หวลอารมณ  

  081-951-6389

8 2564-2565 รพ.ลําพูน(สาขาเวียงยอง)   อาคารเภสัช ทันตกรรม อํานวยการ 3 10367 ไมมี ไมมี 31.77 25.40 4/10 450 1 มิ.ย. 64 24 ส.ค. 65 - ลาชา / เรงรัด คาดวาแลวเสร็จตามสัญญา บริษัท เคเกรท จํากัด -
 นายวิธี หวลอารมณ  

  081-951-6390

9 2564-2566 รพ.ลําพูน   อาคารสนับสนุนบริการ 5 10153 ไมมี ไมมี 76.47 65.00 7/12 450 2 ก.ค. 64 7 ต.ค. 65 - ปกติ คาดวาแลวเสร็จตามสัญญา
หางหุนสวน เอส เอ็ม จี

 อินเตอรเทค คอน
-

 นายวิธี หวลอารมณ  

  081-951-6391

รวม 13 814.86

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา   

สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5  

สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกวารอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวา รอยละ 10 

สถานการณ    หมายถึง การประเมินงานกอสรางโดยผูควบคุมงาน 

งานกอสรางสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจําวันที่ 25 มิถุนายน 2565

การแกไขแบบ

(มี/ไมมี)

การแกไขฐานราก

(มี/ไมมี)

วงเงินงบประมาณ (ลาน

บาท)
คางาน(ลานบาท)

วงเงินงบประมาณ (ลาน

บาท)

เขตสุขภาพท่ี 1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด ลําดับ
 ปที่เริ่มสัญญา

 สิ้นสุดสัญญา
สถานที่กอสราง

 ปที่เริ่มสัญญา

 สิ้นสุดสัญญา
สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง ความสูง

ความสูง แบบเลขที่รายการสิ่งกอสราง

เชียงใหม

ระยะดําเนินการ (วัน)

สถานการณ ผูรับจาง
ผูควบคุมงานรวม 

เบอรโทร

ผูควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอรโทร

ผูควบคุมงานรวม 

เบอรโทร

เขตสุขภาพท่ี 1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด ลําดับ
ผูควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอรโทร
แบบเลขที่

คางาน(ลานบาท)

ดําเนินการแลวเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด

ระยะดําเนินการ (วัน)
สถานการณ ผูรับจาง

การแกไขแบบ

(มี/ไมมี)

การแกไขฐานราก

(มี/ไมมี)

ดําเนินการแลวเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด

  ลงชอื..............................................
      ( นายนสิติ ดษิสาย )

  หวัหนา้งานสนบัสนุนดา้นสถาปตัยกรรมและวศิวกรรม เขตสุขภาพท ี1
      วนัท ี30 มยิ. 65



จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา
วันที่เริ่มฐาน

ราก
ตอสัญญา สถานะ

เชียงราย 1 ยังไมลงนาม รพ.แมลาว 
อาคารผูปวยนอก พรอมอาคารหองเคร่ือง

ระบบไปปไลน
11006+11025 ไมมี ไมมี 60.62 0/8 -

ยังไมไดลงนาม

สัญญา

ยังไมไดลงนาม

สัญญา

ยังไมเร่ิม

ดําเนินการ
ไมมี

ยังไมไดลงนาม

สัญญา
ยังไมไดลงนามสญัญา - - -

แพร 2 2564-2567 วพบ.แพร อาคารเรียนและหอนอน 11
9039+9039/พิเศษ +ข.299/

ต.ค./63
มี มี - 114.60 0/22 1070 16 ต.ค. 64 20 ก.ย. 67

ยังไมเร่ิม

ดําเนินการ
ไมมี

ปกติ + มีการแกไข

สัญญา
คาดวาแลวเสร็จตามสญัญา บริษัท พีเซพ็ จํากัด

 นายสุรศักด์ิ สวรรคตรา

นนท        088 282 1570 ,

       นายภาณุวัฒน 

กันทหงษ    091 853 0509

-

3 2564-2565 รพ.ดอยเตา ระบบบําบัดน้ําเสยี ขนาด 60 ลบ.ม. 1 เอกชน ไมมี ไมมี - 4.59 2/4 210 10 ธ.ค. 64 27 ก.ค. 65 14 ม.ีค. 65 ไมมี ปกติ คาดวาแลวเสร็จตามสญัญา

บริษัท เอ็นไวรอลเม็น

มอล แอนด เอ็นจิเนียริ่ง

 จํากัด

-
นายเกรียงไกร ปากเมย      

091-831-96738

4 2565-2566 รพ.จอมทอง อาคารพักเจาหนาที่ 96 หอง 7 10725 ไมมี ไมมี 71.96 60.98 0/15 580 28 มี.ค. 65 28 ต.ค. 66 2 กค.65 ไมมี ปกติ คาดวาแลวเสร็จตามสญัญา

หจก.เอ็นพลัส คอน

สตรัคชั่น , บริษัท เรบเนค

 จีโอเทคนิคอล  อิน

โนเวชั่น จํากัด

-
  นายวิธี หวลอารมณ      

081-951-6389

5 2565-2566 สนง.สาธารณสุขเชียงใหม
อาคารสํานักงานสาธารณสุข จังหวัด

เชียงใหม
3 8491 ไมมี ไมมี

-

59.00 0/9 365 26 มี.ค. 65 25 เม.ย. 66 27 มิย. 65 ไมมี ปกติ คาดวาแลวเสร็จตามสญัญา บริษัท ศิลปโยธา จํากัด
  นายสุรเชษฐ ปญญาใจ  

098 385 2416

   นายณัฐพงศ เย็นใจ         

  084-040-3593        นาย

ชางโยธา สสจ.เชียงใหม

6 2565-2566 รพ.ธัญญารักษ เชียงใหม อาคารผูปวยนอก 3 ชั้น 3 10946 ไมมี ไมมี
-

64.4 0/10 450 1 เม.ย. 65 24 เม.ย. 66 ไมมี ปกติ คาดวาแลวเสร็จตามสญัญา
บริษัท ซีเอ็นเอ็น การ

โยธา จํากัด

  นายสุรเชษฐ ปญญาใจ  

098 385 2417
-

7 2565-2566 สนง.ปองกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหมอาคารชุดครอบครัว 32 ยูนิต 24 หอง 3 11062 ไมมี ไมมี - 14.45 0/8 360 15 มี.ค. 65. 9 มี.ค. 66.
ยังไมเร่ิม

ดําเนินการ
ไมมี ปกติ คาดวาแลวเสร็จตามสญัญา

หางหุนสวนจํากัด 

เชียงใหมทรัพยมั่นคง

กอสราง

-

     นายวิโรจน  สิงหจันทร   

        063-140-7521,     

วาที่รอยตรีภานุวัส ยาดี

086-116-2858

นาน 8 2565-2566 รพ.เฉลิมพระเกียรติ อาคารพักแพทย 12 ยูนิต 3 11062 ไมมี ไมมี - 14.45 0/8 360 8 ก.พ. 64 3 ก.พ. 66 30 เมย. 64 ไมมี ปกติ คาดวาแลวเสร็จทันตามสัญญา
บริษัท เค เค รุงเรือง 

2020
-

    นายวิธี หวลอารมณ    

081-951-6389

ลาํปาง 9 2565-2566 รพ.มะเร็งลําปาง
อาคารสนับสนุนบริการ ศุนยประชุม 

และที่จอดรถ
8 8894 ไมมี ไมมี - 71.93 0/12 530 7 พ.ค. 65 18 ต.ค. 66 ไมมี ปกติ คาดวาแลวเสร็จทันตามสัญญา บริษัท ศิลปโยธา จํากัด

  นายสุรเชษฐ ปญญาใจ   

  098 385 2416

    นายนิติพงษ กัลหะ        

  099-525-6449         นาย

เกรียงไกร ปากเมย

รวม 9 404.40

หมายเหตุ  : คาํอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา   

สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5  

สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกวารอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวา รอยละ 10 

สถานการณ    หมายถึง การประเมินงานกอสรางโดยผูควบคุมงาน 

งานกอสรางสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจําวันท่ี 25 มิถุนายน 2565

เขตสุขภาพที่ 1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด ลําดับ

 ปที่เริ่ม

สัญญา สิ้นสุด

สัญญา

สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง ความสูง แบบเลขที่

เชียงใหม

วงเงินงบประมาณ (ลาน

บาท)
คางาน(ลานบาท)

ดําเนินการแลวเสร็จ 

งวดงาน/งวดงานทั้งหมด

ระยะดําเนินการ (วัน)

สถานการณ ผูรับจาง
การแกไขแบบ

(ม/ีไมมี)

การแกไขฐานราก

(ม/ีไมมี)

ผูควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอรโทร

ผูควบคุมงานรวม 

เบอรโทร

                                    ลงชอื..............................................
                                                  ( นายนสิติ ดษิสาย )
               หวัหนา้งานสนบัสนนุดา้นสถาปัตยกรรมและวศิวกรรม เขตสุขภาพท ี1
                                                     วนัท ี30 มยิ. 65











จํานวน

งาน

รวมมูลค่า

งาน/ล้านบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลค่า

งาน/ล้านบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลค่า

งาน/ล้านบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลค่า

งาน/ล้านบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลค่า

งาน/ล้านบาท

3 17 2,015.30  3 144.84 2 147.54 9 1,137.66  1 34.50 2 550.76

สรุป จํานวนงานทั้งหมดมี มีจํานวน 17 งาน งบประมาณ 2,015.30  ล้านบาท

จํานวนงานดําเนินการปกติ  มีจํานวน 3 งาน งบประมาณ 144.84 ล้านบาท

จํานวนงานดําเนินการล่าช้า มีจํานวน 2 งาน งบประมาณ 147.54 ล้านบาท

จํานวนงานดําเนินการล่าช้า/เร่งรัด มีจํานวน 9 งาน งบประมาณ 1,137.66  ล้านบาท

จํานวนงานดําเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 - มีจํานวน 1 งาน งบประมาณ 34.50 ล้านบาท

จํานวนงานดําเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10  - มีจํานวน 2 งาน งบประมาณ 550.76 ล้านบาท

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา 

สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 นายพรกฤษณ์  แท่นแก้ว

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10   หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10 หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 3

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

 ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2565 

เขตสุขภาพที่ 3

เขตสุขภาพ
จํานวนงาน

ทั้งหมด

รวมมูลค่างาน

ทั้งหมด/ล้าน

บาท

สถานะงานก่อสร้างฯ

หมายเหตุ
ปกติ ล่าช้า ล่าช้า/เร่งรัด ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10



จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุกสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

นครสวรรค์ 1 2561 - 2564 รพ.สวรรค์ประชารักษ์ อาคารรังสี และผ่าตัด 6 ชั้น 6 เอกชน มี ไม่มี 481.46  18 / 19 975  20 มิ.ย. 61   18 ก.พ. 64    30 ก.ค. 64
ปรับเกินร้อยละ 10

มาตรการค่าปรับเป็น

ร้อยละ 0%

อยู่ระหว่างพิจารณาบอกเลิกสัญญา บริษัท  ซีวิล พี. จํากัด
จ.อ.โสภณ  เทียมสอน  

063 6299516

  ไชยวัฒน์  ศิริเกตุ  

089 6409266

จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุกสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

กําแพงเพชร 1 2563 - 2566 รพ.กําแพงเพชร อาคารบริการและจอดรถ 10
9034,9034/52 +ข.258/

ธ.ค/62
ไม่มี มี 163.50  3 / 22 1000  1 ต.ค. 63  27 มิ.ย. 66 31 ต.ค. 66 ล่าช้า/เร่งรัด คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา

หจก.กําแพงเพชร

ไพโรจน์ก่อสร้าง

ภาณุพันธ์  นิ่มสวัสดิ์  

081 9733918

พิจิตร 2 2563 - 2565 รพ.พิจิตร อาคารพักแพทย์ 32 ยูนิต 5 10482 +ข.14/ม.ค/63 ไม่มี ไม่มี 34.50  6 / 12 470  4 ม.ค. 65 ปรับไม่เกินร้อยละ 10 ปรับไม่เกินร้อยละ 10 กิจการร่วมค้า พาวเวอร์โปร
จ.อ.โสภณ  เทียมสอน  

063 6299516

นครสวรรค์ 3  2563 - 2565 รพ.สวรรค์ประชารักษ์ อาคารผู้ป่วยนอก 5 10953 มี ไม่มี 349.40  17 / 18
650

 15 พ.ค. 65 ล่าช้า/เร่งรัด ล่าช้า/เร่งรัด บริษัท วี.สถาปัตย์
จ.อ.โสภณ  เทียมสอน  

063 6299516

  ไชยวัฒน์  ศิริเกตุ  

089 6409266

นครสวรรค์ 4 2563 - 2565 รพ.สวรรค์ประชารักษ์
อาคารผู้ป่วยพิเศษ 6 ชั้น  พร้อม

ทางเดินเชื่อม 5 ชั้น
6 เอกชน 190.00  7 / 18 720  5 ก.ค. 63  25 ก.ย. 65 ล่าช้า/เร่งรัด คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา

บริษัท เจริญภัณฑ์พานิชย์ 

 (1984) จํากัด

จ.อ.โสภณ  เทียมสอน  

063 6299516

  ไชยวัฒน์  ศิริเกตุ  

089 6409266

อุทัยธานี 5  2563 - 2565  รพ.อุทัยธานี อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 10838 +ข.493/ธ.ค./59 มี มี 309.00  17 / 21 570  10 ส.ค. 63  3 มี.ค. 65  17 เม.ย. 65 ล่าช้า/เร่งรัด คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา
บริษัทเจริญภัณฑ์

พาณิชย์(1984)จํากัด

  พายัพ  ดวงทิม  

081 4746110

อุทัยธานี 6  2563 - 2565  รพ.อุทัยธานี อาคารจอดรถ 4 11050 ไม่มี มี 69.30  8 / 12 530  23 พ.ย. 62  5 พ.ค. 64  28 ธ.ค. 64 ปรับเกินร้อยละ 10 ปรับไม่เกินร้อยละ 10
บริษัทเจริญภัณฑ์พาณิชย์

(1984)จํากัด

  พายัพ  ดวงทิม  

081 4746110

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา   

สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  

สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 นายพรกฤษณ์  แท่นแก้ว

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

งวดงาน/งวดงานทั้งหมด
สถานการณ์

จังหวัด ค่างาน(ล้านบาท)

จังหวัด ค่างาน(ล้านบาท)

การแก้ไขแบบ
(มี/ไม่มี)

การแก้ไขฐาน
ราก

(มี/ไม่มี)

วงเงิน
งบประมาณ 
(ล้านบาท)

ลําดับ แบบเลขที่
การแก้ไขแบบ
(มี/ไม่มี)

การแก้ไขฐาน
ราก

(มี/ไม่มี)

วงเงิน
งบประมาณ 
(ล้านบาท)

 ปีที่เริ่มสัญญา
 สิ้นสุดสัญญา

สถานที่ก่อสร้าง รายการสิ่งก่อสร้าง ความสูง

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจําวันที่ 25 มิถุนายน 2565

เขตสุขภาพที่ 3  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เขตสุขภาพที่ 3  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปีที่เริ่มสัญญา
 สิ้นสุดสัญญา

สถานที่ก่อสร้าง รายการสิ่งก่อสร้าง ความสูง
ดําเนินการแล้วเสร็จ 

งวดงาน/งวดงานทั้งหมด
สถานการณ์ลําดับ แบบเลขที่

ระยะดําเนินการ (วัน)

ผู้รับจ้าง
ผู้ควบคุมงานกอง
แบบแผน เบอร์โทร

ผู้ควบคุมงานร่วม 
เบอร์โทร

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 3

ผู้ควบคุมงานร่วม 
เบอร์โทร

ผู้รับจ้าง
ผู้ควบคุมงานกอง
แบบแผน เบอร์โทร

ระยะดําเนินการ (วัน)



จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุกสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

กําแพงเพชร 1  2564 2566  รพ.คลองขลุง อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ 4 9893 +ข.280/ธ.ค./62 ไม่มี มี 84.00  - / 12 645  27 ส.ค. 64  3 มิ.ย. 66  15 ต.ค. 66 ล่าช้า คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา
หจก.กําแพงเพชรไพโรจน์

ก่อสร้าง

ภาณุพันธ์  นิ่มสวัสดิ์  

081 9733918

พิจิตร 2 2564 - 2565  รพ.พิจิตร อาคารสนับสนุนบริการ 5 10153 +ข.139/ต.ค.62 ไม่มี ไม่มี 63.54  2 / 10 450  10 ก.ย. 65 ล่าช้า คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา
กิจการร่วมค้า วีดูเอสไอ 

คอนสตรัคชั่น

จ.อ.โสภณ  เทียมสอน  

063 6299516

นครสวรรค์ 3  2564 - 2565  รพ.บรรพตพิสัย อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 8728 + ข.49/พ.ค./63 มี มี 27.80  6 / 9 425  17 เม.ย. 64  10 มิ.ย. 65 ล่าช้า/เร่งรัด คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา
หจก. นําแสงพาณิชย์

ก่อสร้าง

  ไชยวัฒน์  ศิริเกตุ  

089 6409266

นครสวรรค์ 4 2564 - 2565 ศูนย์อนามัยที่ 3 อาคารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2 10730 มี มี 22.89  4 / 9 360  19 มี.ค. 64 13 มี.ค. 65  9 พ.ค. 65 ล่าช้า/เร่งรัด คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา บริษัท สมุทรนภา จํากัด
  ไชยวัฒน์  ศิริเกตุ  

089 6409266

นครสวรรค์ 5 2564 - 2565  สนง.ควบคุมโรคที่ 3 อาคารห้องปฎิบัติการควบคุมโรค 10951 +ข.236/พ.ย./63 ไม่มี ไม่มี 27.80  5 / 9 400  24 พ.ค. 64  28 มิ.ย. 65 ล่าช้า/เร่งรัด คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา
กิจการร่วมค้า เอส เอส พี 

คอนสตรัคชั่น

  ไชยวัฒน์  ศิริเกตุ  

089 6409266

นครสวรรค์ 6 2564 - 2565 รพ.ตาตลี อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต 4 11095 + ข.187/ก.ย.63 มี ไม่มี 23.49  - / 9 400  4 ส.ค. 64  7 ก.ย. 65 ล่าช้า/เร่งรัด คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา
บ.ชาติชาย แอนด์ แอสโซซิ

เอทส์ จํากัด

  ไชยวัฒน์  ศิริเกตุ  

089 6409266

อุทัยธานี 7 2564 รพ.หนองฉาง อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต 4 11095 23.78  2/ 9 400  22 ส.ค. 64  22 ก.ย. 65  - ล่าช้า/เร่งรัด ล่าช้า
บ.ชาติชาย แอนด์ แอสโซซิ

เอทส์ จํากัด
 - นายช่าง สสจ.

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา   

สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  

สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 นายพรกฤษณ์  แท่นแก้ว

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

 ปีที่เริ่มสัญญา
 สิ้นสุดสัญญา

ระยะดําเนินการ (วัน)
ดําเนินการแล้วเสร็จ 

งวดงาน/งวดงานทั้งหมด
สถานการณ์

เขตสุขภาพที่ 3  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้ควบคุมงานกอง
แบบแผน เบอร์โทร

จังหวัด ค่างาน(ล้านบาท)
การแก้ไขแบบ
(มี/ไม่มี)

การแก้ไขฐาน
ราก

(มี/ไม่มี)

วงเงิน
งบประมาณ 
(ล้านบาท)

ลําดับ แบบเลขที่สถานที่ก่อสร้าง รายการสิ่งก่อสร้าง ความสูง

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 3

ผู้รับจ้าง
ผู้ควบคุมงานร่วม 

เบอร์โทร



จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุกสัญญา วันที่เริ่มฐานราก ต่อสัญญา สถานะ

อุทัยธานี 1 2565 รพ.บ้านไร่ อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง 3 9025 +ข.120/ส.ค./64 44.84  - / 10 365  10 ก.พ. 65  9 ก.พ. 66 2 มิ.ย.65 ปกติ ส่งมอบ พท.ล่าช้า 5 เม.ย.65

หจก. เอเชียคอนกรีต

ก่อสร้าง

  พายัพ  ดวงทิม  

 081 4746110

นครสวรรค์ 2 2565 รพ.โกรกพระ อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น 4 8186/38 มี  - 
41.47

41.40  1 / 11 366 6 เม.ย.65 19 ส.ค. 66 5 พ.ค.65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา หจก.นําแสงพานิชย์
  ไชยวัฒน์  ศิริเกตุ  

 089 6409266
นายช่าง สสจ.

กําแพงเพชร 3 2565 รพ.คลองลาน อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น 3 10946  -  -
65.21

58.60  - / 10 450 11 พ.ค.65 3 ส.ค. 66

ประมาณ สป. ที่

 4 มิ.ย.2565
ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา หจก. ท.เจริญพันธ์

ภาณุพันธ์  นิ่มสวัสดิ์  

081 9733918

รวม 3 144.84

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา   

สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  

สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 3

     นายพรกฤษณ์  แท่นแก้ว

ระยะดําเนินการ (วัน)

สถานการณ์ ผู้รับจ้าง
ผู้ควบคุมงานกองแบบ

แผน เบอร์โทร

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจําวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 3  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด ลําดับ

 ปีที่เริ่ม

สัญญา 

สิ้นสุดสัญญา

สถานที่ก่อสร้าง รายการสิ่งก่อสร้าง ความสูง แบบเลขที่
การแก้ไขแบบ

(มี/ไม่มี)

การแก้ไขฐาน

ราก

(มี/ไม่มี)

วงเงิน

งบประมาณ 

(ล้านบาท)

ค่างาน(ล้าน

บาท)

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด

ผู้ควบคุมงานร่วม

 เบอร์โทร



จ ำนวน
งำน

รวมมูลค่ำ
งำน/ล้ำนบำท

จ ำนวน
งำน

รวมมูลค่ำ
งำน/ล้ำนบำท

จ ำนวน
งำน

รวมมูลค่ำ
งำน/ล้ำนบำท

จ ำนวนงำน
รวมมูลค่ำ

งำน/ล้ำนบำท
จ ำนวน
งำน

รวมมูลค่ำ
งำน/ล้ำนบำท

4 17 1,797.92      0 0.00 3 387.55 5 691.00 4 51.11 3 652.90 แล้วเสร็จ 2 งาน

สรุป จ ำนวนงำนท้ังหมดมี มีจ ำนวน 17 งำน งบประมำณ 1,797.92  ล้ำนบำท แล้วเสร็จ 2 งำน (15.37 ล้ำนบำท)

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปกติ  มีจ ำนวน 0 งำน งบประมำณ 0.00 ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรล่ำช้ำ มีจ ำนวน 3 งำน งบประมำณ 387.55 ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรล่ำช้ำ/เร่งรัด มีจ ำนวน 5 งำน งบประมำณ 691.00 ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 - มีจ ำนวน 4 งำน งบประมำณ 51.11 ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปรับ/มำกกว่ำร้อยละ 10  - มีจ ำนวน 3 งำน งบประมำณ 652.90 ล้ำนบำท

หมายเหตุ  : ค าอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถด าเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา 

สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  

สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10   หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10 

สรุป งำนก่อสร้ำงสถำนบริกำรสุขภำพในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข 
 ณ วันท่ี 25 มิถุนำยน 2565  

เขตสุขภำพท่ี 4

เขตสุขภำพ
จ ำนวน

งำนท้ังหมด

รวมมูลค่ำ
งำนท้ังหมด/

ล้ำนบำท

สถำนะงำนก่อสร้ำงฯ

หมำยเหตุ
ปกติ ล่ำช้ำ ล่ำช้ำ/เร่งรัด ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 ปรับ/มำกกว่ำร้อยละ 10



จ ำนวนวัน เร่ิมสัญญำ ส้ินสุดสัญญำ ต่อสัญญำ สถำนะ

ปทุมธานี 1 2561 - 2564 รพ.ปทุมธานี อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ช้ัน 18 10706 มี

มี (เข็มเจาะเปียก 
เฉพาะ dai. 0.80 

เมตร 24 เมตร เพ่ิม
ความยาวเป็น 32 

เมตร)

623.00  36 / 36 (แล้วเสร็จ) 1080  6 ส.ค. 61  20 ก.ค. 64
ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 

มาตรการค่าปรับเป็นร้อยละ
 0%

รอแก้ไขแนบท้ายสัญญา
บ.ไพลศาลกิจ ซิสเต็ม 

จก.
 ถิราธนัตถ์  ศิริ  
089 9517951

จ ำนวนวัน เร่ิมสัญญำ ส้ินสุดสัญญำ ต่อสัญญำ สถำนะ

นนทบุรี 1 2563 - 2564 รพ.ปากเกร็ด 2
อาคารหอผู้ป่วย 30 เตียง 
ซักฟอก จ่ายกลาง

5

10400+ก.146/ก.ย/53 1
 เล่ม , ข.406/ต.ค/56 62
 แผ่น , ข.262/ธ.ค/63 3
 แผ่น

ไม่มี ไม่มี 24.20  2 / 8 480  31 ก.ค. 63  24 พ.ค. 64 31 ม.ค. 65 ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 ปรับเกินร้อยละ 10 หจก. จ ธนุกิจ
 ถิราธนัตถ์  ศิริ  
089 9517951

ปทุมธานี 2 2563 - 2566 รพ.คลองหลวง อาคารผู้ป่วยนอก - ใน 10 ช้ัน 10 10097 + ข.259/ธ.ค./62 มี ไม่มี 268.89  13 / 32 1095  17 ก.ค. 63  11 ก.ค. 66 ล่าช้า
คาดว่างานแล้วเสร็จตาม

สัญญา
บริษัท พุทธะเตชะ จ ากัด

 อ าพร  ทิมเจริญ 
 099 7359484

 อนุพงศ์  สิงชัง 
สสจ.ปทุมธานี

หมำยเหตุ  : ค ำอธิบำยควำมหมำย

สถำนะ  ปกติ     หมำยถึง  กำรประเมินงำนก่อสร้ำง อยู่ระหว่ำงสัญญำ คำดว่ำสำมำรถด ำเนินงำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จตำมสัญญำ 

สถำนะ ล่ำช้ำ   หมำยถึง กำรประเมินงำนก่อสร้ำง อยู่ระหว่ำงสัญญำ คำดว่ำงำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จตำมก ำหนดของสัญญำ หรืออำจมีค่ำปรับไม่เกินร้อยละ 5 

สถำนะ  ล่ำช้ำ/เร่งรัด    หมำยถึง กำรประเมินงำนก่อสร้ำง อยู่ระหว่ำงสัญญำ คำดว่ำงำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จตำมก ำหนดของสัญญำ หรืออำจมีค่ำปรับมำกกว่ำร้อยละ 5 

สถำนะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมำยถึง งำนก่อสร้ำงยังไม่แล้วเสร็จตำมก ำหนดของสัญญำ มีค่ำปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 

สถำนะ  ปรับ/มำกกว่ำร้อยละ 10     หมำยถึง งำนก่อสร้ำงยังไม่แล้วเสร็จตำมก ำหนดของสัญญำ มีค่ำปรับมำกกว่ำ ร้อยละ 10 

สถำนกำรณ์    หมำยถึง กำรประเมินงำนก่อสร้ำงโดยผู้ควบคุมงำน 

วงเงินงบประมำณ 
(ล้ำนบำท)

เขตสุขภำพท่ี 4  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

กำรแก้ไขแบบ
(มี/ไม่มี)

กำรแก้ไขฐำนรำก
(มี/ไม่มี)

ระยะด ำเนินกำร (วัน)
ล ำดับ สถำนท่ีก่อสร้ำง ผู้รับจ้ำง

ผู้ควบคุมงำนกอง
แบบแผน เบอร์โทร

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
งวดงำน/งวดงำน

ท้ังหมด

กำรแก้ไขแบบ
(มี/ไม่มี)

กำรแก้ไขฐำนรำก
(มี/ไม่มี)

ค่ำงำน
(ล้ำนบำท)

ควำมสูง

งำนก่อสร้ำงสถำนบริกำรสุขภำพในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข

ล ำดับ สถำนท่ีก่อสร้ำง
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

งวดงำน/งวดงำน
ท้ังหมด

ผู้ควบคุมงำนกอง
แบบแผน เบอร์โทร

สถำนกำรณ์
ผู้ควบคุมงำนร่วม 

เบอร์โทร

เขตสุขภำพท่ี 4  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

ควำมสูง

ระยะด ำเนินกำร (วัน)

ผู้รับจ้ำงจังหวัด
ปีท่ีเร่ิมสัญญำ 
ส้ินสุดสัญญำ

รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง แบบเลขท่ี
ค่ำงำน

(ล้ำนบำท)

วงเงินงบประมำณ 
(ล้ำนบำท)

ผู้ควบคุมงำนร่วม 
เบอร์โทร

สถำนกำรณ์
ปีท่ีเร่ิมสัญญำ 
ส้ินสุดสัญญำ

จังหวัด รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง แบบเลขท่ี 



จ ำนวนวัน เร่ิมสัญญำ ส้ินสุดสัญญำ ต่อสัญญำ สถำนะ

นนทบุรี 1  2564 - 2566 รพ.พระน่ังเกล้า
อาคารเช่ียวชาญด้านอุบัติเหตุ 
และพักผู้ป่วย

9 เอกชน ไม่มี ไม่มี 377.00  3 / 28 900  5 ต.ค. 63  23 มี.ค. 66 ล่าช้า/เร่งรัด
คาดว่างานแล้วเสร็จตาม

สัญญา
บริษัท พุทธะเตชะ 

จ ากัด
 ถิราธนัตถ์  ศิริ  
089 9517951

 นวพล  นพคุณ 
080 5603069

นนทบุรี 2 2564 - 2565
รพ.พระน่ังเกล้า
 2 (วัดลานนา

บุญ)

ปรับปรุงอาคาร รพ.พระน่ังเกล้า
 2 (วัดลานนาบุญ)

 - แบบโรงพยาบาล ไม่มี ไม่มี 5.70  3 / 4 240 5 ก.พ. 63  2 ต.ค. 63 17 ม.ค. 65 ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 ปรับเกินร้อยละ 10 บ.คูณพันพิม จก. ปรียาภรณ์  097 0738668

ปทุมธานี 3 2564 - 2565 รพ.ธัญบุรี อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย 4 10482 มี มี 41.80  5 / 12 450  30 มี.ค. 64  25 มิ.ย. 65 ล่าช้า/เร่งรัด
คาดว่างานแล้วเสร็จตาม

สัญญา
บ. เฟ็คโตคอน จก.

 อ าพร  ทิมเจริญ 
 099 7359484

ปทุมธานี 4 2564 - 2565 รพ.ลาดหลุมแก้ว อาคารซักฟอก จ่ายกลาง 2 9540 + ข.207/ก.ย./63 มี มี 9.66  2 / 6 416  4 มี.ค. 64  29 ธ.ค. 64 24 เม.ย. 65 ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10
คาดว่างานแล้วเสร็จตาม

สัญญา
หจก. ปู่สร้างเงิน คอน

สตรัคช่ัน
 กิติศักด์ิ  เอ่ียมละออ 

084 5563769
 อนุพงศ์  สิงชัง 
สสจ.ปทุมธานี

อยุธยา 5 2564 - 2565 รพ.วังน้อย อาคารโรงครัวโรงอาหาร 2 9539 +ข.205/ก.ย./63 ไม่มี ไม่มี 7.77  6 / 6 320  14 ก.พ. 65 แล้วเสร็จ
คาดว่างานแล้วเสร็จตาม

สัญญา
บ.เอ็น แอน เอ็ม 
คอนสตัคช่ัน จก.

 สุชาติ  จูศิริ     081
 9804914

สระบุรี 6 2564 - 2565 รพ.พระพุทธบาท ปรับปรุงห้องแผนก ICU - ก.122/ก.ย./63 ไม่มี ไม่มี 24.88  3 / 5 180  15 พ.ค. 64  10 พ.ย. 64 ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10
คาดว่างานแล้วเสร็จตาม

สัญญา
บริษัท วอล์เกอร์ 
เอสเตท จ ากัด

 กิติพงษ์  พ่ึงอ้น 
086 6646598

สระบุรี 7 2564 - 2565 สสจ.สระบุรี อาคารส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 5 9118 มี
มี (คืนเงิรค่าเข็ม จาก
 15 เมตร เหลืออ 7 

เมตร)
49.80  4 / 12 450  14 มิ.ย. 64  27 ต.ค. 65 ล่าช้า/เร่งรัด

คาดว่างานแล้วเสร็จตาม
สัญญา

บริษัท ชูไลท์ เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

 กิติพงษ์  พ่ึงอ้น 
086 6646598

สระบุรี 8 2564 - 2566 รพ.สระบุรี อาคาร รพ.ระดับปฐมภูมิ 4 เอกชน มี
มี (คืนเงิรค่าเข็ม จาก
 15 เมตร เหลืออ 7 

เมตร)
99.40  5 / 16 700  31 พ.ค. 64  1 พ.ค. 66 ล่าช้า

คาดว่างานแล้วเสร็จตาม
สัญญา

บริษัท ชูไลท์ เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

 กิติพงษ์  พ่ึงอ้น 
086 6646598

ลพบุรี 9 2564 - 2565 รพ.มะเร็งลพบุรี
ปรับปรุงโครงสร้างและย้าย
เคร่ืองมือหน่วยเวชภัณฑ์ปลอด
เช้ือ ณ. อาคารผู้ป่วยนอก ช้ัน 3

- เอกชน ไม่มี ไม่มี 13.20  1 / 2  12 ก.ค. 64  10 ต.ค. 64 ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 ปรับไม่เกินร้อยละ 10
บริษัท เมเจอร์ แอร์
คอนดิช่ันน่ิง จ ากัด

 กิติพงษ์  พ่ึงอ้น 
086 6646598

หมำยเหตุ  : ค ำอธิบำยควำมหมำย

สถำนะ  ปกติ     หมำยถึง  กำรประเมินงำนก่อสร้ำง อยู่ระหว่ำงสัญญำ คำดว่ำสำมำรถด ำเนินงำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จตำมสัญญำ   

สถำนะ ล่ำช้ำ   หมำยถึง กำรประเมินงำนก่อสร้ำง อยู่ระหว่ำงสัญญำ คำดว่ำงำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จตำมก ำหนดของสัญญำ หรืออำจมีค่ำปรับไม่เกินร้อยละ 5  

สถำนะ  ล่ำช้ำ/เร่งรัด    หมำยถึง กำรประเมินงำนก่อสร้ำง อยู่ระหว่ำงสัญญำ คำดว่ำงำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จตำมก ำหนดของสัญญำ หรืออำจมีค่ำปรับมำกกว่ำร้อยละ 5 

สถำนะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมำยถึง งำนก่อสร้ำงยังไม่แล้วเสร็จตำมก ำหนดของสัญญำ มีค่ำปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 
สถำนะ  ปรับ/มำกกว่ำร้อยละ 10     หมำยถึง งำนก่อสร้ำงยังไม่แล้วเสร็จตำมก ำหนดของสัญญำ มีค่ำปรับมำกกว่ำ ร้อยละ 10 
สถำนกำรณ์    หมำยถึง กำรประเมินงำนก่อสร้ำงโดยผู้ควบคุมงำน 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
งวดงำน/งวดงำน

ท้ังหมด

เขตสุขภำพท่ี 4  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ระยะด ำเนินกำร (วัน)

สถำนท่ีก่อสร้ำง ควำมสูง
กำรแก้ไขแบบ

(มี/ไม่มี)
กำรแก้ไขฐำนรำก

(มี/ไม่มี)
วงเงินงบประมำณ 

(ล้ำนบำท)
ผู้รับจ้ำง

ผู้ควบคุมงำนกอง
แบบแผน เบอร์โทร

จังหวัด
ผู้ควบคุมงำนร่วม 

เบอร์โทร
รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง

ปีท่ีเร่ิมสัญญำ 
ส้ินสุดสัญญำ

สถำนกำรณ์ล ำดับ แบบเลขท่ี
ค่ำงำน

(ล้ำนบำท)



จ ำนวน
วัน

เร่ิมสัญญำ ส้ินสุดสัญญำ
วันท่ีเร่ิม
ฐำนรำก

ต่อสัญญำ สถำนะ

นนทบุรี 1 2565  รพ.บางบัวทอง2
ท่อรวบรวมน้ าเสียและระบบบ าบัดน้ า
เสีย 300 ลบ.ม./วัน

- เอกชน ไม่มี ไม่มี 7.60  3 / 3 150  5 ม.ค. 65  3 มิ.ย. 65 1 เม.ย. 65 แล้วเสร็จ มิ.ย. 65
คาดว่างานแล้วเสร็จตาม

สัญญา
บริษัท เอส อาร์ ดี คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด
 กิติศักด์ิ  เอ่ียมละออ 

 084 5563769
ธิติภัทร  รัตนวราห

ปทุมธานี 2 2565 รพ.ธัญบุรี ก่อสร้างลิฟต์ -
แบบก่อสร้างลิฟต์

 ณ.รพ.ธัญบุรี
ไม่มี ไม่มี 3.37  1 / 3  1 ต.ค. 64 29 มี.ค. 65  พ.ย. 64 ปกติ

คาดว่างานแล้วเสร็จตาม
สัญญา

บ. เยอมันลิฟต์ จก.
 อ าพร  ทิมเจริญ 
  099 7359484

อยุธยา 3 2565 รพ. ท่าเรือ อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต 4 11095 มี ไม่มี 24.40  3 / 9 400  9 พ.ย. 64  13 ธ.ค. 65  พ.ย. 64 ปกติ
คาดว่างานแล้วเสร็จตาม

สัญญา
บ. สุวรรณพัฒ จก.

 สุชาติ  จูศิริ 
081 9804914

ลพบุรี 4 2565 - 2567 รพ.ชัยบาดาล อาคารอุบัติเหตุ-บ าบัดรักษา 6 10129 ไม่มี ไม่มี

198.00  - / 17

820  4 พ.ย. 64  1 ก.พ. 67

ยังไม่ได้เร่ิม
งานฐานราก 
(ผู้รับจ้างไม่
เข้าท างาน)

ปกติ
คาดว่างานแล้วเสร็จตาม

สัญญา
กิจการร่วมค้า มหา

ทรัพย์ ทรูเวิร์ค
 กิติพงษ์  พ่ึงอ้น 
  086 6646598

ชิตพล  ช่ืนชวาล

สระบุรี 5 2565 รพ.วิหารแดง อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟต์) 2 7919 ไม่มี ไม่มี 19.26  1 / 8 360  16 มี.ค. 65  10 มี.ค. 65 5 พ.ค. 65 ปกติ
คาดว่างานแล้วเสร็จตาม

สัญญา
บ.ตระกูลใหญ่ก่อสร้าง 

จก.
 กิติพงษ์  พ่ึงอ้น 
  086 6646598

รวม 5 252.62

หมำยเหตุ  : ค ำอธิบำยควำมหมำย

สถำนะ  ปกติ     หมำยถึง  กำรประเมินงำนก่อสร้ำง อยู่ระหว่ำงสัญญำ คำดว่ำสำมำรถด ำเนินงำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จตำมสัญญำ   

สถำนะ ล่ำช้ำ   หมำยถึง กำรประเมินงำนก่อสร้ำง อยู่ระหว่ำงสัญญำ คำดว่ำงำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จตำมก ำหนดของสัญญำ หรืออำจมีค่ำปรับไม่เกินร้อยละ 5  

สถำนะ  ล่ำช้ำ/เร่งรัด    หมำยถึง กำรประเมินงำนก่อสร้ำง อยู่ระหว่ำงสัญญำ คำดว่ำงำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จตำมก ำหนดของสัญญำ หรืออำจมีค่ำปรับมำกกว่ำร้อยละ 5 
สถำนะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมำยถึง งำนก่อสร้ำงยังไม่แล้วเสร็จตำมก ำหนดของสัญญำ มีค่ำปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 
สถำนะ  ปรับ/มำกกว่ำร้อยละ 10     หมำยถึง งำนก่อสร้ำงยังไม่แล้วเสร็จตำมก ำหนดของสัญญำ มีค่ำปรับมำกกว่ำ ร้อยละ 10 
สถำนกำรณ์    หมำยถึง กำรประเมินงำนก่อสร้ำงโดยผู้ควบคุมงำน 

งำนก่อสร้ำงสถำนบริกำรสุขภำพในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข

เขตสุขภำพท่ี 4  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

จังหวัด ล ำดับ
ปีท่ีเร่ิมสัญญำ
 ส้ินสุดสัญญำ

สถำนท่ีก่อสร้ำง รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง ควำมสูง
กำรแก้ไขแบบ

(มี/ไม่มี)
กำรแก้ไขฐำนรำก

(มี/ไม่มี)
วงเงินงบประมำณ 

(ล้ำนบำท)
แบบเลขท่ี

ค่ำงำน
(ล้ำนบำท)

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
งวดงำน/งวดงำน

ท้ังหมด

ระยะด ำเนินกำร (วัน)
สถำนกำรณ์ ผู้รับจ้ำง

ผู้ควบคุมงำนกอง
แบบแผน เบอร์โทร

ผู้ควบคุมงำน
ร่วม เบอร์โทร



จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท
จํานวนงาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

5 16 2,346.35   11 1212.38 2 336.58 3 797.39

สรุป จํานวนงานท้ังหมดมี มีจํานวน 16 งาน งบประมาณ 2,346.35    ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการปกติ  มีจํานวน 11 งาน งบประมาณ 1212.38 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการลาชา มีจํานวน - งาน งบประมาณ - ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการลาชา/เรงรัด มีจํานวน 2 งาน งบประมาณ 336.58 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการปรับ/ไมเกินรอยละ 10 - มีจํานวน 3 งาน งบประมาณ 797.39 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการปรับ/มากกวารอยละ 10  - มีจํานวน 0 งาน งบประมาณ 0.00 ลานบาท

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย
สถานะ  ปกต ิ    หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดาํเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา 

สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5  

สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 

สถานะ ปรับ/มากกวารอยละ 10   หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวารอยละ10 

สรุป งานกอสรางสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
     ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565    

เขตสุขภาพที่ ....5....

เขตสุขภาพ
จํานวน

งานทั้งหมด

รวมมูลคา

งานทั้งหมด/

ลานบาท

สถานะงานกอสรางฯ

หมายเหตุ
ปกติ ลาชา ลาชา/เรงรัด ปรับ/ไมเกินรอยละ 10 ปรับ/มากกวารอยละ 10

ลงช่ือ..............................................
       (...นายสุทธพิร ปรีชา...)

หัวหนางานสนับสนุนดานสถาปตยกรรมและวศิวกรรม เขตสุขภาพที่ 5
วันท่ี...30 มิถุนายน 2565....

two .
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จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ตอสัญญา สถานะ

ราชบุรี 1   45/2562 รพ.บานโปง อาคารอุบัติเหตุและบําบัดรักษา 9 เอกชน มี ไมมี 297.90 18/30 1057 9 ส.ค. 62 4 พ.ค. 65 30 ม.ิย.65 ลาชา/เรงรัด ลาชา/เรงรัด
บ.แกวทองกะรัต 

จํากัด
มงคล + วชัระ  
085-3978918

ราชบุรี 2  11/2562 รพ.ศูนยราชบุรึ อาคารอํานวยการ-ผูปวยนอก 11 10969 มี ไมมี 674.88 35/36 1095 28 ก.พ. 62 2 ม.ค. 65 24 ม.ีค.65
ปรับ/ไมเกิน
รอยละ 10

ปรับ 0 %
บ.เชียงใหมวรีะวิศว

การ
พงศศักดิ์+วชัระ
081-208-8738

ราชบุรี 3 7/2562 วพบ.บรมราชชนนี ราชบุรี อาคารเรียนและหอนอน 11 9039และ9039/พิเศษ มี ไมมี 118.00 21/22 1075 28 ก.พ. 62 10 ก.พ. 65 2 ม.ิย.65
ปรับ/ไมเกิน
รอยละ 10

ปรับ 0 %
บ.เอนคอนคอน
สตรัคชั่น จํากัด

มงคล + วชัระ  
085-3978918

1,090.78

จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ตอสัญญา สถานะ

นครปฐม 1
นฐ0032/ 
84/2564

รพ.นครชัยศรี
ซอมแซมทางเทียบรถฉุกเฉินและ
หลังคาคลุมพรอมถนนคสล.

7427/35 มี ไมมี 4.51   1/3 130 15 พ.ย. 64 25 มี.ค. 65 ไมมี
ปรับ/ไมเกิน
รอยละ 10

ปรับ 0 %
บ.ช.เอกเจริญชัยกรุป 

จํากัด

พงศศักดิ์
081-208-8738

ประจวบคีรีขันธ 2 164/2564 รพ.บางสะพาน อาคารผูปวยใน 5 ชั้น 114 เตียง 5 10944 ไมมี ไมมี 84.00  8/14 650 7 ต.ค. 63 18 ก.ค. 65 ไมมี ปกติ
คาดวางานแลวเสร็จ

ตามสัญญา
หจก.ศรีสะเกษทวผีล

กอสราง

กิตติพัฒน 
085-9535659

ประจวบคีรีขันธ 3 321/2564 รพ.หัวหิน
อาคารอุบัติเหต-ุบําบัดรักษาและ
หองประชุม

6 10129 มี มี 188.89 3/17 820 2 มี.ค. 64 19 ธ.ค. 66 15 ม.ีค. 67 ปกติ
คาดวางานแลวเสร็จ

ตามสัญญา
บ.ลิงค อินโนวา พร็อบ

เพอรต้ี จํากัด

กิตติพัฒน 
085-9535659

ประจวบคีรีขันธ 4 662/2564 รพ.ปราณบุรี อาคารผูปวยนอก คสล. 5 ชั้น 5 10943 ไมมี ไมมี 141.02 2/16 568 23 ก.ย. 64 15 ก.ค. 66 ไมมี ปกติ
คาดวางานแลวเสร็จ

ตามสัญญา
กิจการรวมคา "SK-TIS"

กิตติพัฒน 
085-9535659

กาญจนบุรี 5 324/2564
รพ.สมเด็จพระสังฆราช

องคที่ 19
อาคารพักพยาบาล 32 หนวย 5 10482 ไมมี ไมมี 38.68 6/12 470 20 พ.ค. 64 1 ก.ย. 65 ไมมี ลาชา/เรงรัด

คาดวางานแลวเสร็จแต
เลยขอกําหนดสัญญา

บ.สถิตยสถาปตย 
จํากัด

มงคล   
085-3978918

สมุทรสาคร 6 8/2564 รพ.บานแพว อาคารจอดรถ 9 เอกชน ไมมี ไมมี 48.46  7/11 480 25 มิ.ย. 64 16 ก.ย. 65 15พ.ย.65 ปกติ
คาดวางานแลวเสร็จ

ตามสัญญา
บ. กรีไทย เอ็น
จิเนียริงส จํากัด

พงศศักดิ์
081-208-8738

สมุทรสาคร 7 388/2564 รพ.สมุทรสาคร อาคารจอดรถ คสล. 10 ชั้น 10 10562+10562/1 ไมมี ไมมี 81.49  5/11 545 21 มิ.ย. 64 18 ธ.ค. 65 23 ม.ค. 66 ปกติ
คาดวางานแลวเสร็จ

ตามสัญญา
บริษัท ช.เจริญฤทธิ์ 
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

จักรภพ 
099-934-1542, 

อณัตฐ  
090-850-1019

สมุทรสาคร 8 595/2564 สสจ.สมุทรสาคร อาคารสํานักงานสาธาณสุขจังหวดั 5 9118+ ข.163/ก.ย./63 ไมมี ไมมี 39.50 -/12 570 30 ก.ย. 64 22 เม.ย. 66 ไมมี ปกติ
คาดวางานแลวเสร็จ

ตามสัญญา
บริษัท สิริ 99 จํากัด

จักรภพ 
099-934-1542, 

อณัตฐ  
090-850-1019

รวม 11 626.55

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดาํเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา   

สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5  

สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกวารอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวา รอยละ 10 

สถานการณ    หมายถึง การประเมินงานกอสรางโดยผูควบคุมงาน 

ผูควบคุมงานรวม 
เบอรโทร

คางาน(ลานบาท)

ระยะดําเนินการ (วัน)

สถานการณ ผูรับจาง
ผูควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอรโทร

สถานการณ ผูรับจาง
ผูควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอรโทร
ผูควบคุมงานรวม 

เบอรโทร

ดําเนินการแลวเสร็จ 
งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด

เขตสุขภาพท่ี ...5...  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด ลําดับ
 ปที่เร่ิม
สัญญา 

สิ้นสุดสัญญา
สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง ความสูง แบบเลขที่

การแกไขแบบ
(มี/ไมมี)

การแกไขฐานราก
(มี/ไมมี)

วงเงินงบประมาณ 
(ลานบาท)

เขตสุขภาพท่ี ...5...  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

งานกอสรางสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจําวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ดําเนินการแลวเสร็จ 
งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด
จังหวัด ลําดับ

 ปที่เร่ิม
สัญญา 

สิ้นสุดสัญญา
สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง ความสูง แบบเลขที่

การแกไขแบบ
(มี/ไมมี)

การแกไขฐานราก
(มี/ไมมี)

วงเงินงบประมาณ 
(ลานบาท)

คางาน(ลานบาท)

ระยะดําเนินการ (วัน)

ลงช่ือ..............................................
       (...นายสุทธิพร ปรชีา...)

หัวหนางานสนับสนุนดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม เขตสขุภาพท่ี 5
วันที่...30 มิถุนายน 2565....

two
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จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุกสัญญา
วันที่เริ่ม

ฐานราก
ตอสัญญา สถานะ

ราชบุรี 1  215/2565 รพ.ราชบุรี อาคารพักเจาหนาที่ 7 ชั้น 7 10725 ไมมี ไมมี 68.36  -/15 580 22 มิ.ย. 65 8 ก.พ.67  - ปกติ
คาดวางานแลวเสร็จ

ตามสัญญา

บ.เอส เอส ไอ ดี

เวลลอปเมนด

พงศศกัด์ิ

081-208-8738

นครปฐม 2
นฐ 0033 /

173/2565
รพ.ดอนตูม อาคารผูปวยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น 3 8708/พิเศษ/43 ไมมี ไมมี 83.02  -/15 650 30 เม.ย. 65 8 ก.พ.67 11 มิ.ย.65 ปกติ

คาดวางานแลวเสร็จ

ตามสัญญา

บ.พี-เทค ซีวิล เอ็น

จิเนียร่ิง จํากัด

มานนท 

081-9981331

วุฒิชัย 

081-7711805

สุพรรณบุรี 3
สพ 

0032/6/2565
รพ.ศรีประจันต อาคารผูปวยนอก-อุบัติเหตุ 4 ชั้น 4 8708 ไมมี  12 พ.ค.65 73.50  -/15 650 16 มี.ค. 65 25 ธ.ค.66 10 มิ.ย.65 ปกติ

คาดวางานแลวเสร็จ

ตามสัญญา
บ.แฟคโตคอน จํากัด

มานนท 

081-9981331

นิพนธ 

081-8584249

ประจวบคีรีขันธ 4  20/2565 รพ.จิตเวชหัวหิน อาคารผูปวยนอก (บานคณุพุม) 7 ชั้น 7 9999 ไมมี ไมมี 356.70 - 1095 14 มี.ค. 65  14 มี.ค.68  - ปกติ

ยงัสงมอบพ้ืนที่ไมได 

(สั่งระงับงานกอสราง

ชั่วคราว)

บ.ทรูเวิรคบิวเดอร 

จํากัด

พงศศกัด์ิ

081-208-8738 

กิตติพัฒน 

085-9535659

ประจวบคีรีขันธ 5  18/2565 รพ.จิตเวชหัวหิน อาคารสนับสนุนบรกิาร 5 ชั้น 5 10942 ไมมี ไมมี 47.44 - 450 28 ก.พ. 65  24 พ.ค.66  - ปกติ

ยงัสงมอบพ้ืนที่ไมได 

(สั่งระงับงานกอสราง

ชั่วคราว)

บ.ประเสริฐโฆษณา

 จํากัด

พงศศกัด์ิ

081-208-8738 

กิตติพัฒน 

085-9535659

รวม 5 629.02

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา   

สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5  

สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกวารอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวา รอยละ 10 

สถานการณ    หมายถึง การประเมินงานกอสรางโดยผูควบคุมงาน 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ลานบาท)

คางาน(ลานบาท)
ดําเนินการแลวเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด

ระยะดําเนินการ (วัน)

สถานการณ ผูรับจาง

งานกอสรางสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจําวันที่ 30 มิถุนายน 2565

เขตสุขภาพที่ ....5...  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด ลําดับ
 ปที่เริ่มสัญญา

 สิ้นสุดสัญญา
สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง ความสูง แบบเลขที่

การแกไขแบบ

(มี/ไมมี)

การแกไขฐานราก

(มี/ไมมี)

ผูควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอรโทร

ผูควบคุมงานรวม 

เบอรโทร

ลงช่ือ..............................................
       (...นายสุทธิพร ปรีชา...)

หัวหนางานสนับสนุนดานสถาปตยกรรมและวศิวกรรม เขตสุขภาพที่ 5
วันที่...30 มิถุนายน 2565....
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จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท
จํานวนงาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

6 30 2,963.53   7 1092.04 5 526.67 8 859.27 8 482.96 1 2.59 ยกเลิกประกาศรายชื่อ 1 งาน

สรุป จํานวนงานท้ังหมดมี มีจํานวน 30 งาน งบประมาณ 2,963.53    ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการปกติ  มีจํานวน 7 งาน งบประมาณ 1092.04 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการลาชา มีจํานวน 5 งาน งบประมาณ 526.67 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการลาชา/เรงรัด มีจํานวน 8 งาน งบประมาณ 859.27 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการปรับ/ไมเกินรอยละ 10 - มีจํานวน 8 งาน งบประมาณ 482.96 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการปรับ/มากกวารอยละ 10  - มีจํานวน 1 งาน งบประมาณ 2.59 ลานบาท

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกต ิ    หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดาํเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา 

สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5  

สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 

สถานะ ปรับ/มากกวารอยละ 10   หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวารอยละ10 

สรุป งานกอสรางสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
     ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565    

เขตสุขภาพที่ ....6....

เขตสุขภาพ
จํานวน

งานทั้งหมด

รวมมูลคา

งานทั้งหมด/

ลานบาท

สถานะงานกอสรางฯ

หมายเหตุ
ปกติ ลาชา ลาชา/เรงรัด ปรับ/ไมเกินรอยละ 10 ปรับ/มากกวารอยละ 10

(ยกเลิกประกาศรายชื่อ 1 งาน)

ลงชื่อ..............................................
       (..นายอับดุลกอเดส อมรึก..)

หัวหนางานสนับสนุนดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 6
วันท่ี....30 มิถุนายน 2565.....

อุอ



จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ตอสัญญา สถานะ

สมุทรปราการ 1 4/2562 รพ.บางพลี อาคารบริการและจอดรถ 9 9034,ข.179/ม.ิย/61 มี ไมมี 179.99 18/20 1,011 22 ก.พ. 62 20 ม.ิย. 64    6 เม.ย.65
ปรับ/ไมเกิน 
รอยละ 10

มีคาปรับไมเกิน รอยละ
 10 (ขอใช ว.693) ปรับ

 0 %

บ.แกวทองกะรัต 
จํากัด

ไกรสูรย 
089-0411649

สมุทรปราการ 2 51/2563  รพ.บางพลี อาคารพักเจาหนาที่ 7 ชั้น 96หอง 7 10725 ไมมี ไมมี 63.40  7/15 580 9 ก.ย. 63 11 เม.ย. 65 18 ส.ค. 65 ลาชา/เรงรัด
คาดวางานแลวเสร็จ
ตามสัญญา หรือปรับ
มากกวารอยละ 5

บ.แกวทองกะรัต 
จํากัด

ไกรสูรย 
0890411649

สระแกว 3 163/2562
รพ.สมเด็จพระยุพราช

สระแกว
อาคารผูปวยนอก-ใน 10 ชั้น 10 10097 ไมมี ไมมี 295.63 - 5/32 1090 9 ก.ย. 62 3 ก.ย. 65 ลาชา

คาดวางานแลวเสร็จ
ตามสัญญา หรือปรับไม

เกินรอยละ 5

กิจการรวมคาเอสพี
 แมกซเอนส ท-ีกับ

บิว

สมภาษณ 
095-2973929

สระแกว 4 133/2562
รพ.สมเด็จพระยุพราช

สระแกว
อาคารจอดรถ 8 ชั้น พรอมระบบ

บําบัดนํ้าเสีย
8 10965 ไมมี ไมมี 96.59 19/20 720 4 ม.ิย. 62 1 ต.ค. 64 22 ธ.ค. 64

ปรับ/ไมเกิน 
รอยละ 10

มีคาปรับไมเกิน รอยละ
 10 (ขอใช ว.693) ปรับ

 0 %
บ.SPT ซีวิลกรุป

สมภาษณ  
095-2973927

สระแกว 5 132/2562
รพ.สมเด็จพระยุพราช

สระแกว
อาคารพักเจาหนาที่ 96 ยูนิต 8 10950 ไมมี ไมมี 104.39 19/20 840 31 พ.ค. 62 19 พ.ค. 64 30 ส.ค. 64

ปรับ/ไมเกิน 
รอยละ 10

มีคาปรับไมเกิน รอยละ
 10 (ขอใช ว.693) ปรับ

 0 %
บ.สยาม KPT

สมภาษณ  
095-2973927

740.00

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดาํเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา   

สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5  

สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกวารอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวา รอยละ 10 

สถานการณ    หมายถึง การประเมินงานกอสรางโดยผูควบคุมงาน 

เขตสุขภาพท่ี ...6...  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

งานกอสรางสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจําวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ดําเนินการแลวเสร็จ 
งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด
จังหวัด ลําดับ

 ปที่เร่ิม
สัญญา สิ้นสุด

สัญญา
สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง ความสูง แบบเลขที่

การแกไขแบบ
(มี/ไมมี)

การแกไขฐานราก
(มี/ไมมี)

วงเงิน
งบประมาณ 
(ลานบาท)

คางาน(ลานบาท)

ระยะดําเนินการ (วัน)

สถานการณ ผูรับจาง
ผูควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอรโทร
ผูควบคุมงานรวม 

เบอรโทร

ลงชื่อ..............................................
       (..นายอบัดลุกอเดส อมรึก..)

หวัหนางานสนับสนุนดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพท่ี 6
วันที่....30 มิถุนายน 2565.....

ย



จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ตอสัญญา สถานะ

ฉะเชิงเทรา 1   2/2563 รพ.บางปะกง อาคารอํานวยการและจอดรถ 4 9055 มี ไมมี 118.78  7/16 720 28 ก.ย. 63 18 ก.ย. 65 ไมมี ลาชา/เรงรัด
คาดวางานแลวเสร็จ
ตามสัญญา หรือปรับ
มากกวารอยละ 5

บ.ชลบุรี บี เอส การ
โยธา จํากัด

ไกรสูรย 
0890411649

ฉะเชิงเทรา 2 176/2563 รพ.พุทธโสธร
อาคารศูนยอุบัติเหตุและโรคหัวใจ 
เปนอาคาร คสล.10 ชั้น

10 9906 ไมมี ไมมี 314.80 2/29 1317 29 ก.ย. 63 12 ม.ค. 67 8 พค. 67 ลาชา/เรงรัด
คาดวางานแลวเสร็จ
ตามสัญญา หรือปรับ
มากกวารอยละ 5

บ.แกวทองกะรัต 
จํากัด

 นพดล 081-8890442

 พิษณุ  081-0362022

ชลบุรี 3 36/2563 รพ.พนัสนิคม อาคารอุบัติเหตุ 4 10007 มี ไมมี 137.56 7/14 820 27 ส.ค. 63 24 พ.ย. 65 ลาชา
คาดวางานแลวเสร็จ

ตามสัญญา หรือปรับไม
เกินรอยละ 5

หจก.รินทรรัตน
นพดล ย้ิมเพ็ชร 

0818890442

ระยอง 4 03/2563 รพ.ระยอง
ตอเติมอาคารผูปวยนอกเปนศูนยอา
ชีวเวชศาสตร

5 8254 มี มี 44.45 6/16 550 6 ต.ค. 63 8 เม.ย. 65 ลาชา/เรงรัด
คาดวางานแลวเสร็จ
ตามสัญญา หรือปรับ
มากกวารอยละ 5

บ.7มกรา จํากัด
ดํารงคเกียรติ 
063-2314265

ระยอง 5 810/2563

รพ.เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี

อาคารผูปวยนอกและบําบัดรักษา 4 9843 มี ไมมี 88.45  7/14 540 30 ก.ย. 64 8 ธ.ค. 66 3 พ.ค. 65 ลาชา/เรงรัด
คาดวางานแลวเสร็จ
ตามสัญญา หรือปรับ
มากกวารอยละ 5

บ.แกวทองกะรัต 
จํากัด

ดํารงคเกียรติ 
063-2314265

ระยอง 6 73/2564 รพ.แกลง
อาคารอุบัติเหตุ ผูปวยนอกและ
ผูปวยหนัก

6 10178 ไมมี ไมมี 137.50 16/22 809 6 พ.ย. 63 24 ก.พ. 66 ปกติ
คาดวางานแลวเสร็จทัน

ตามสัญญา
กิจการรวมคา สกุลกิจ

 แอนด   ศิริรดา

แมน 0633955625 /
 บุญศักด์ิ 

087-4869561

สมุทรปราการ 7 79/2563  สถาบันราชประชาสมาสัย
อาคารศูนยสุขภาพดีวันทํางาน
(Wellness Center) พรอมที่จอดรถ

7 9043 ไมมี ไมมี 65.95 5/16 600 15 ต.ค. 63 6 ม.ิย. 65 3 พ.ย. 65 ลาชา/เรงรัด
คาดวางานแลวเสร็จ
ตามสัญญา หรือปรับ
มากกวารอยละ 5

บ.เอ็นคอนคอน
สตรัคชั่น จํากัด

ไกรสูรย/จักรภพ 
089-0411649

สมุทรปราการ 8 80/2563
ดานควบคุมโรคกอง

โรคติดตอทั่วไป

อาคารสํานักงานดานควบคุม
โรคติดตอระหวางประเทศ และที่พัก
บุคลากรดานควบคุมโรคฯ

6 10947 ไมมี ไมมี 34.59 7/14 680 28 ก.ย. 63 25 ส.ค. 65 24 ก.พ. 66 ลาชา/เรงรัด
คาดวางานแลวเสร็จ
ตามสัญญา หรือปรับ
มากกวารอยละ 5

บ.กรีนไทยคอน
สตรัคชั่น จํากัด

ไกรสูรย/จักรภพ 
089-0411649

942.08

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดาํเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา   

สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5  

สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกวารอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวา รอยละ 10 

สถานการณ    หมายถึง การประเมินงานกอสรางโดยผูควบคุมงาน 

เขตสุขภาพท่ี ...6...  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด ลําดับ
 ปที่เร่ิม

สัญญา สิ้นสุด
สัญญา

สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง ความสูง แบบเลขที่
การแกไขแบบ

(มี/ไมมี)
การแกไขฐานราก

(มี/ไมมี)
ผูควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอรโทร
ผูควบคุมงานรวม 

เบอรโทร

วงเงิน
งบประมาณ 
(ลานบาท)

คางาน(ลานบาท)
ดําเนินการแลวเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน
ทั้งหมด

ระยะดําเนินการ (วัน)
สถานการณ ผูรับจาง

ลงชื่อ..............................................
       (..นายอบัดลุกอเดส อมรึก..)

หวัหนางานสนับสนุนดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพท่ี 6
วันที่....30 มิถุนายน 2565.....

0นาย



จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ตอสัญญา สถานะ

ชลบุรี 1 38/2564 รพ.บางละมุง
ปรับปรุงพ้ืนที่คัดกรองและหองตรวจ
โรคระบบทางเดินหายใจ อาครสมนึก
 สุขสรีการ

- 07/2563. ไมมี ไมมี 2.59  3/4 120 3 ก.พ. 64 3 มิ.ย. 64
ปรับ/มากกวา
รอยละ 10

มีคาปรับมากกวา รอย
ละ 10

บ.ชลบุรี บี เอส การ
โยธา จํากัด

 พิษณุ  081-0362022

ชลบุรี 2 2/2564
วทิยาลัยการสาธารณสุขสิ

รินธร
อาคารพักนักศึกษา เปนอาคาร ค.
ส.ล. 5 ชั้น (รวมชั้นใตถุน)

5 8057 ไมมี มี 16.68 8/10. 420 23 มี.ค. 64 17 พ.ค. 65
ปรับ/ไมเกินรอย

ละ 10
ปรับ/ไมเกินรอยละ 10

หจก.พัฒนาพานิช
กอสราง

 พิษณุ  081-0362023

ชลบุรี 3 133/2564.(พ) รพ.มะเร็งชลปุรี
พัฒนาผูปวยในเพื่อรักษาผูปวยมะเร็ง
ไทรอยดดวย HIGH DOSE I-131

1 เอกชลออกแบบ ไมมี ไมมี 13.77 6/6. 270 17 ก.ค. 64 12 เม.ย. 65
ปรับ/ไมเกินรอย

ละ 10
ปรับ/ไมเกินรอยละ 10 บ.นิวเคลียซิสเตมท  พิษณุ  081-0362023

ระยอง 4 1077/2564 รพ.ปลวกแดง
อาคารผาตัด อุบัติเหตุ ผูปวยหนัก
และผูปวยใน

5 10198 ไมมี ไมมี 187.00 2/18 800 30 ก.ย. 64 8 ธ.ค. 66 ปกติ
คาดวางานแลวเสร็จทัน

ตามสัญญา
บ.แกวทองกะรัต จํากัด

ดํารงคเกียรติ 
063-2314265

ระยอง 5 622/2564 รพ. แกลง อาคารโรงซกัฟอก จายกลาง 2 10145 ไมมี ไมมี 37.35 6/8 415 21 พ.ค. 64 10 ก.ค. 65 ลาชา
คาดวางานแลวเสร็จ

ตามสัญญา หรือปรับไม
เกินรอยละ 5

บริษัท ไชยยงค คาไม
 จํากัด

แมน 0633955625 /
 บุญศักด์ิ 

087-4869561

สมุทรปราการ 6 41/2564 รพ.บางจาก อาคารผูปวยนอก-อบัติเหตุ 5 8708/43 ไมมี ไมมี 128.85 - /16 800 8 ม.ิย.64 17 ส.ค.66 ลาชา/เรงรัด
คาดวางานแลวเสร็จ
ตามสัญญา หรือปรับ
มากกวารอยละ 5

หจก.คอนเทมโพราร่ี 

คอนสทรัคช่ัน

ไกรสูรย/จักรภพ 
089-0411649

สมุทรปราการ 7 10/2564 รพ.บางจาก ระบบบําบัดนํ้าเสียขนาด150ลบม./วนั แบบ รพ.บางจาก ไมมี ไมมี 12.78 2/6 340 23 ก.พ. 64 29 ม.ค. 65 2 พ.ค. 65
ปรับ/ไมเกินรอย

ละ 10
ปรับ/ไมเกินรอยละ 10

บริษัท ไทย บิลบอรด
 จํากัด

จักรภพ 
099-9341541

จันทบุรี 8  19/2564 รพ.พระปกเกลา
ตอเติมลิฟตสําหรับอาคารหอพัก
นิสิตแพทย 5 ชั้น ศูนยแพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก

5 แบบเอกชน ไมมี ไมมี 5.46  1/3 240 14 ก.ย. 64 12 พ.ค. 65 9 ก.ย. 65 ปกติ 
คาดวาสามารถ

ดําเนินงานกอสรางแลว
เสร็จตามสัญญา

บ. ชุมราษฎร 
วศิวกรรม จํากัด

แมน 0633955625

สระแกว 9 193/2564 รพ.เขาฉกรรจ อาคารอุบัติเหตุ สูง 2 ชั้น 2 8728 ไมมี ไมมี 29.00 4/9 365 18 ก.พ. 64 12 พ.ค. 65
ปรับ/ไมเกินรอย

ละ 10

มีคาปรับไมเกิน รอยละ
 10 (ขอใช ว.693) ปรับ

 0 %

กิจการรวมคา เอส
เอสพี คอนสตัคชั่น

สมภาษณ 
095-2973929

สระแกว 10 10/2564
รพ.จิตเวชสระแกวราช

นครินทร
อาคารพักเจาหนาที่ 52 หอง สูง 4 ชั้น 4 10468 ไมมี ไมมี 19.53 6/10 420 12 พ.ค. 64 14 เม.ย. 65 11 ก.ย. 65 ลาชา

คาดวางานแลวเสร็จ
ตามสัญญา หรือปรับไม

เกินรอยละ 5

บ.อาร.พี.โอ.เอส.
จํากัด

สมภาษณ 
095-2973928

ปราจีนบุรี 11 30/2564 รพ.บานสราง อาคารผูปวยนอก 30 เตียง 2
10464    ข.134/ก.ย./
63,  ข.127/ก.ย./62

มี มี 29.76 3/8 360 18 พ.ค. 64 12 พ.ค. 65  -
ปรับ/ไมเกินรอย

ละ 10

มีคาปรับไมเกิน รอยละ
 10 (ขอใช ว.693) ปรับ

 0 %

   กิจการรวมคา เอส
เอสพี.      คอน

สตรัคชั่น

ธรรมรัตน สุขจิระ 
0850194955

ปราจีนบุรี 12 236/2564 รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร อาคารพัสดุและซอมบํารุง 5 9003   ข.341/ธ.ค./63 มี ไมมี 36.60 6/10 450 18 พ.ค. 64 10 ส.ค. 65 - ลาชา
คาดวางานแลวเสร็จ

ตามสัญญา หรือปรับไม
เกินรอยละ 5

ชลบุรี บี.เอส.การโยธา จํากัด
ธรรมรัตน สุขจิระ 

0850194955

ปราจีนบุรี 13   04/2565 วพท.อภัยภูเบศร อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 5 8489   ข.419/ต.ค./55 ไมมี ไมมี 37.232  - /8 320 8 เม.ย. 65 21 ก.พ. 66  - ปกติ 
คาดวาสามารถ

ดําเนินงานกอสรางแลว
เสร็จตามสัญญา

บ.สยามวิช เอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด

ธรรมรัตน สุขจิระ 

0850194955

รวม 26 556.60

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดาํเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา   

สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5  

สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกวารอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวา รอยละ 10 

สถานการณ    หมายถึง การประเมินงานกอสรางโดยผูควบคุมงาน 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด

การแกไขแบบ
(มี/ไมมี)

การแกไขฐานราก
(มี/ไมมี)

วงเงิน
งบประมาณ 
(ลานบาท)

คางาน(ลานบาท)

เขตสุขภาพท่ี ...6...  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด ลําดับ
 ปที่เร่ิม

สัญญา สิ้นสุด
สัญญา

สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง ความสูง แบบเลขที่

ระยะดําเนินการ (วัน)

สถานการณ ผูรับจาง
ผูควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอรโทร
ผูควบคุมงานรวม 

เบอรโทร

ลงชื่อ..............................................
       (..นายอบัดลุกอเดส อมรึก..)

หวัหนางานสนับสนุนดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพท่ี 6
วันที่....30 มิถุนายน 2565.....

อุ้ย



จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุกสัญญา
วันที่เริ่ม
ฐานราก

ตอสัญญา สถานะ

สมุทรปราการ 1 158/2565 รพ.สมุทรปราการ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น 14 10717+ข.116/ส.ค./64 ไมมี ไมมี 321.65 - /25 1095 30 พ.ค. 65 28 พ.ค. 68  - ปกติ
คาดวาสามารถ

ดําเนินงานกอสรางแลว
เสร็จตามสัญญา

บ.ทรูเวริคบิวเดอร 
จํากัด

ไกรสูรย 
089-0411649

ชลบุรี 2 2565 รพ.ชลบุรี อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น 14 10717 ไมมี ไมมี 366.21  -/25 25 เม.ย. 65 25 เม.ย. 68  30 มิ.ย.65 ปกติ
คาดวาแลวเสร็จตาม

สัญญาฯ
บ.แกวทองกะรัต 

จํากัด
นพดล 0818890442
 พิษณุ 0810362022

ชลบุรี 3 2565
สํานักงานปองกันควบคุม
โรคท่ี 6 จังหวดัชลบุรี

อาคารชุดพักอาศัย 40 ยูนิต 6 ชั้น 6 11096 ไมมี ไมมี 36.99  1/14 1 มี.ค. 65 3 มิ.ย. 66 24 ม.ีค. 65 ปกติ
คาดวาแลวเสร็จตาม

สัญญาฯ
บ.บรรพต คอน
สตรัคชั่น จํากัด

นพดล ยิ้มเพ็ชร 
0818890442

ชลบุรี 4 2565
วทิยาลัยการพยาบาล 
จังหวดัชลบุรี

อาคารหอพักนักศึกษาแพทยและอาจารย 10309
ยกเลิกประกาศรายชื่อ 
ผูชนะการเสนอราคา

รวม 4 724.85

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา   

สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5  

สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกวารอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวา รอยละ 10 

สถานการณ    หมายถึง การประเมินงานกอสรางโดยผูควบคุมงาน 

งานกอสรางสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจําวันที่ 30 มิถุนายน 2565

เขตสุขภาพท่ี ...6....  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด ลําดับ
 ปที่เร่ิม
สัญญา 

สิ้นสุดสัญญา
สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง ความสูง แบบเลขที่

การแกไขแบบ
(มี/ไมมี)

การแกไข
ฐานราก
(มี/ไมมี)

ผูควบคุมงานกอง
แบบแผน เบอรโทร

ผูควบคุมงานรวม 
เบอรโทร

วงเงิน
งบประมาณ 
(ลานบาท)

คางาน(ลานบาท)
ดําเนินการแลวเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน
ทั้งหมด

ระยะดําเนินการ (วัน)

สถานการณ ผูรับจาง

ลงชื่อ..............................................
       (..นายอับดุลกอเดส อมรึก..)

หัวหนางานสนับสนุนดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม เขตสขุภาพที่ 6
วันท่ี....30 มิถุนายน 2565.....

0นาย











จ ำนวน

งำน

รวมมูลค่ำ

งำน/ล้ำนบำท

จ ำนวน

งำน

รวมมูลค่ำ

งำน/ล้ำนบำท

จ ำนวน

งำน

รวมมูลค่ำ

งำน/ล้ำนบำท

จ ำนวน

งำน

รวมมูลค่ำ

งำน/ล้ำนบำท

จ ำนวน

งำน

รวมมูลค่ำ

งำน/ล้ำนบำท

8 18        2,166.16 6 196.46 3 183.84 5 1331.21 2 39.78          2 414.87

ร้อยละ

สรุป จ ำนวนงำนท้ังหมดมี มีจ ำนวน 18 งำน            ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปกติ  มีจ ำนวน 6 งำน

งบประมำณ       2,166.16   

งบประมำณ         196.46 ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรล่ำช้ำ มีจ ำนวน 3 งำน ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรล่ำช้ำ/เร่งรัด มีจ ำนวน 5 งำน ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 - มีจ ำนวน 2 งำน

งบประมำณ 183.84 

งบประมาณ       1331.21 

งบประมำณ          39.78 ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปรับ/มำกกว่ำร้อยละ 10  - มีจ ำนวน 2 งำน งบประมำณ 414.87 ล้ำนบำท

หมำยเหตุ  : ค ำอธิบำยควำมหมำย

สถำนะ  ปกติ     หมำยถึง  กำรประเมินงำนก่อสร้ำง อยู่ระหว่ำงสัญญำ คำดว่ำสำมำรถด ำเนินงำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จตำมสัญญำ 

สถำนะ ล่ำช้ำ   หมำยถึง กำรประเมินงำนก่อสร้ำง อยู่ระหว่ำงสัญญำ คำดว่ำงำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จตำมก ำหนดของสัญญำ หรืออำจมีค่ำปรับไม่เกินร้อยละ 5  

สถำนะ  ล่ำช้ำ/เร่งรัด    หมำยถึง กำรประเมินงำนก่อสร้ำง อยู่ระหว่ำงสัญญำ คำดว่ำงำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จตำมก ำหนดของสัญญำ หรืออำจมีค่ำปรับมำกกว่ำร้อยละ 5  

สถำนะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมำยถึง งำนก่อสร้ำงยังไม่แล้วเสร็จตำมก ำหนดของสัญญำ มีค่ำปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 

สถำนะ ปรับ/มำกกว่ำร้อยละ 10   หมำยถึง งำนก่อสร้ำงยังไม่แล้วเสร็จตำมก ำหนดของสัญญำ มีค่ำปรับมำกกว่ำร้อยละ10 

11.11100 38.89 16.67 22.22 11.11

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

 ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2565 

เขตสุขภาพท่ี 8

เขตสุขภำพ
จ ำนวนงำน

ท้ังหมด

รวมมูลค่ำงำน

ท้ังหมด/ล้ำน

บำท

สถำนะงำนก่อสร้ำงฯ

หมำยเหตุ
ปกติ ล่ำช้ำ ล่ำช้ำ/เร่งรัด ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 ปรับ/มำกกว่ำร้อยละ 10

ลงชื่อ..............................................

(นำย ธนเศรษฐ์  ร่วมชำติ)

หัวหน้ำงำนสนับสนุนด้ำนสถำปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภำพที่ ..8...

วันที่ 25 มิถุนยน 2565



จ ำนวนวัน เร่ิมสัญญำ ส้ินสุกสัญญำ ต่อสัญญำ สถำนะ

รพ.นครพนม 1 2561-2564 รพ.นครพนม

อาคารรักษาโรคระดับสูง-ศูนย์

หัวใจ-ศูนย์มะเร็ง-ผ่าตัดและ

วินิจฉัยโรค

9 10506 มีการแก้ไขแบบ มี 414.00 379.00 22/23 1,215 10 พ.ค. 61 9 พ.ค. 64 6 ก.ย.64
ปรับ/ไม่เกินร้อย

ละ 10

อยู่ในช่วงปรับไม่เกินร้อย

ละ10
หจก.สกลไทยอีสาน

นายส าเริง

06-2895-9596

จ ำนวนวัน เร่ิมสัญญำ ส้ินสุกสัญญำ ต่อสัญญำ สถำนะ

มีการแก้ไขแบบ มี 

ผนังส าเร็จรูป + เคร่ืองปรับอากาศ VRF  (แก้ไขความยาวเสาเข็ม)

สกลนคร 3 2563 - 2565
รพร.สมเด็จพระยุพราช

สว่างแดนดิน

รพร.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดน

ดิน
4 เอกชน มี(โครงหลังคา) ไม่มี 39.00 35.87 6/7 505 29 ก.ย. 63 16 ก.พ. 66

ปรับ/ไม่เกินร้อย

ละ 10

อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกิน

ร้อยละ 10
บ. สาโรจนการไฟฟ้า

นายวราวุฒิ  อ่อน

ศรีอะรัญ

นครพนม 4 2563 - 2565 รพร.ธาตุพนม รพร.ธาตุพนม 5 8708/43 ไม่มี มี 189.00 144.89 3/16 700 3 ก.ค. 63 10 ก.ย. 65 2 ก.พ. 66 ล่าช้า คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญาหจก.สกลไทยอีสาน
นายส าเริง 

0628959596

บึงกาฬ 5 2563 - 2566 รพ.บึงกาฬ รพ.บึงกาฬ 7 10327 ไม่มี มี 377.00 377.61 1/24 1000 14 ส.ค. 64 10 พ.ค. 66 ล่าช้า/เร่งรัด
*ยกเลิกสัญญา เตรียมหา

ผู้รับจ้างรายใหม่
บ. ซีวิล พี จก.

 นายดุษฎี วิไลแก้ว 

0819751906

จ ำนวนวัน เร่ิมสัญญำ ส้ินสุกสัญญำ ต่อสัญญำ สถำนะ

อุดรธานี 1 2564 - 2565  รพ.มะเร็งอุดรธานี 
อาคารพักเจ้าหน้าท่ี 72 ยูนิต รพ.

มะเร็งอุดรธานี
6 10949 ไม่มี มี 90.40 74.39 5/18 640 6 มี.ค. 64 5 ธ.ค. 65 ล่าช้า/เร่งรัด

อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้า

ไม่เป็นไปตามงวดงาน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

ชัยภูมิสุขภัณฑ์

นายดุษฎี วิไลแก้ว 

0819751907

อุดรธานี 2 2564 - 2565 ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 8
อาคารท่ีพักเจ้าหน้าท่ี 24 ห้อง 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 8
3 9555 ไม่มี ไม่มี 9.00 8.20 6/8 360 17 ส.ค. 64 11 ส.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

วิทยกุลก่อสร้าง

นายดุษฎี วิไลแก้ว 

0819751907

มีการแก้ไขแบบ มี แก้ไข

ยกเลิกเคร่ืองท าความร้อนขนาดใหญ่  (แก้ไขความยาวเสาเข็ม)

สกลนคร 4 2564 - 2565 รพ.วานรนิวาส
อาคารตึกผ่าตัด 4 ห้อง รพ.วานร

นิวาส
2 6348 ไม่มี มี 22.00 20.89 3/8 360 16 มิ.ย. 64 10 มิ.ย. 65

ปรับ/ไม่เกินร้อย

ละ 10

อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้า

ไม่เป็นไปตามงวดงาน

บ.เพชรรวมสาส์น 

มุกดาหาร

นายวราวุฒิ  อ่อน

ศรีอะรัญ 

0992362714

หนองบัวล าภู 5 2564 - 2565 โรงพยาบาลศรีบุญเรือง อาคารผ่าตัด 2 6348 ไม่มี มี 22.00 18.89 5/8 360 21 เม.ย.64 16 เม.ย. 65
ปรับ/ไม่เกินร้อย

ละ 10
คาดว่างานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

ศรีทันดรการโยธา

 นายดุษฎี วิไลแก้ว 

0819751907

นครพนม 6 2564 - 2565
รพ.จิตเวชนครพนมราช

นครินทร์

โรงอาหารและร้านค้า  รพ.จิตเวช

นครพนมราชนครินทร์
2 10567 ไม่มี ไม่มี 18.00 15.42 5/8 350 21 ก.ค. 64 15 ก.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา หจก. วรา2015

นายส าเริง 

0628959596

นครพนม 7 2564 - 2565 รพ.ศรีสงคราม
อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 

รพ.ศรีสงคราม
5 8815 ไม่มี มี 123.00 108.00 4/18 700 7 ส.ค. 64 27 ก.ค. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา

หจก.สกลรุ่งเรืองกิจ

วิศวกรรม

นายส าเริง 

0628959596

รวม 13 2,062.37

หมายเหตุ  : ค าอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถด าเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา   

สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  

สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

นายภูวเดช น้อย

สมบัติ0872153600

นายภูวเดช น้อย

สมบัติ0872153599

 นายดุษฎี วิไลแก้ว 

0819751906

ผู้ควบคุมงำนกอง

แบบแผน เบอร์โทร

ผู้ควบคุมงำนร่วม 

เบอร์โทร

หนองคาย 3 2564 - 2565 โรงพยาบาลหนองคาย 
อาคารสนับสนุนบริการ 

โรงพยาบาลหนองคาย
5 10153 22 ก.ค. 65 ล่าช้า/เร่งรัด

อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้า

ไม่เป็นไปตามงวดงาน

บ.วี ดู คอนสรัคช่ัน 

แอนด์ คอลชัลแทนน์
63.00 60.57 3/18 450 22 ก.ค. 64

20 ก.ย. 66 24 ส.ค.66 ล่าช้า/เร่งรัด
อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้า

ไม่เป็นไปตามงวดงาน

บ. วี.สถาปัตย์ จก.1 2563 - 2565
รพร.สมเด็จพระยุพราช

บ้านดุง
รพร.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง 7 10944 78.80 10/14 650 25 ก.ย. 63 6 ก.ค. 65มี มี 

1241 27 มี.ค. 63

อุดรธานี

ระยะด ำเนินกำร (วัน)

สถำนกำรณ์ ผู้รับจ้ำง
  วงเงินงบประมำณ  

 (ล้ำนบำท)
ค่ำงำน(ล้ำนบำท)

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

 งวดงำน/งวดงำน

ท้ังหมด

บ. สหการวิศวกรรม

115.00

หนองคาย 2 2563 - 2566
รพร.สมเด็จพระยุพราช

ท่าบ่อ
รพร.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ 10 เอกชน 790.00

ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา

สถำนกำรณ์ ผู้รับจ้ำง
ผู้ควบคุมงำนกอง

แบบแผน เบอร์โทร

ผู้ควบคุมงำนกอง

แบบแผน เบอร์โทร

ผู้ควบคุมงำนร่วม 

เบอร์โทร

เขตสุขภำพท่ี ...8..  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

จังหวัด ล ำดับ

 ปีท่ีเร่ิม

สัญญำ ส้ินสุด

สัญญำ

สถำนท่ีก่อสร้ำง รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง ควำมสูง

ค่ำงำน(ล้ำนบำท)

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

 งวดงำน/งวดงำน

ท้ังหมด

ระยะด ำเนินกำร (วัน)

สถำนกำรณ์ ผู้รับจ้ำง

แบบเลขท่ี
  กำรแก้ไขแบบ  

          (มี/ไม่มี)

  กำรแก้ไขฐำนรำก  

(มี/ไม่มี)

739.84 6/19

 ปีท่ีเร่ิม

สัญญำ ส้ินสุด

สัญญำ

สถำนท่ีก่อสร้ำง รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง ควำมสูง
  วงเงินงบประมำณ  

 (ล้ำนบำท)

ค่ำงำน(ล้ำนบำท)

ระยะด ำเนินกำร (วัน)

เขตสุขภำพท่ี ..8...  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

งำนก่อสร้ำงสถำนบริกำรสุขภำพในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข

ประจ ำวันท่ี 25 มิถุนำยน 2565

แบบเลขท่ี

แบบเลขท่ี

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

 งวดงำน/งวดงำน

ท้ังหมด

จังหวัด ล ำดับ

 ปีท่ีเร่ิม

สัญญำ ส้ินสุด

สัญญำ

สถำนท่ีก่อสร้ำง รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง ควำมสูง
  วงเงินงบประมำณ  

 (ล้ำนบำท)

  กำรแก้ไขแบบ  

(มี/ไม่มี)

  กำรแก้ไขฐำนรำก  

(มี/ไม่มี)

  กำรแก้ไขแบบ  

  (มี/ไม่มี)

  กำรแก้ไขฐำนรำก  

(มี/ไม่มี)

ผู้ควบคุมงำนร่วม 

เบอร์โทร

เขตสุขภำพท่ี ..8...  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

จังหวัด ล ำดับ

ลงชื่อ..............................................

(นาย ธนเศรษฐ์  ร่วมชาติ)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ ..8...

วันที่ 25 มิถุนายน 2565  



จ ำนวนวัน เร่ิมสัญญำ ส้ินสุกสัญญำ
  วันท่ีเร่ิม  

ฐำนรำก
ต่อสัญญำ สถำนะ

หนองบวัล  ำภ ู 1 2565 - 2566 โรงพยาบาลหนองบัวล าภู
อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 2 ช้ัน

 แบบเลขท่ี 8728
2 8728 ไม่มี มี(แก้ไขความลึกฐานราก) 30,572,700.00               27.27 /9 365 11 ก.พ. 65 11 ก.พ. 66 6 พ.ค. 65 ล่าช้า

คาดว่างานแล้วเสร็จตาม

สัญญา แก้ไขสัญญาคืนค่า

เสาเข็ม 3 เมตร

บริษัท เลิศพัฒนา วิศว

การ จ ากั

นายพงศกร ทิวงค์ษา 

0944664561

อุดรธานี 2 2564 - 2565
กรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก
อาคารสุขภาพชุมชลเมือง 4 10847 ไม่มี ไม่มี 43.00 40.50 1/13 480 15 ก.พ. 65 6 มิ.ย. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

ชัยภูมิสุขภัณฑ์

 นายดุษฎี วิไลแก้ว 

0819751907

เลย 3 2565 - 2565
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราช

นครินทร์ จังหวัดเลย

อาคารพักเจ้าหน้าท่ี (บ้านพักคนงาน) 

ส่วนท่ีเหลือ จังหวัดเลย
5 8057 ไม่มี ไม่มี 13,525,300.00               11.68 /4 180 20 เม.ย. 65 16 ต.ค. 65 ไม่มีงานฐานราก ล่าช้า คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา

หจก. บี.โอ.ที.คอน

สตรัคช่ัน

นายอรรถพล ข าทอง 

0956973918

อุดรธานี 4 2564 - 2565
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนี จ. อุดรธานี
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักพยาบาล 1 ก.112/ก.ย./61 ไม่มี ไม่มี 2.90 2.54 2/3 180 13 ม.ค. 65 11 ก.ค. 65 ไม่มีงานฐานราก ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา

หจก.อุดรแพลนน่ิง 

แอนด์ คอนสตรัคช่ัน

 นายดุษฎี วิไลแก้ว 

0819751907

หนองคำย 5 2564 - 2565 โรงพยาบาลหนองคาย ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย 1 นค-181201 ไม่มี ไม่มี 21.80 2/6 365 30 ธ.ค. 64 29 ธ.ค.65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรี

ทันดรการโยธา

 นายดุษฎี วิไลแก้ว 

0819751907

รวม 5 103.79

หมายเหตุ  : ค าอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถด าเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา   

สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  

สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

งำนก่อสร้ำงสถำนบริกำรสุขภำพในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข

ประจ ำวันท่ี 25 มิถุนำยน 2565

  กำรแก้ไขแบบ  

  (มี/ไม่มี)

  กำรแก้ไขฐำนรำก  

(มี/ไม่มี)

  วงเงินงบประมำณ  

(ล้ำนบำท)

เขตสุขภำพท่ี ...8...  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

จังหวัด ล ำดับ
 ปีท่ีเร่ิมสัญญำ 

ส้ินสุดสัญญำ
สถำนท่ีก่อสร้ำง รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง ควำมสูง แบบเลขท่ี

ผู้ควบคุมงำนกองแบบ

แผน เบอร์โทร

ผู้ควบคุมงำนร่วม 

เบอร์โทร
ค่ำงำน(ล้ำนบำท)

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

งวดงำน/งวดงำนท้ังหมด

ระยะด ำเนินกำร (วัน)

สถำนกำรณ์ ผู้รับจ้ำง

ลงชื่อ..............................................

(นาย ธนเศรษฐ์  ร่วมชาติ)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 

..8...

วันที่ 25 มิถุนายน 2565    



จ ำนวน
งำน

รวมมูลค่ำ
งำน/ล้ำนบำท

จ ำนวน
งำน

รวมมูลค่ำ
งำน/ล้ำนบำท

จ ำนวน
งำน

รวมมูลค่ำ
งำน/ล้ำนบำท

จ ำนวนงำน
รวมมูลค่ำ

งำน/ล้ำนบำท
จ ำนวน
งำน

รวมมูลค่ำ
งำน/ล้ำนบำท

9 14 2,096.30      9 1,489.87      4 200.43 - - - - - -
อยู่ระหว่างประกาศใหม่ 1 งาน
( 406.00 ล้านบาท)

สรุป จ ำนวนงำนท้ังหมดมี มีจ ำนวน 14 งำน งบประมำณ 2,096.30    ล้ำนบำท อยู่ระหว่ำงประกำศใหม่ 1 งำน (406.00 ล้ำนบำท)

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปกติ  มีจ ำนวน 9 งำน งบประมำณ 1,489.87    ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรล่ำช้ำ มีจ ำนวน 4 งำน งบประมำณ 200.43      ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรล่ำช้ำ/เร่งรัด มีจ ำนวน - งำน งบประมำณ - ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 - มีจ ำนวน - งำน งบประมำณ - ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปรับ/มำกกว่ำร้อยละ 10  - มีจ ำนวน - งำน งบประมำณ - ล้ำนบำท

หมำยเหตุ  : ค ำอธิบำยควำมหมำย

สถำนะ  ปกติ     หมำยถึง  กำรประเมินงำนก่อสร้ำง อยู่ระหว่ำงสัญญำ คำดว่ำสำมำรถด ำเนินงำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จตำมสัญญำ 

สถำนะ ล่ำช้ำ   หมำยถึง กำรประเมินงำนก่อสร้ำง อยู่ระหว่ำงสัญญำ คำดว่ำงำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จตำมก ำหนดของสัญญำ หรืออำจมีค่ำปรับไม่เกินร้อยละ 5  

สถำนะ  ล่ำช้ำ/เร่งรัด    หมำยถึง กำรประเมินงำนก่อสร้ำง อยู่ระหว่ำงสัญญำ คำดว่ำงำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จตำมก ำหนดของสัญญำ หรืออำจมีค่ำปรับมำกกว่ำร้อยละ 5  

สถำนะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมำยถึง งำนก่อสร้ำงยังไม่แล้วเสร็จตำมก ำหนดของสัญญำ มีค่ำปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 

สถำนะ ปรับ/มำกกว่ำร้อยละ 10   หมำยถึง งำนก่อสร้ำงยังไม่แล้วเสร็จตำมก ำหนดของสัญญำ มีค่ำปรับมำกกว่ำร้อยละ10 

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2565  

เขตสุขภาพท่ี 9

เขตสุขภำพ
จ ำนวน

งำนท้ังหมด

รวมมูลค่ำ
งำนท้ังหมด/

ล้ำนบำท

สถำนะงำนก่อสร้ำงฯ

หมำยเหตุ
ปกติ ล่ำช้ำ ล่ำช้ำ/เร่งรัด ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 ปรับ/มำกกว่ำร้อยละ 10

ลงชื่อ..............................................
( นำยพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ )

หัวหน้ำงำนสนับสนุนด้ำนสถำปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภำพที่ 9
วันที่ 30  มิถุนำยน  2565



จ านวนวัน เร่ิมสัญญา ส้ินสุกสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

นครราชสีมา 1 เร่ิมสัญญาปี 2563 รพ. ปักธงชัย อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง 7 ช้ัน 10945 มี ไม่มี 114.00 8/20 690 18 พ.ย. 63 8 ต.ค. 65 - ปกติ
คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตาม

สัญญา
บ. พุทธเตชะ จ ากัด

ธนาเวช 087 
5736889

รัตนกรณ์ 063 4699965

นครราชสีมา 2 เร่ิมสัญญาปี 2563
รพ. เทพรัตน์
นครราชสีมา

อาคารสนับสนุนบริการ 5 ช้ัน 10153 มี มี 57.72 8/12 450 30 ธ.ค. 63 24 มี.ค. 65 22 ก.ค. 65 ล่าช้า
คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตาม

สัญญา
บ. เลิศพัฒนาศรีสะ

เกษ
ธนาเวช 087 

5736889
รัตนกรณ์ 063 4699965

นครราชสีมา 3 เร่ิมสัญญาปี 2563 รพ. ด่านขุนทด อาคารผู้ป่วยใน 5 ช้ัน 10944 มี ไม่มี 80.19 8/14 650 15 ธ.ค. 63 25 ก.ย. 65 - ปกติ
คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตาม

สัญญา
บ. ชัยภูมิสุขภัณฑ์

อภิชาติ 089 
6578942

รัตนกรณ์ 063 4699965

ชัยภูมิ 4 เร่ิมสัญญาปี 2563 รพ. ภูเขียว  อาคารพักพยาบาล 40 ยูนิต 5 ช้ัน 10535 ไม่มี ไม่มี 50.88 14/15 470 15 ธ.ค. 63 1 เม.ย. 65 - ล่าช้า คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ หจก. เจริญรุ่งเรือง
อภิชาติ 089 

6578942
-

หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

บุรัรัมย์ 5 เร่ิมสัญญาปี 2563 รพ. บุรัรัมย์ อาคารความเป็นเลิศทางการแพทย์ 9 ช้ัน แบบเอกชน ไม่มี ไม่มี 582.86 9/22 1065 24 มี.ค. 63 21 ก.พ. 66 - ปกติ
คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตาม

สัญญา
บ. เลิศพัฒนาศรีสะ

เกษ
อดิศร 089 9478439 -

กฤษฏา 085 
8672716

-

รวม 5 885.65

จ านวนวัน เร่ิมสัญญา ส้ินสุกสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

นครราชสีมา 1 เร่ิมสัญญาปี 2564 รพ. ปากช่องนานา  อาคารผู้ป่วยนอก 5 ช้ัน 10943 มี ไม่มี 140.83 2/16 660 9 มิ.ย. 64 30 มี.ค. 66 - ปกติ
คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตาม

สัญญา
บ.จักรราชคอน

สตรัคช่ัน
ธนาเวช 087 

5736889
รัตนกรณ์ 063 4699965

ชัยภูมิ 2 เร่ิมสัญญาปี 2564 รพ. จัตุรัส อาคารอุบัติหตุ 5 ช้ัน 8708 ไม่มี ไม่มี 64.44 3/15 650 2 เม.ย. 64 11 ม.ค. 66 - ล่าช้า
คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตาม

สัญญา
บ. ภรผกาย

ธนาเวช 087 
5736889

-

ชัยภูมิ 3 เร่ิมสัญญาปี 2564 รพ. บ้านแท่น อาคารผู้ป่วยนอก 2 ช้ัน 10420 มี ไม่มี 27.39 5/10 360 25 มี.ค. 64 25 มี.ค. 65 - ล่าช้า คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ บ. ชัยภูมิสุขภัณฑ์
อภิชาติ 089 

6578942
-

หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

บุรัรัมย์ 4 เร่ิมสัญญาปี 2564 รพ. นางรอง อาคารผู้ป่วยนอก 5 ช้ัน 10943
ไม่มี ไม่มี

149.00 2/16 660 23 ก.ย. 64 14 ก.ค. 66 - ปกติ บ. ชัยภูมิสุขภัณฑ์ อดิศร 089 9478439 -

กฤษฏา 085 
8672716

-

สุรินทร์ 5 เร่ิมสัญญาปี 2564 รพ. ท่าตูม อาคารผู้ป่วยนอก 4 ช้ัน 9893
ไม่มี ไม่มี

77.99 2/12 650 12 ส.ค. 64 23 พ.ค. 66 - ปกติ
คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตาม

สัญญา
หจก.สุรินทร์รุ่งวิจิตร

กุล
สมชาย 081 
4169492

-

รวม 5 459.65

หมำยเหตุ  : ค ำอธิบำยควำมหมำย

สถำนะ  ปกติ     หมำยถึง  กำรประเมินงำนก่อสร้ำง อยู่ระหว่ำงสัญญำ คำดว่ำสำมำรถด ำเนินงำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จตำมสัญญำ 

สถำนะ ล่ำช้ำ   หมำยถึง กำรประเมินงำนก่อสร้ำง อยู่ระหว่ำงสัญญำ คำดว่ำงำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จตำมก ำหนดของสัญญำ หรืออำจมีค่ำปรับไม่เกินร้อยละ 5 

สถำนะ  ล่ำช้ำ/เร่งรัด    หมำยถึง กำรประเมินงำนก่อสร้ำง อยู่ระหว่ำงสัญญำ คำดว่ำงำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จตำมก ำหนดของสัญญำ หรืออำจมีค่ำปรับมำกกว่ำร้อยละ 5 
สถำนะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมำยถึง งำนก่อสร้ำงยังไม่แล้วเสร็จตำมก ำหนดของสัญญำ มีค่ำปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 
สถำนะ  ปรับ/มำกกว่ำร้อยละ 10     หมำยถึง งำนก่อสร้ำงยังไม่แล้วเสร็จตำมก ำหนดของสัญญำ มีค่ำปรับมำกกว่ำ ร้อยละ 10 
สถำนกำรณ์    หมำยถึง กำรประเมินงำนก่อสร้ำงโดยผู้ควบคุมงำน 

คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตาม
สัญญา

ผู้ควบคุมงานร่วม 
เบอร์โทร

วงเงินงบประมาณ 
(ล้านบาท)

ค่างาน(ล้านบาท)
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน
ท้ังหมด

ระยะด าเนินการ (วัน)
สถานการณ์ ผู้รับจ้างความสูง แบบเลขท่ี

การแก้ไขแบบ
(มี/ไม่มี)

การแก้ไขฐานราก
(มี/ไม่มี)

ผู้ควบคุมงานกอง
แบบแผน เบอร์โทร

จังหวัด ล าดับ
 ปีท่ีเร่ิมสัญญา 
ส้ินสุดสัญญา

สถานท่ีก่อสร้าง รายการส่ิงก่อสร้าง

สถานการณ์ ผู้รับจ้าง
ผู้ควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอร์โทร
ผู้ควบคุมงานร่วม 

เบอร์โทร

เขตสุขภาพท่ี 9  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เขตสุขภาพท่ี 9  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจ าวันท่ี 25 มิถุนายน 2565

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
งวดงาน/งวดงาน

ท้ังหมด
จังหวัด ล าดับ

 ปีท่ีเร่ิมสัญญา 
ส้ินสุดสัญญา

สถานท่ีก่อสร้าง รายการส่ิงก่อสร้าง ความสูง แบบเลขท่ี
การแก้ไขแบบ

(มี/ไม่มี)
การแก้ไขฐานราก

(มี/ไม่มี)
วงเงินงบประมาณ 

(ล้านบาท)
ค่างาน(ล้านบาท)

ระยะด าเนินการ (วัน)

ลงชื่อ..............................................
( นำยพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ )

หัวหน้ำงำนสนับสนุนด้ำนสถำปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภำพที่ 9
วันที่ 30  มิถุนำยน  2565



จ านวนวัน เร่ิมสัญญา ส้ินสุกสัญญา
วันท่ีเร่ิมงาน

ฐานราก
ต่อสัญญา สถานะ

นครราชสีมา 1 เร่ิมสัญญาปี 2565 รพ. ห้วยแถลง อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 4 ช้ัน 8815 ไม่มี ไม่มี 123.02 89.00 /14 720 23 มี.ค. 65 15 มี.ค. 67 30 มิ.ย. 65 ปกติ
คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตาม

สัญญา
บ. เคบีบี

ดอนสตัคช่ัน
ธนาเวช 087 

5736889
รัตนกรณ์ 063 

4699965
กฤษฏา 085 

8672716

บุรีรัมย์ 2 เร่ิมสัญญาปี 2565 รพ. บุรีรัมย์ อาคารศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ 6 ช้ัน แบบเอกชน ไม่มี มี 180.00 170.00 /20 870 10 ก.พ. 65 29 มิ.ย. 67 15 มิ.ย. 65 ปกติ
คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตาม

สัญญา
บ. นิวัฒน์วัสดุ อดิศร 089 9478439 -

กฤษฏา 085 
8672716

-

บุรีรัมย์ 3 เร่ิมสัญญาปี 2565 รพ. กระสัง อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ช้ัน 10944 ไม่มี ไม่มี 103.00 86.00 /14 650 4 มี.ค. 65 13 ธ.ค. 66 2 พ.ค. 65 ปกติ
คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตาม

สัญญา
บ. นิวัฒน์วัสดุ อดิศร 089 9478439 -

กฤษฏา 085 
8672716

-

สุรินทร์ 4 - รพ. สุรินทร์ อาคารผู้ป่วยใน 300 เตียง 11039 ไม่มี ไม่มี
406.00

406.00 /28 - - - ยกเลิกประกาศ
อยู่ระหว่างจัดท าประกาศหาผู้รับจ้าง

ใหม่
สมชาย 081 
4169492

รวม 4 751.00

หมำยเหตุ  : ค ำอธิบำยควำมหมำย

สถำนะ  ปกติ     หมำยถึง  กำรประเมินงำนก่อสร้ำง อยู่ระหว่ำงสัญญำ คำดว่ำสำมำรถด ำเนินงำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จตำมสัญญำ   

สถำนะ ล่ำช้ำ   หมำยถึง กำรประเมินงำนก่อสร้ำง อยู่ระหว่ำงสัญญำ คำดว่ำงำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จตำมก ำหนดของสัญญำ หรืออำจมีค่ำปรับไม่เกินร้อยละ 5 

สถำนะ  ล่ำช้ำ/เร่งรัด    หมำยถึง กำรประเมินงำนก่อสร้ำง อยู่ระหว่ำงสัญญำ คำดว่ำงำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จตำมก ำหนดของสัญญำ หรืออำจมีค่ำปรับมำกกว่ำร้อยละ 5 
สถำนะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมำยถึง งำนก่อสร้ำงยังไม่แล้วเสร็จตำมก ำหนดของสัญญำ มีค่ำปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 
สถำนะ  ปรับ/มำกกว่ำร้อยละ 10     หมำยถึง งำนก่อสร้ำงยังไม่แล้วเสร็จตำมก ำหนดของสัญญำ มีค่ำปรับมำกกว่ำ ร้อยละ 10 
สถำนกำรณ์    หมำยถึง กำรประเมินงำนก่อสร้ำงโดยผู้ควบคุมงำน 

วงเงินงบประมาณ 
(ล้านบาท)

ค่างาน(ล้านบาท)
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน
ท้ังหมด

สถานการณ์ ผู้รับจ้าง
ระยะด าเนินการ (วัน)

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจ าวันท่ี 25 มิถุนายน 2565

เขตสุขภาพท่ี 9  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด ล าดับ
 ปีท่ีเร่ิมสัญญา 
ส้ินสุดสัญญา

สถานท่ีก่อสร้าง รายการส่ิงก่อสร้าง ความสูง แบบเลขท่ี
การแก้ไขแบบ

(มี/ไม่มี)
การแก้ไขฐานราก

(มี/ไม่มี)
ผู้ควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอร์โทร
ผู้ควบคุมงานร่วม 

เบอร์โทร

ลงชื่อ..............................................
( นำยพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ )

หัวหน้ำงำนสนับสนุนด้ำนสถำปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภำพที่ 9
วันที่ 30  มิถุนำยน  2565



จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

10 10          748.03 5 548.08 4 191.35 - - - - - -

สรุป จํานวนงานทั้งหมดมี มีจํานวน 10 งาน งบประมาณ       748.03         ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการปกติ  มีจํานวน 5 งาน งบประมาณ       548.08 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการลาชา มีจํานวน 4 งาน งบประมาณ       191.35 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการลาชา/เรงรัด มีจํานวน - งาน งบประมาณ - ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการปรับ/ไมเกินรอยละ 10 - มีจํานวน - งาน งบประมาณ - ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการปรับ/มากกวารอยละ 10  - มีจํานวน - งาน งบประมาณ - ลานบาท

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา 

สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5  

สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5 

สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 

สถานะ ปรับ/มากกวารอยละ 10   หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวารอยละ10 

สรุป งานกอสรางสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

     ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2565 

เขตสุขภาพที่ ....10..

เขตสุขภาพ
จํานวน

งานทั้งหมด

รวมมูลคา

งานทั้งหมด/

ลานบาท

สถานะงานกอสรางฯ

หมายเหตุ
ปกติ ลาชา ลาชา/เรงรัด ปรับ/ไมเกินรอยละ 10 ปรับ/มากกวารอยละ 10

ลงชื่อ.............................................. 

  (.....นายบดินทร  วิบูลยวัฒน....) 

หัวหนางานสนับสนุนดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพท่ี 10 

วันท่ี........25 มิ.ย. 65.......... 

แลวเสร็จ 1 งาน

(69.48 ลานบาท)



จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ตอสัญญา สถานะ

อุบลราชธานี 1 เริ่มสัญญาป 2563 รพ. ตระการพืชผล อาคารพักเจาหนาที่ 96 หอง 7 ชั้น 10725 ไมมี ไมมี 69.48 15/15 580 242425 28 เม.ย. 65 - ปกติ ดวางานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญ
หจก. สหสุทธิชัยเท

รดดิ้ง
รัตนพล 082 7899893 ทศพร 063 9517947

อํานาจเจริญ 2 เริ่มสัญญาป 2563 รพ. อํานาจเจริญ อาคารพักพยาบาล 100 หอง 10135 ไมมี ไมมี 52.80 12/14 550 44063 20 ก.พ. 22 27 พ.ค. 22 ลาชา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จ บ. บุษยาการสราง รัตนพล 082 7899893 ทศพร 063 9517947

ยโสธร 3 เริ่มสัญญาป 2563 รพ. ยโสธร  อาคารพักพยาบาล 100 หอง 10135 ไมมี ไมมี 42.50 12/14 550 44099 31 มี.ค. 22 29 ม.ค. 22 ปกติ ดวางานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญ
หจก. เชิดชัยศิลป

รุงเรือง
รัตนพล 082 7899893 ทศพร 063 9517947

ศรีสะเกษ 4 เริ่มสัญญาป 2563 รพ. ศรีสะเกษ อาคารโรงครัว - โรงอาหาร 8957 ไมมี ไมมี 43.95 13/15 450 242387 10 พ.ย.64 ลาชา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จ
กิจการรวมคา

เพาเวอรโปร
รัตนพล 082 7899893 ทศพร 063 9517947

ว.693 คาปรับเปน 0

รวม 208.73

จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ตอสัญญา สถานะ

อุบลราชธานี 1 เริ่มสัญญาป 2564 รพ. มะเร็งอุบลราชธานี อาคารผูปวยหนักและผูปวยใน 11039 ไมมี ไมมี 338.00 2/28 1095 25 พ.ย. 64 23 พ.ย. 67 - ปกติ
คาดวางานกอสรางแลว

เสร็จตามสัญญา

กิจการรวมคา เอส

เอสพีฯ

รัตนพล 082 

7899893

ทศพร 063 

9517947

อุบลราชธานี 2 เริ่มสัญญาป 2564 รพ. มวงสามสิบ อาคารผูปวนอก 3 ชั้น 10946 ไมมี ไมมี 64.20 6/10 450 9 มิ.ย. 64 1 ก.ย. 65 - ปกติ
คาดวางานกอสรางแลว

เสร็จตามสัญญา

บ. เลิศพัฒนาศรีสะ

เกษ

รัตนพล 082 

7899893

ทศพร 063 

9517947
มุกดาหาร 3 เริ่มสัญญาป 2564 รพ. นิคมคําสรอย อาคารผูปวนอกและอุบัติเหตุ 3 ชั้น 8708/พิเศษ/43 ไมมี ไมมี 71.49 1/15 650 29 ก.ย. 64 10 ก.ค. 66 - ลาชา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จ กิจการรวมคา วาย รัตนพล 082 ทศพร 063 

หรืออาจมีคาปรับไมเกิน

ยโสธร 4 เริ่มสัญญาป 2564 รพ. คําเขื่อนแกว อาคารผูปวยนอก 3 ชั้น 10946 ไมมี ไมมี 42.50 4/10 380 16 ก.ย. 64 8 ต.ค. 65 - ปกติ
คาดวางานกอสรางแลว

เสร็จตามสัญญา
บ.จั่วเซงยโสธร

ทศพร 063 

9517947
-

ยโสธร 5 เริ่มสัญญาป 2564  สมเด็จพระยุพราชเลิงนก อาคารซักฟอก จายกลางฯ 4 ชั้น 10124 ไมมี ไมมี 23.11 1/10 24 ก.ค. 64 18 ก.ค. 65 - ปกติ คาดวางานกอสรางแลวเสร็จ บ.สกายเพชร
ทศพร 063 

9517947
-

หรออาจมคาปรบไมเกน

รอยละ 5
รวม 539.30

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา   

สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5  

สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5 

สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกวารอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวา รอยละ 10 

สถานการณ    หมายถึง การประเมินงานกอสรางโดยผูควบคุมงาน 

งานกอสรางสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจําวันที่ 25 มิถุนายน 2565

เขตสุขภาพที่ ...10...  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด ลําดับ
 ปที่เริ่มสัญญา 

สิ้นสุดสัญญา
สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง ความสูง แบบเลขที่

การแกไขแบบ

(มี/ไมมี)

การแกไขฐานราก

(มี/ไมมี)

ดําเนินการแลวเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด

การแกไขแบบ

(มี/ไมมี)

การแกไขฐานราก

(มี/ไมมี)

วงเงินงบประมาณ 

(ลานบาท)

คางาน(ลาน

บาท)

ผูควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอรโทร

ผูควบคุมงานรวม 

เบอรโทร

เขตสุขภาพที่ ...10...  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด ลําดับ
 ปที่เริ่มสัญญา 

สิ้นสุดสัญญา
สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง ความสูง

วงเงินงบประมาณ 

(ลานบาท)

คางาน(ลาน

บาท)

ดําเนินการแลวเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด

ระยะดําเนินการ (วัน)
สถานการณ ผูรับจาง

แบบเลขที่

ระยะดําเนินการ (วัน)

สถานการณ ผูรับจาง
ผูควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอรโทร

ผูควบคุมงานรวม 

เบอรโทร

ลงชื่อ.............................................. 

 (.....นายบดินทร  วิบูลยวัฒน....) 

หัวหนางานสนับสนุนดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 10 

วันที่........25 มิ.ย. 65.......... 

-



จ านวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา
วันที่เริ่มฐาน

ราก
ตอ่สัญญา สถานะ

อบุลราชธานี 1 เร่ิมสัญญาปี 2565 รพ. วารินช าราบ อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 6 ชั้น 9073 ไม่มี ไม่มี 60.88 /14 680 28 มี.ค. 65 6 ก.พ. 65 22 ม.ิย. 65 - - ปกติ
คาดวา่งานก่อสร้างแล้ว

เสร็จตามสัญญา
บ.เอกชัย รตันพล 082 7899893

รวม 1 60.88

หมายเหต ุ : ค าอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถด าเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา   

สถานะ ล่าชา้   หมายถึง การประเมนิงานก่อสรา้ง อยูร่ะหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสรา้งแล้วเสรจ็ตามก าหนดของสัญญา หรอือาจมค่ีาปรบัไมเ่กินรอ้ยละ 5  

สถานะ  ล่าชา้/เรง่รดั    หมายถึง การประเมนิงานก่อสรา้ง อยูร่ะหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสรา้งแล้วเสรจ็ตามก าหนดของสัญญา หรอือาจมค่ีาปรบัมากกว่ารอ้ยละ 5  

สถานะ  ปรบั/ไมเ่กินรอ้ยละ 10     หมายถึง งานก่อสรา้งยงัไมแ่ล้วเสรจ็ตามก าหนดของสัญญา มค่ีาปรบัไมเ่กิน รอ้ยละ 10 

สถานะ  ปรบั/มากกว่ารอ้ยละ 10     หมายถึง งานก่อสรา้งยงัไมแ่ล้วเสรจ็ตามก าหนดของสัญญา มค่ีาปรบัมากกว่า รอ้ยละ 10 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมนิงานก่อสรา้งโดยผู้ควบคุมงาน 

วงเงนิงบประมาณ (ล้าน

บาท)
ค่างาน(ล้านบาท)

ด าเนินการแล้วเสรจ็ 

งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด

ระยะด าเนินการ (วัน)

สถานการณ์ ผู้รบัจา้ง

งานก่อสรา้งสถานบรกิารสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจ าวันที่ 25 มิถุนายน 2565

เขตสุขภาพที่ ...10....  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จงัหวัด ล าดบั
 ปทีี่เริ่มสัญญา สิ้นสุด

สัญญา
สถานที่ก่อสรา้ง รายการสิ่งก่อสรา้ง ความสูง แบบเลขที่

การแก้ไขแบบ

(ม/ีไม่มี)

การแก้ไขฐานราก

(ม/ีไม่มี)

ผู้ควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอรโ์ทร

ผู้ควบคุมงานรว่ม 

เบอรโ์ทร

ลงช่ือ..............................................  
  (.....นายบดินทร์  วิบูลย์วัฒน์....) 

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพท่ี 10 
วันที่........25 มิ.ย. 65.......... 



จ ำนวน
งำน

รวมมูลค่ำ
งำน/ล้ำนบำท

จ ำนวน
งำน

รวมมูลค่ำ
งำน/ล้ำนบำท

จ ำนวน
งำน

รวมมูลค่ำ
งำน/ล้ำนบำท

จ ำนวน
งำน

รวมมูลค่ำ
งำน/ล้ำนบำท

จ ำนวน
งำน

รวมมูลค่ำ
งำน/ล้ำนบำท

11 13 2,198.82      7 1342.55 4 145.16 0 0.00 0 0.00 1 524.11
มงีานกอ่สร้างทีย่งัไมไ่ด้เร่ิม

สัญญา จ านวน 1 งาน

สรปุ จ ำนวนงำนทัง้หมดม ี มจี ำนวน 13 งำน งบประมำณ 2,198.82  ลำ้นบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปกต ิ มจี ำนวน 7 งำน งบประมำณ 1342.55 ลำ้นบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรลำ่ชำ้ มจี ำนวน 4 งำน งบประมำณ 145.16 ลำ้นบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรลำ่ชำ้/เรง่รดั มจี ำนวน 0 งำน งบประมำณ 0.00 ลำ้นบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปรบั/ไมเ่กินรอ้ยละ 10 มจี ำนวน 0 งำน งบประมำณ 0.00 ลำ้นบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปรบั/มำกกวำ่รอ้ยละ 10 มจี ำนวน 1 งำน งบประมำณ 524.11 ลำ้นบำท

หมำยเหต ุ : ค ำอธบิำยควำมหมำย

สถำนะ  ปกต ิ    หมำยถึง  กำรประเมนิงำนก่อสรำ้ง อยูร่ะหวำ่งสญัญำ คำดวำ่สำมำรถด ำเนินงำนก่อสรำ้งแลว้เสรจ็ตำมสญัญำ 

สถำนะ ลำ่ชำ้   หมำยถึง กำรประเมนิงำนก่อสรำ้ง อยูร่ะหวำ่งสญัญำ คำดวำ่งำนก่อสรำ้งแลว้เสรจ็ตำมก ำหนดของสญัญำ หรอือำจมค่ีำปรบัไมเ่กินรอ้ยละ 5  

สถำนะ  ลำ่ชำ้/เรง่รดั    หมำยถึง กำรประเมนิงำนก่อสรำ้ง อยูร่ะหวำ่งสญัญำ คำดวำ่งำนก่อสรำ้งแลว้เสรจ็ตำมก ำหนดของสญัญำ หรอือำจมค่ีำปรบัมำกกวำ่รอ้ยละ 5  

สถำนะ  ปรบั/ไมเ่กินรอ้ยละ 10     หมำยถึง งำนก่อสรำ้งยงัไมแ่ลว้เสรจ็ตำมก ำหนดของสญัญำ มค่ีำปรบัไมเ่กินรอ้ยละ 10 

สถำนะ ปรบั/มำกกวำ่รอ้ยละ 10   หมำยถึง งำนก่อสรำ้งยงัไมแ่ลว้เสรจ็ตำมก ำหนดของสญัญำ มค่ีำปรบัมำกกวำ่รอ้ยละ10 

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ณ วันที ่25 มิถุนายน 2565 

เขตสุขภาพที ่11

เขตสุขภำพ
จ ำนวน

งำนทัง้หมด

รวมมูลค่ำ
งำนทัง้หมด/

ล้ำนบำท

สถำนะงำนก่อสร้ำงฯ

หมำยเหตุ
ปกติ ล่ำช้ำ ล่ำช้ำ/เร่งรัด ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 ปรับ/มำกกว่ำร้อยละ 10

ลงชื่อ..............................................
(นำงสำวประภัสสร  จิรำภรณ์)

หัวหน้ำงำนสนับสนุนด้ำนสถำปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภำพท่ี  11
วันที่..................................................30 มิถุนายน 2565

มีงานกอสรางที่ยังไมไดเริ่มสัญญา จํานวน 1 งาน 187 ลานบาท



จ านวนวัน เริม่สัญญา สิ้นสุดสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

สุราษฏร์ธานี 1 2559-2565 รพ.สุราษฏร์ธานี
อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติย

ภูม)ิ 9 ชั้น
9 10804 มี ไม่มี - 524.11 17/34 1,201 31 ม.ีค. 59 27 ธ.ค. 62 -

ปรับ/มากกวา่
ร้อยละ 10

งานก่อสร้างยงัไม่แล้วเสร็จ 
ตามก าหนดของสัญญา และ
มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10, 
ผู้รับจ้างถูกปรับตัง้แต ่27 
ธ.ค. 62-ปจัจุบนั และไม่มี

การปฏบิตังิาน

บ.เสรีการโยธา จก. สมศักดิ ์09 3584 3234 -

จ านวนวัน เริม่สัญญา สิ้นสุดสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

ชุมพร 1 2563-2565 รพ.ท่าแซะ
อาคารผู้ป่วยหนักฟื้นฟู

สมรรถภาพผู้พกิาร
5 10003, ข.208/พ.ย./62 ไม่มี มี - 43.77 12/14 720 23 ก.ค. 63 12 ก.ค. 65 - ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา

บ.สหทรัพย ์คอน
สตรัคชั่น จ ากัด

อนุกูล 08 8121 3971 -

นครศรีธรรมร
าช

2 2563-2566 รพ.ร่อนพบิูลย์ อาคารผู้ป่วยนอก-อบุัติเหตุ 4 8708, ข.201/พ.ย/62 ไม่มี ไม่มี 80.00 74.78  6/10 620 1 ต.ค. 63 12 ส.ค. 65 - ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา
หจก.เอส.พี.โยธากิจ

(1988)
นัฐกฤต 06 1936 8473 -

สุราษฏร์ธานี 3 2563-2565 รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น 5 10943, ข.135/ต.ค/62 มี ไม่มี - 185.00 12/16 660 29 พ.ค. 63 19 ม.ีค. 65 27 ม.ิย. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา บ.สยามธรรมนนท์ จ ากัด สมศักดิ ์09 3584 3234 -

จ านวนวัน เริม่สัญญา สิ้นสุดสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

1 2564-2565 รพ.ชุมพรเขตรอดุมศักด์ิ
อาคารแฟลตพกัพยาบาล 40 ยู

นิต 80 ห้อง
7

10535, ข.122/ม.ิย/60, 
ข.27/ม.ีค/62

ไม่มี ไม่มี 48.84 52.97 5/14 500 10 ม.ีค. 64 22 ก.ค. 65 - ล่าช้า
อยูใ่นสัญญาแตง่านล่าช้าไม่

เปน็ไปตามงวดงาน
บ.เอ็มพีซี ฟิวเจอร์ เอ็น

เนอยี ่เซฟ จ ากัด
อนุกูล 08 8121 3971 -

2 2564-2565 รพ.ชุมพรเขตรอดุมศักด์ิ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4
10915,

ข.213/ก.ย/63
ไม่มี มี 47.98 46.53 1/11 480 18 พ.ค. 64 9 ก.ย. 65 - ล่าช้า

อยูใ่นสัญญาแตง่านล่าช้าไม่
เปน็ไปตามงวดงาน

บ.สหทรัพย ์คอน
สตรัคชั่น จ ากัด

อนุกูล 08 8121 3971 -

นครศรีธรรมร
าช

3 2563-2564 รพ.ทุ่งสง
อาคารพกัพยาบาล 32 หน่วย (4

 ชั้น ใต้ถุนโล่ง)
4

8821,
ข.355/ส.ค./55

ไม่มี ไม่มี 25.00 24.98  6/8 365 18 ส.ค. 63 18 ธ.ค. 64 - ล่าช้า
อยูใ่นสัญญาแตง่านล่าช้าไม่

เปน็ไปตามงวดงาน
บ.มหาฤกษ์ด ารงพัฒนา

 จ ากัด
นัฐกฤต 06 1936 8473 -

4 2563-2565 รพ.ฉลอง อาคารผู้ป่วยใน 7
10945,

ข.207/พ.ย/62
ไม่มี มี 164.56 141.73 15/20 690 24 พ.ย. 63 23 ต.ค. 65 - ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา

บ.สหโยธาสถาปตัย ์
จ ากัด

ประกอบ+สุทัศน์ 08 
8768 7523

-

5 2564-2565 รพ.ถลาง
อาคารพกัเจา้หน้าที่ (โครงสร้าง

ต้านแผ่นดินไหว)
4

10468,
ข.218/พ.ย./63

ไม่มี มี 24.10 20.68  4/10 420 10 ก.ค. 64 2 ก.ย. 65 - ล่าช้า คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา
บ.กนกธร เรียลเอสเตท 

จ ากัด
สุทัศน์ 08 7457 0157 -

6 2564-2567 รพ.วชิระภูเกต็
อาคารอบุัติเหตุฉุกเฉิกโรคหัวใจ

และชั้นใต้ดิน
10

11041, ข.200/พ.ย/62, 
ข.วชร./พเิศษ/1/63

ไม่มี มี 748.53 583.20  9/36 1,185 23 ม.ค. 64 21 เม.ย. 67 - ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา
บ.วอลท์เซ็นเอ็นเตอไพร์

 จ ากัด
สุทัศน์+เผ่าพงษ์ 08 

7457 0157
-

7 2564-2566 รพ.วชิระภูเกต็ อาคารพกัคนไข้ 298 เตียง 8

9448,แบบแปลนอาคารฯ
(ส่วนที่เหลือ), ข.296/

ก.ค/59,รายการประกอบ
แบบฯ(ส่วนที่เหลือ)

มี มี 258.80 250.30 14/43 963 1 เม.ย. 64 19 พ.ย. 66 - ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา บ.สยามธรรมนนท์
 สุทัศน์+เผ่าพงษ์ 08 

7457 0157
-

สุราษฏร์ธานี 8 2564-2566 รพ.ท่าโรงช้าง
อาคารผู้ป่วยนอก (โครงสร้าง

ต้านแผ่นดินไหว)
4

8883, ข.167/พ.ค/56, ข.
277/ก.ย/61

ไม่มี ไม่มี - 63.77 2/10 630 2 ก.ย. 64 23 พ.ค. 66 - ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา บ.สยามธรรมนนท์ จ ากัด สมศักดิ ์09 3584 3234 -

รวม 12 2,011.82

หมำยเหต ุ : ค ำอธิบำยควำมหมำย
สถำนะ  ปกต ิ    หมำยถึง  กำรประเมินงำนก่อสรำ้ง อยูร่ะหว่ำงสัญญำ คำดว่ำสำมำรถด ำเนินงำนก่อสรำ้งแล้วเสรจ็ตำมสัญญำ   
สถำนะ ล่ำช้ำ   หมำยถึง กำรประเมินงำนก่อสรำ้ง อยูร่ะหว่ำงสัญญำ คำดว่ำงำนก่อสรำ้งแล้วเสรจ็ตำมก ำหนดของสัญญำ หรอือำจมีค่ำปรบัไม่เกินรอ้ยละ 5  
สถำนะ  ล่ำช้ำ/เรง่รดั    หมำยถึง กำรประเมินงำนก่อสรำ้ง อยูร่ะหว่ำงสัญญำ คำดว่ำงำนก่อสรำ้งแล้วเสรจ็ตำมก ำหนดของสัญญำ หรอือำจมีค่ำปรบัมำกกว่ำรอ้ยละ 5  
สถำนะ  ปรบั/ไม่เกินรอ้ยละ 10     หมำยถึง งำนก่อสรำ้งยงัไม่แล้วเสรจ็ตำมก ำหนดของสัญญำ มีค่ำปรบัไม่เกิน รอ้ยละ 10 
สถำนะ  ปรบั/มำกกว่ำรอ้ยละ 10     หมำยถึง งำนก่อสรำ้งยงัไม่แล้วเสรจ็ตำมก ำหนดของสัญญำ มีค่ำปรบัมำกกว่ำ รอ้ยละ 10 
สถำนกำรณ์    หมำยถึง กำรประเมินงำนก่อสรำ้งโดยผู้ควบคุมงำน 

สถานการณ์ ผู้รับจ้าง

ผู้ควบคุมงานร่วม 
เบอร์โทร

ผู้ควบคุมงานกอง
แบบแผน เบอร์โทร

ผู้ควบคุมงานร่วม 
เบอร์โทร

เขตสุขภาพที ่11  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด ล าดับ
 ปทีี่เริม่
สัญญา 

สิ้นสุดสัญญา
สถานที่ก่อสร้าง รายการสิ่งก่อสร้าง ความสูง

วงเงินงบประมาณ (ล้าน
บาท)

ค่างาน(ล้านบาท)
ด าเนินการแล้วเสรจ็ 

งวดงาน/งวดงาน
ทัง้หมด

ระยะด าเนินการ (วัน)

สถานการณ์

ระยะด าเนินการ (วัน)

ความสูง แบบเลขที่
การแก้ไขแบบ

(ม/ีไม่ม)ี
การแก้ไขฐานราก

(ม/ีไม่ม)ี

ผู้ควบคุมงานกอง
แบบแผน เบอร์โทร

สถานการณ์ ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

ผู้ควบคุมงานกอง
แบบแผน เบอร์โทร

ผู้ควบคุมงานร่วม 
เบอร์โทร

เขตสุขภาพที ่11  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เขตสุขภาพที ่11  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจ าวนัที่ 25 มิถุนายน 2565

ด าเนินการแล้วเสรจ็ 
งวดงาน/งวดงาน

ทัง้หมด
จังหวัด ล าดับ

 ปทีี่เริม่
สัญญา 

สิ้นสุดสัญญา
สถานที่ก่อสร้าง รายการสิ่งก่อสร้าง ความสูง แบบเลขที่

การแก้ไขแบบ
(ม/ีไม่ม)ี

การแก้ไขฐานราก
(ม/ีไม่ม)ี

ชุมพร

ภูเกต็

วงเงินงบประมาณ (ล้าน
บาท)

ค่างาน(ล้านบาท)

ระยะด าเนินการ (วัน)

จังหวัด ล าดับ
 ปทีี่เริม่
สัญญา 

สิ้นสุดสัญญา
สถานที่ก่อสร้าง รายการสิ่งก่อสร้าง

ด าเนินการแล้วเสรจ็ 
งวดงาน/งวดงาน

ทัง้หมด

การแก้ไขแบบ
(ม/ีไม่ม)ี

การแก้ไขฐานราก
(ม/ีไม่ม)ี

วงเงินงบประมาณ (ล้าน
บาท)

ค่างาน(ล้านบาท)แบบเลขที่

ลงชื่อ..............................................
(นำงสำวประภัสสร  จิรำภรณ์)

หัวหน้ำงำนสนับสนุนด้ำนสถำปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภำพที่  11
วันที่..................................................30 มิถุนายน 2565



จ านวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา วันที่เริ่ม
ฐานราก

ต่อสัญญา สถานะ

สุราษฏร์ธานี 1 - รพ.สุราษฏร์ธานี
อาคารบริการและจอดรถ 

เซ็นสัญญาแล้ว 
(ขณะน้ีรอ รพ.สุ
ราษฎรธ์านี ส่ง

สัญญาจา้งใหก้อง
แบบแผน)

- - - -

รวม 1 187.00

หมำยเหตุ  : ค ำอธิบำยควำมหมำย

สถำนะ  ปกติ     หมำยถึง  กำรประเมินงำนก่อสร้ำง อยู่ระหว่ำงสัญญำ คำดว่ำสำมำรถด ำเนินงำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จตำมสัญญำ   

สถำนะ ล่ำช้ำ   หมำยถึง กำรประเมินงำนก่อสร้ำง อยู่ระหว่ำงสัญญำ คำดว่ำงำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จตำมก ำหนดของสัญญำ หรืออำจมีค่ำปรับไม่เกินร้อยละ 5  

สถำนะ  ล่ำช้ำ/เร่งรัด    หมำยถึง กำรประเมินงำนก่อสร้ำง อยู่ระหว่ำงสัญญำ คำดว่ำงำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จตำมก ำหนดของสัญญำ หรืออำจมีค่ำปรับมำกกว่ำร้อยละ 5  
สถำนะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมำยถึง งำนก่อสร้ำงยังไม่แล้วเสร็จตำมก ำหนดของสัญญำ มีค่ำปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 
สถำนะ  ปรับ/มำกกว่ำร้อยละ 10     หมำยถึง งำนก่อสร้ำงยังไม่แล้วเสร็จตำมก ำหนดของสัญญำ มีค่ำปรับมำกกว่ำ ร้อยละ 10 
สถำนกำรณ์    หมำยถึง กำรประเมินงำนก่อสร้ำงโดยผู้ควบคุมงำน 

วงเงินงบประมาณ (ล้าน
บาท)

ค่างาน(ล้านบาท)
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน
ทั้งหมด

ระยะด าเนินการ (วัน)

สถานการณ์ ผู้รับจา้ง

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจ าวันที่ 25 มถุินายน 2565

เขตสุขภาพที่ 11  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

จงัหวัด ล าดับ
 ปีที่เริ่ม
สัญญา 

สิ้นสุดสัญญา
สถานที่ก่อสร้าง รายการสิ่งก่อสร้าง ความสูง แบบเลขที่ การแก้ไขแบบ

(มี/ไม่ม)ี
การแก้ไขฐานราก

(มี/ไม่ม)ี
ผู้ควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอร์โทร
ผู้ควบคุมงานร่วม 

เบอร์โทร

ลงชื่อ..............................................
(นำงสำวประภัสสร  จิรำภรณ)์

หัวหน้ำงำนสนับสนุนด้ำนสถำปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภำพท่ี  11
วันที.่.................................................30 มิถุนายน 2565

- 9034+ข.79/ก.ค./64 ไม่มี ไม่มี 207.00 187.00 - - - - -
(โครงสร้างตา้นแผ่นดนไิ หว)



จ ำนวน
งำน

รวมมูลค่ำ
งำน/ล้ำนบำท

จ ำนวน
งำน

รวมมูลค่ำ
งำน/ล้ำนบำท

จ ำนวน
งำน

รวมมูลค่ำ
งำน/ล้ำนบำท

จ ำนวน
งำน

รวมมูลค่ำ
งำน/ล้ำนบำท

จ ำนวน
งำน

รวมมูลค่ำ
งำน/ล้ำนบำท

12 25 1,555.33      12 470.50 8 1084.84 0 0.00 0 0.00 0 0.00
มงีานกอ่สร้างทีย่งัไมไ่ด้เร่ิม

สัญญา จ านวน 5 งาน

สรปุ จ ำนวนงำนทัง้หมดม ี มจี ำนวน 25 งำน งบประมำณ 1,555.33  ลำ้นบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปกต ิ มจี ำนวน 12 งำน งบประมำณ 470.50 ลำ้นบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรลำ่ชำ้ มจี ำนวน 8 งำน งบประมำณ 1084.84 ลำ้นบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรลำ่ชำ้/เรง่รดั มจี ำนวน 0 งำน งบประมำณ 0.00 ลำ้นบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปรบั/ไมเ่กินรอ้ยละ 10 มจี ำนวน 0 งำน งบประมำณ 0.00 ลำ้นบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปรบั/มำกกวำ่รอ้ยละ 10 มจี ำนวน 0 งำน งบประมำณ 0.00 ลำ้นบำท

หมำยเหต ุ : ค ำอธบิำยควำมหมำย

สถำนะ  ปกต ิ    หมำยถึง  กำรประเมนิงำนก่อสรำ้ง อยูร่ะหวำ่งสญัญำ คำดวำ่สำมำรถด ำเนินงำนก่อสรำ้งแลว้เสรจ็ตำมสญัญำ 

สถำนะ ลำ่ชำ้   หมำยถึง กำรประเมนิงำนก่อสรำ้ง อยูร่ะหวำ่งสญัญำ คำดวำ่งำนก่อสรำ้งแลว้เสรจ็ตำมก ำหนดของสญัญำ หรอือำจมค่ีำปรบัไมเ่กินรอ้ยละ 5  

สถำนะ  ลำ่ชำ้/เรง่รดั    หมำยถึง กำรประเมนิงำนก่อสรำ้ง อยูร่ะหวำ่งสญัญำ คำดวำ่งำนก่อสรำ้งแลว้เสรจ็ตำมก ำหนดของสญัญำ หรอือำจมค่ีำปรบัมำกกวำ่รอ้ยละ 5  

สถำนะ  ปรบั/ไมเ่กินรอ้ยละ 10     หมำยถึง งำนก่อสรำ้งยงัไมแ่ลว้เสรจ็ตำมก ำหนดของสญัญำ มค่ีำปรบัไมเ่กินรอ้ยละ 10 

สถำนะ ปรบั/มำกกวำ่รอ้ยละ 10   หมำยถึง งำนก่อสรำ้งยงัไมแ่ลว้เสรจ็ตำมก ำหนดของสญัญำ มค่ีำปรบัมำกกวำ่รอ้ยละ10 

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ณ วันที ่25 มิถุนายน 2565 

เขตสุขภาพที ่12

เขตสุขภำพ
จ ำนวน

งำนทัง้หมด

รวมมูลค่ำ
งำนทัง้หมด/

ล้ำนบำท

สถำนะงำนก่อสร้ำงฯ

หมำยเหตุ
ปกติ ล่ำช้ำ ล่ำช้ำ/เร่งรัด ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 ปรับ/มำกกว่ำร้อยละ 10

ลงชื่อ..............................................
(นำยไพรัช พงศธรกุล)

หัวหน้ำงำนสนับสนุนด้ำนสถำปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภำพที่ 12
วันที่..................................................30 มิถุนายน  2565

มีงานกอสรางที่ยังไมไดเริ่มสัญญา จํานวน 5 งาน



จ านวนวัน เริม่สัญญา สิ้นสุดสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

ตรัง 1 2562-2565 รพ.ตรัง อาคารวนิิจฉัยและรักษา 8 10805, ข.127/ม.ิย/61 มี ไม่มี 610.58 518.00 16/32 1,070 3 ก.ย. 62 7 ส.ค. 65 26 ต.ค. 65 ล่าช้า อยูใ่นสัญญาแตง่านล่าช้าไม่
เปน็ไปตามงวดงาน

บ.งามวงศ์วานการช่าง ประกอบ 08 8768 7523 -

ยะลา 2 2562-2565 รพ.ยะลา อาคารพกัเจา้หน้าที่ 96 ยูนิต 8 10950, ข.131/ม.ิย/61 มี ไม่มี 142.04 135.66 13/18 1,080 31 ส.ค. 62 14 ส.ค. 65 - ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา
หจก.หาดใหญส่รรพกิจ

ก่อสร้าง
ประยทุธ+สิทธิโชค 08 

876 87523
-

จ านวนวัน เริม่สัญญา สิ้นสุดสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

ตรัง 1 2563-2566 รพ.ตรัง
อาคารอ านวยการ ผู้ปว่ยนอก และ

อบุติัเหตุฉุกเฉิน(ส่วนทีเ่หลือ)
7 10327,ข.300/ธ.ค/62 ไม่มี มี 322.62 278.65 6/17 730 1 เม.ย. 63 31 ม.ีค. 65 - ล่าช้า อยูใ่นสัญญาแตง่านล่าช้าไม่

เปน็ไปตามงวดงาน
กิจการร่วมค้า เอสที-
แมกซ์เอนส์-ทีดบับวิ

ประกอบ 08 8768 7523 -

พทัลุง 2 2563-2565 รพ.ควนขนุน อาคารผู้ป่วยนอก 3 10946, ข.202/พย/62 มี มี 72.00 63.49 9/10 450 4 ก.ย. 63 27 พ.ย. 64 13 ม.ค. 65 ล่าช้า อยูใ่นช่วงปรับแตไ่ม่เกินร้อย
ละ 10

หจก.เอส.พี.โยธากิจ
(1988)

ประกอบ+นราศักดิ ์08 
8768 7523

-

สตูล 3 2563-2565 รพ.ละงู อาคารผู้ป่วยใน 5 10944, ข.205/พ.ย/62 มี มี 98.64 95.39  9/14 446 9 ก.ย. 63 20 ก.ค. 65 15 ก.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตาม
สัญญา

หจก.ไอ ดสี อินเตอร์คอน โชคชัย 06 1929 1615 -

จ านวนวัน เริม่สัญญา สิ้นสุดสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

1 2564-2566 รพ.ห้วยยอด
อาคารผู้ปว่ยนอกการแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์ทางเลือก
4 เอกชน ไม่มี มี 43.08 38.34 -/7 505 24 ม.ีค. 64 10 ส.ค. 65 - ล่าช้า อยูใ่นสัญญาแตง่านล่าช้าไม่

เปน็ไปตามงวดงาน
บ.ตากใบการโยธา จ ากัด ประกอบ 08 8768 7523 -

2 2564-2567 รพ.ห้วยยอด อาคารผู้ป่วยนอก-อบุัติเหตุ 5
8708/43,

ข.19/ม.ีค./2564
ไม่มี มี 152.32 140.00 -/16 800 31 ธ.ค. 64 9 ม.ีค. 67 - ล่าช้า คาดว่างานแล้วเสร็จตาม

สัญญา
บริษัท สิริ 99 จ ากัด ประกอบ 08 8768 7523 -

นราธวิาส 3 2564-2566
รพ.นราธวิาสราช

นครินทร์
อาคารโรงครัว-อาหาร 3

8957,
ข.223/ก.ย/63

มี มี 54.61 54.61 1/9 675 17 ก.ย. 64 23 ก.ค. 66 - ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตาม
สัญญา

หจก.ไอดพีาณิชย์
ประยทุธ+ชัชริน 08 

1541 2404
-

ปัตตานี 4 2564-2565 รพ.โคกโพธิ์ อาคารพกัแพทย์ 40 ยูนิต 6
11096,

ข.20/ม.ีค/64
ไม่มี มี 42.24 42.11 -/14 460 20 ก.ค. 64 25 ต.ค. 65 - ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา หจก.ซันไอคิวดี ประยทุธ 08 1541 2404 -

5 2564-2565
รพ.จติเวชสงขลาราช

นครินทร์

ส่วนประกอบแบบและระบบงาน
อาคารผู้ปว่ยในนิติเวชและสารเสพ

ติด (อาคารผู้ปว่ยใน 5 ชั้น)
-

ก.72/ม.ิย/60,
รพจ.สข.202/พ.ย/63

มี ไม่มี 15.55 15.55  5/7 210 29 ม.ีค. 64 25 ต.ค. 64 28 ม.ิย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตาม
สัญญา

บ.เพาเวอร์ เฮลธแคร์ 
จ ากัด

โชคชัย 06 1929 1615 -

6 2564 - 2565 รพ.นาหม่อม อาคารพกัแพทย์ 32 หน่วย 5 10482 ไม่มี มี 44.25 36.00 -/12 450 22 ม.ิย. 64 14 ก.ย. 65 - ล่าช้า อยูร่ะหว่างสัญญา คาดว่า
งานก่อสร้างแล้วเสร็จ

บ.หาดใหญนั่นทกร 
จ ากัด

โชคชัย 06 1929 1615 -

7 2564 - 2565
สนง.ป้องกนัควบคุม

โรคที่ 12
อาคารส านักงานเฝ้าระวงัโรคและภยั

สุขภาพในพืน้ทีภ่าคใต้ตอนล่าง
3 8016,รายการประกอบแบบฯ 

เอกสารเลขที ่1/2563
ไม่มี มี 7.87 7.80 3/5 360 14 ม.ิย. 64 8 ม.ิย. 65 ล่าช้า อยูร่ะหว่างสัญญา คาดว่า

งานก่อสร้างแล้วเสร็จ
บ.ณัฐพัชร์ วิศวกรรม

โยธา จ ากัด
โชคชัย 06 1929 1615 -

จ านวนวัน เริม่สัญญา สิ้นสุดสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

1 2564-2565 รพ.จะนะ อาคารบริการ 8 เอกชน มี มี 80.00 80.00 11/23 900 15 พ.ย. 62 3 พ.ค. 65 18 ธ.ค. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา บ.เตชิต วิศวกรรม จ ากัด
ประยทุธ+โชคชัย 08 

1541 2404
-

2 2565-2565 รพ.นาหม่อม โถงพกัคอยอาคารผู้ป่วยนอก -
แบบกอ่สร้างปรับปรุงโถง

พกัคอย
ไม่มี ไม่มี - 4.90 -/1 240 1 ก.พ. 65 28 ก.ย. 65 - ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา

บ.ศรัทธาสงขลา คอน
สตรัคชัน จ ากัด

โชคชัย 06 1929 1615 -

รวม 14 1,510.50
หมำยเหต ุ : ค ำอธิบำยควำมหมำย

สถำนะ  ปกต ิ    หมำยถึง  กำรประเมินงำนก่อสรำ้ง อยูร่ะหว่ำงสัญญำ คำดว่ำสำมำรถด ำเนินงำนก่อสรำ้งแล้วเสรจ็ตำมสัญญำ   
สถำนะ ล่ำช้ำ   หมำยถึง กำรประเมินงำนก่อสรำ้ง อยูร่ะหว่ำงสัญญำ คำดว่ำงำนก่อสรำ้งแล้วเสรจ็ตำมก ำหนดของสัญญำ หรอือำจมีค่ำปรบัไม่เกินรอ้ยละ 5  
สถำนะ  ล่ำช้ำ/เรง่รดั    หมำยถึง กำรประเมินงำนก่อสรำ้ง อยูร่ะหว่ำงสัญญำ คำดว่ำงำนก่อสรำ้งแล้วเสรจ็ตำมก ำหนดของสัญญำ หรอือำจมีค่ำปรบัมำกกว่ำรอ้ยละ 5  
สถำนะ  ปรบั/ไม่เกินรอ้ยละ 10     หมำยถึง งำนก่อสรำ้งยงัไม่แล้วเสรจ็ตำมก ำหนดของสัญญำ มีค่ำปรบัไม่เกิน รอ้ยละ 10 
สถำนะ  ปรบั/มำกกว่ำรอ้ยละ 10     หมำยถึง งำนก่อสรำ้งยงัไม่แล้วเสรจ็ตำมก ำหนดของสัญญำ มีค่ำปรบัมำกกว่ำ รอ้ยละ 10 
สถำนกำรณ์    หมำยถึง กำรประเมินงำนก่อสรำ้งโดยผู้ควบคุมงำน 

สงขลา

ผู้ควบคุมงานกอง
แบบแผน เบอร์โทร

ผู้ควบคุมงานร่วม 
เบอร์โทร

ตรัง

สงขลา

ระยะด าเนินการ (วัน)

สถานการณ์ ผู้รับจ้าง

วงเงินงบประมาณ (ล้าน
บาท)

ค่างาน(ล้านบาท)

ระยะด าเนินการ (วัน)

เขตสุขภาพที ่12 นอกปีงบประมาณ

จังหวัด ล าดับ
 ปทีี่เริม่
สัญญา 

สิ้นสุดสัญญา
สถานที่ก่อสร้าง รายการสิ่งก่อสร้าง ความสูง แบบเลขที่

การแก้ไขแบบ
(ม/ีไม่ม)ี

การแก้ไขฐานราก
(ม/ีไม่ม)ี

วงเงินงบประมาณ (ล้าน
บาท)

ค่างาน(ล้านบาท)
ด าเนินการแล้วเสรจ็ 

งวดงาน/งวดงาน
ทัง้หมด

ผู้ควบคุมงานกอง
แบบแผน เบอร์โทร

ผู้ควบคุมงานร่วม 
เบอร์โทร

เขตสุขภาพที ่12  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เขตสุขภาพที ่12  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจ าวนัที่ 25 มิถุนายน 2565

ด าเนินการแล้วเสรจ็ 
งวดงาน/งวดงาน

ทัง้หมด
จังหวัด ล าดับ

 ปทีี่เริม่
สัญญา 

สิ้นสุดสัญญา
สถานที่ก่อสร้าง รายการสิ่งก่อสร้าง ความสูง แบบเลขที่

การแก้ไขแบบ
(ม/ีไม่ม)ี

การแก้ไขฐานราก
(ม/ีไม่ม)ี

จังหวัด ล าดับ
 ปทีี่เริม่
สัญญา 

สิ้นสุดสัญญา
สถานที่ก่อสร้าง รายการสิ่งก่อสร้าง

ด าเนินการแล้วเสรจ็ 
งวดงาน/งวดงาน

ทัง้หมด

การแก้ไขแบบ
(ม/ีไม่ม)ี

การแก้ไขฐานราก
(ม/ีไม่ม)ี

วงเงินงบประมาณ (ล้าน
บาท)

ค่างาน(ล้านบาท)แบบเลขที่

ความสูง แบบเลขที่
การแก้ไขแบบ

(ม/ีไม่ม)ี
การแก้ไขฐานราก

(ม/ีไม่ม)ี

ผู้ควบคุมงานกอง
แบบแผน เบอร์โทร

ผู้ควบคุมงานร่วม 
เบอร์โทร

ผู้ควบคุมงานกอง
แบบแผน เบอร์โทร

ผู้ควบคุมงานร่วม 
เบอร์โทร

เขตสุขภาพที ่12  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด ล าดับ
 ปทีี่เริม่
สัญญา 

สิ้นสุดสัญญา
สถานที่ก่อสร้าง รายการสิ่งก่อสร้าง ความสูง

วงเงินงบประมาณ (ล้าน
บาท)

ค่างาน(ล้านบาท)
ด าเนินการแล้วเสรจ็ 

งวดงาน/งวดงาน
ทัง้หมด

ระยะด าเนินการ (วัน)

สถานการณ์

ระยะด าเนินการ (วัน)

สถานการณ์ ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

สถานการณ์ ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ..............................................
(นำยไพรัช พงศธรกุล)

หัวหน้ำงำนสนับสนุนด้ำนสถำปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภำพท่ี 12
วันที่..................................................30 มิถุนายน  2565



จ านวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา วันที่เริ่ม
ฐานราก

ต่อสัญญา สถานะ

1 2565-2565 ศูนยว์ิทยาศาสตร์
การแพทยท์ี่ 12/1 ตรัง

ปรับปรุงอาคารปฏบิติัการอณู คาดว่างานแล้วเสร็จตาม
สัญญา

หจก.พิบูลธรรมศักด์ิ การ
กอ่สร้าง

ประกอบ 08 8768 7523 -

2 - รพ.หาดส าราญเฉลิม
พระเกยีรติ 80 พรรษา

อาคารแพทยแ์ผนไทย - 9728+ข.75/ก.ค./64 - - 4.34 - - - - - - - -
สสจ.อยู่ระหว่างพิจารณา
งบประมาณ E-bidding

- - -

3 - รพ.ยะรัง
อาคารผู้ปว่ยนอก 60 เตียง 
(พร้อมลิฟต์)

- 7919+ข.162/มิ.ย./61+
ข.78/ก.ค./64

ไม่มี ไม่มี 22.40 22.34  -/8 360 29 เม.ย. 65 24 เม.ย. 66 - - ปกติ
คาดว่างานแล้วเสร็จตาม

สัญญา
หจก.ซันไอคิวดี ประยุทธ 08 1541 2404 -

4 - รพ.ทุ่งยางแดง
อาคารส่งเสริมสุขภาพและ
อเนกประสงค์ (ชายแดนใต้)

- 9638+ข.77/ก.ค./64 - - 13.52 - - - - - - - -
อยู่ระหว่างจัดท าราคา

กลางคร้ังที่ 2
- - -

5 - รพ.ปตัตานี
อาคารผ่าตัด ผู้ปว่ยนอกและ
อบุติัเหตุ

- 8135+ข.80/ก.ค./64 - - 153.85 - - - - - - - - - - - -

6 2564-2565 รพ.จิตเวชสงขลาราช
นครินทร์

อาคารพสัดุ 2 10109+ข.68/ก.ค./64 ไม่มี มี 8.26 6.98 2/6 300 24 ธ.ค. 64 19 ต.ค. 65 - - ปกติ
คาดว่างานแล้วเสร็จตาม

สัญญา
หจก.พินทุสรกอ่สร้าง โชคชัย 06 1929 1615 -

7 - รพ.สงขลา อาคารผู้ปว่ยนอกและอบุติัเหตุ 9 10838+ข.81/ก.ค./64 - - 511.75 - - - - - - - -
ประกาศ E-bidding, อยู่
ระหว่างขอความเห็นชอบ

ราคากลางไป สงป.
- - -

8 2565-2565 รพ.ธัญญารักษ์สงขลา
บา้นพกัข้าราชการอ านวยการ
ระดับสูง

2 10078+ข.178/ธ.ค./64 - - - 2.66  -/5 210 2 มิ.ย. 65 28 ธ.ค. 65 - - ปกติ
คาดว่างานแล้วเสร็จตาม

สัญญา
หจก.โยธาทิพย์ เอนเตอร์

ไพรซ์ จ ากดั
โชคชัย 06 1929 1615 -

9 2565-2565 รพ.ธัญญารักษ์สงขลา
อาคารเรือนนอนและอาคาร
ฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ปว่ยหญิง 
(เพิม่เติม)

-

แบบรูปโครงการกอ่สร้าง
อาคารเรือนนอนและ

อาคารฟืน้ฟสูมรรถภาพ
ผู้ปว่ยหญิง (เพิม่เติม)+ข.

68/ก.ค./64

- - - 6.98  -/1 90 2 มิ.ย. 65 19 ส.ค. 65 - - ปกติ
คาดว่างานแล้วเสร็จตาม

สัญญา
หจก.มิตรแสงวิศวกรรม โชคชัย 06 1929 1615 -

นราธิวาส 10 2565-2566 ศูนยค์วบคุมโรคติดต่อ
น าโดยแมลงที่ 12.4

อาคารส านักงานศูนยค์วบคุม
โรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 12.4

2 8732+ก.77/มิ.ย/61+
สคร.12ก.1/2565

ไม่มี ไม่มี - 3.32  -/6 450 12 พ.ค. 65 4 ส.ค. 66 - ปกติ
คาดว่างานแล้วเสร็จตาม

สัญญา
หจก.จ ีเอส ซี กรุ๊ป

ประยุทธ+ชัชริน 08 
1541 2404

-

สตูล 11 - รพ.สตูล อาคารบ าบดัรักษา 6 10554+ข.67/ก.ค./64 - - 153.85 - - - - - - - - - - - -

รวม 11 44.84

หมำยเหตุ  : ค ำอธิบำยควำมหมำย

สถำนะ  ปกติ     หมำยถึง  กำรประเมินงำนก่อสร้ำง อยู่ระหว่ำงสัญญำ คำดว่ำสำมำรถด ำเนินงำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จตำมสัญญำ   

สถำนะ ล่ำช้ำ   หมำยถึง กำรประเมินงำนก่อสร้ำง อยู่ระหว่ำงสัญญำ คำดว่ำงำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จตำมก ำหนดของสัญญำ หรืออำจมีค่ำปรับไม่เกินร้อยละ 5  

สถำนะ  ล่ำช้ำ/เร่งรัด    หมำยถึง กำรประเมินงำนก่อสร้ำง อยู่ระหว่ำงสัญญำ คำดว่ำงำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จตำมก ำหนดของสัญญำ หรืออำจมีค่ำปรับมำกกว่ำร้อยละ 5  
สถำนะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมำยถึง งำนก่อสร้ำงยังไม่แล้วเสร็จตำมก ำหนดของสัญญำ มีค่ำปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 
สถำนะ  ปรับ/มำกกว่ำร้อยละ 10     หมำยถึง งำนก่อสร้ำงยังไม่แล้วเสร็จตำมก ำหนดของสัญญำ มีค่ำปรับมำกกว่ำ ร้อยละ 10 
สถำนกำรณ์    หมำยถึง กำรประเมินงำนก่อสร้ำงโดยผู้ควบคุมงำน 

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจ าวันที่ 25 มถุินายน 2565

เขตสุขภาพที่ 12  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

จงัหวัด ล าดับ
 ปีที่เริ่ม
สัญญา 

สิ้นสุดสัญญา
สถานที่ก่อสร้าง รายการสิ่งก่อสร้าง ความสูง แบบเลขที่ การแก้ไขแบบ

(มี/ไม่ม)ี
การแก้ไขฐานราก

(มี/ไม่ม)ี
ผู้ควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอร์โทร
ผู้ควบคุมงานร่วม 

เบอร์โทร

ตรัง

ปตัตานี

สงขลา

วงเงินงบประมาณ (ล้าน
บาท)

ค่างาน(ล้านบาท)
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน
ทั้งหมด

ระยะด าเนินการ (วัน)

สถานการณ์ ผู้รับจา้ง

ลงชื่อ..............................................
(นำยไพรัช พงศธรกุล)

หัวหน้ำงำนสนับสนุนด้ำนสถำปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภำพที่ 12
วันที.่.................................................30 มิถุนายน  2565

- ก.136/ต.ค./63 มี ไม่มี 2.79 2.56 -/3 85 4 ม.ค. 65 29 มี.ค. 65 - - ล่าชา้
วิทยาทางการแพทย์



จ ำนวน

งำน

รวมมูลค่ำ

งำน/ล้ำนบำท

จ ำนวน

งำน

รวมมูลค่ำ

งำน/ล้ำนบำท

จ ำนวน

งำน

รวมมูลค่ำ

งำน/ล้ำนบำท
จ ำนวนงำน

รวมมูลค่ำ

งำน/ล้ำนบำท

จ ำนวน

งำน

รวมมูลค่ำ

งำน/ล้ำนบำท

13 39 4,781.85       18 3870.98 5 91.82 5 431.66 6 75.14 4 294.24
มีงานก่อสร้างท่ียังไม่ได้เร่ิม

สัญญา จ านวน 1 งาน

สรุป จ ำนวนงำนท้ังหมดมี มีจ ำนวน 39 งำน งบประมำณ 4,781.85   ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปกติ  มีจ ำนวน 18 งำน งบประมำณ 3870.98 ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรล่ำช้ำ มีจ ำนวน 5 งำน งบประมำณ 91.82 ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรล่ำช้ำ/เร่งรัด มีจ ำนวน 5 งำน งบประมำณ 431.66 ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 มีจ ำนวน 6 งำน งบประมำณ 75.14 ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปรับ/มำกกว่ำร้อยละ 10 มีจ ำนวน 4 งำน งบประมำณ 294.24 ล้ำนบำท

หมำยเหตุ  : ค ำอธิบำยควำมหมำย

สถำนะ  ปกติ     หมำยถึง  กำรประเมินงำนก่อสร้ำง อยู่ระหว่ำงสัญญำ คำดว่ำสำมำรถด ำเนินงำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จตำมสัญญำ 

สถำนะ ล่ำช้ำ   หมำยถึง กำรประเมินงำนก่อสร้ำง อยู่ระหว่ำงสัญญำ คำดว่ำงำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จตำมก ำหนดของสัญญำ หรืออำจมีค่ำปรับไม่เกินร้อยละ 5  

สถำนะ  ล่ำช้ำ/เร่งรัด    หมำยถึง กำรประเมินงำนก่อสร้ำง อยู่ระหว่ำงสัญญำ คำดว่ำงำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จตำมก ำหนดของสัญญำ หรืออำจมีค่ำปรับมำกกว่ำร้อยละ 5  

สถำนะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมำยถึง งำนก่อสร้ำงยังไม่แล้วเสร็จตำมก ำหนดของสัญญำ มีค่ำปรับไม่เกินร้อยละ 10 

สถำนะ ปรับ/มำกกว่ำร้อยละ 10   หมำยถึง งำนก่อสร้ำงยังไม่แล้วเสร็จตำมก ำหนดของสัญญำ มีค่ำปรับมำกกว่ำร้อยละ10 

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
     ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2565    

เขตสุขภาพท่ี 13

เขตสุขภำพ
จ ำนวนงำน

ท้ังหมด

รวมมูลค่ำงำน

ท้ังหมด/ล้ำน

บำท

สถำนะงำนก่อสร้ำงฯ

หมำยเหตุ
ปกติ ล่ำช้ำ ล่ำช้ำ/เร่งรัด ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 ปรับ/มำกกว่ำร้อยละ 10

ลงชื่อ..............................................
(นำยปฏิภำณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ำงำนสนับสนุนด้ำนสถำปัตยกรรมและวศิวกรรม เขตสุขภำพท่ี 13
วันท่ี  30 มิถุนำยน พ.ศ. 2565



จ ำนวนวัน เร่ิมสัญญำ ส้ินสุดสัญญำ ต่อสัญญำ สถำนะ

กรุงเทพฯ 1 2559-2565 สถาบันโรคผิวหนัง (พ)
อาคารสถาบันโรคผิวหนัง พร้อม

ร้ือถอน
22 10892, ข.527/มิ.ย./58 มี มี 1148.28 1,044.96 55/62 1,260 21 เม.ย. 59 3 ต.ค. 62 19 ส.ค. 65 ปกติ แล้วเสร็จทันตามสัญญา

บ.อินฟี เอนจิเนียร่ิง แอนด์

 คอนสทรคช่ันจ ากัด
สุพร 08 1844 2981 -

จ ำนวนวัน เร่ิมสัญญำ ส้ินสุดสัญญำ ต่อสัญญำ สถำนะ

กรุงเทพฯ 1 2561-2564 วพบ.กรุงเทพมหานคร อาคารศูนย์การเรียนรู้ 10 10755, ข.563/ส.ค./58 มีแก้ไข มีแก้ไข 305.15 265.00 22/22 900 25 ต.ค. 61 11 เม.ย. 64 24 พ.ย. 64 ปกติ
งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขอ

อนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการ

บ.นิวเทคโนโลยี เอ็นจิ

เนียร่ิง คอนสตัคช่ัน จ ากัด
สุพร 08 1844 2981 -

จ ำนวนวัน เร่ิมสัญญำ ส้ินสุดสัญญำ ต่อสัญญำ สถำนะ

กรุงเทพฯ 1 2562-2564 รพ.นพรัตนราชธานี (พ) อาคารสถาบันอาชีวเวชศาสตร์ ฯ 8 9133, ข.213/กค/60 ไม่มี ไม่มี 229.88 229.88 16/17 770 6 ก.พ. 62 16 มี.ค. 64 29 ก.ค. 64
ปรับ/มากกว่า

ร้อยละ 10

เก็บรายละเอียด และมีการแก้ไข

งานระบบให้ถูกต้อง, ยังไม่ได้

แจ้งทดสอบระบบอาคารท้ังหมด

, มีการแก้ไขสัญญางานเพ่ิม, มี

การส่ังหยุดงานเน่ืองจากโรค

ระบาด โควิด-19

บ.ไทยสยามนครพร็อม

เพอร์ต้ี จ ากัด

เสรี+ปรียาภรณ์ 08 6445

 0095
-

จ ำนวนวัน เร่ิมสัญญำ ส้ินสุดสัญญำ ต่อสัญญำ สถำนะ

กรุงเทพฯ 1 2563-2565 สถาบันโรคผิวหนัง
งานจ้างติดต้ังระบบไฟฟ้าอาคาร

ใหม่
- เอกชน ไม่มี ไม่มี 5.00 3.86  1/1 330 9 มี.ค. 63 11 มี.ค. 64 23 มิ.ย. 65 ปกติ

งานแล้วเสร็จ คณะกรรมการ

ตรวจรับเรียบร้อย
การไฟฟ้านครหลวง สุพร 08 1844 2981 -

นนทบุรี 2 2563-2565 สถาบันบ าราศนราดูร อาคารบ้านพักเจ้าหน้าท่ี 96 ห้อง 7 10725, ข.134/ต.ค/62 มี ไม่มี - 61.10 8/16 500 16 ก.ย. 63 27 ม.ค. 65 6 เม.ย. 65
ปรับ/มากกว่า

ร้อยละ 10
ก่อสร้างให้แล้วเสร็จในเดือน

กันยายน 65

บ.ไอทีเอ็ม เทคโนโลยี 

จ ากัด

ขจรศักด์ิ+มังกร 08 9696

 6597
-

หมายเหตุ  : ค าอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถด าเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา   

สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  

สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

งำนก่อสร้ำงสถำนบริกำรสุขภำพในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข

ประจ ำวันท่ี 25 มิถุนำยน 2565

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
งวดงำน/งวดงำน

ท้ังหมด
จังหวัด ล ำดับ

 ปีท่ีเร่ิมสัญญำ
 ส้ินสุดสัญญำ

สถำนท่ีก่อสร้ำง รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง ควำมสูง แบบเลขท่ี
กำรแก้ไขแบบ

(มี/ไม่มี)
กำรแก้ไขฐำนรำก

(มี/ไม่มี)

ระยะด ำเนินกำร (วัน)

สถำนกำรณ์

วงเงินงบประมำณ (ล้ำน
บำท)

ค่ำงำน(ล้ำนบำท)

จังหวัด ล ำดับ
 ปีท่ีเร่ิมสัญญำ
 ส้ินสุดสัญญำ

สถำนท่ีก่อสร้ำง รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง ควำมสูง แบบเลขท่ี
กำรแก้ไขแบบ

(มี/ไม่มี)
กำรแก้ไขฐำนรำก

(มี/ไม่มี)
ผู้ควบคุมงำนกอง

แบบแผน เบอร์โทร
ผู้ควบคุมงำนร่วม 

เบอร์โทร
วงเงินงบประมำณ (ล้ำน

บำท)
ค่ำงำน(ล้ำนบำท)

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
งวดงำน/งวดงำน

ท้ังหมด

ระยะด ำเนินกำร (วัน)

สถำนกำรณ์

ผู้รับจ้ำง

ผู้รับจ้ำง

สถำนกำรณ์ ผู้รับจ้ำง

เขตสุขภำพท่ี 13  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เขตสุขภำพท่ี 13  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ระยะด ำเนินกำร (วัน)
ผู้ควบคุมงำนกอง

แบบแผน เบอร์โทร
ผู้ควบคุมงำนร่วม 

เบอร์โทร

กำรแก้ไขแบบ
(มี/ไม่มี)

กำรแก้ไขฐำนรำก
(มี/ไม่มี)

วงเงินงบประมำณ (ล้ำน
บำท)

ค่ำงำน(ล้ำนบำท)
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

งวดงำน/งวดงำน
ท้ังหมด

เขตสุขภำพท่ี 13  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

จังหวัด ล ำดับ
 ปีท่ีเร่ิมสัญญำ

 ส้ินสุดสัญญำ
สถำนท่ีก่อสร้ำง รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง ควำมสูง แบบเลขท่ี

กำรแก้ไขแบบ

(มี/ไม่มี)

กำรแก้ไขฐำนรำก

(มี/ไม่มี)

วงเงินงบประมำณ (ล้ำน

บำท)
ค่ำงำน(ล้ำนบำท)

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
งวดงำน/งวดงำน

ท้ังหมด

ระยะด ำเนินกำร (วัน)

สถำนกำรณ์ ผู้รับจ้ำง
ผู้ควบคุมงำนกอง

แบบแผน เบอร์โทร

ผู้ควบคุมงำนร่วม 

เบอร์โทร

ผู้ควบคุมงำนกอง
แบบแผน เบอร์โทร

ผู้ควบคุมงำนร่วม 
เบอร์โทร

เขตสุขภำพท่ี 13  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

จังหวัด ล ำดับ
 ปีท่ีเร่ิมสัญญำ
 ส้ินสุดสัญญำ

สถำนท่ีก่อสร้ำง รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง ควำมสูง แบบเลขท่ี

ลงช่ือ..............................................
(นายปฏิภาณ  อินทร์ทอง)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพท่ี 13
วันท่ี  30 มิถุนายน พ.ศ.2565



จ ำนวนวัน เร่ิมสัญญำ ส้ินสุดสัญญำ ต่อสัญญำ สถำนะ

1 2564-2568 รพ.ราชวิถี อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน - เอกชน มี มี 874.50 874.50 4/32 1,450 10 ส.ค. 64 30 ก.ค. 68 ปกติ
คาดว่างานแล้วเสร็จทันตาม

สัญญา

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลอป

เมนต์ จ ากัด (มหาชน)

บริษัทท่ีปรึกษา (ซีโอที 

จ ากัด)
-

2 2564-2565
ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 13 

(ภายในสถาบันราชานุกูล)
อาคารพักเจ้าหน้าท่ี 24 ห้อง - 9555 ไม่มี ไม่มี - 9.60 5/8 360 17 มี.ค. 64 11 มี.ค. 65 25 เม.ย. 65

ปรับ/ไม่เกินร้อย
ละ 10

งานถูกปรับ งานก่อสร้างเร่ิมถูก

ปรับ

บ.วัฒโนชาการก่อสร้าง 

จ ากัด
ไชยพัฒน์ 08 9512 8333 -

3 2564-2565 รพ.นพรัตนราชธานี (พ)
ปรับปรุงอาคาร 4 ตึกผู้ป่วยใน สูติ

นรีเวชกรรมและกุมารเวชกรรม
5 โรงพยาบาล ไม่มี ไม่มี 160.00 160.00 5/8 518 7 ก.พ. 64 31 พ.ค. 65 8 ก.ค. 65 ล่าช้า/เร่งรัด คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา หจก.แอสแซมบิลด์

เสรี+ปรียาภรณ์ 08 6445

 0095
-

4 2564-2564 รพ.นพรัตนราชธานี (พ)
ปรับปรุงพ้ืนท่ีห้องโถงด้านหน้า

ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน พร้อมระบบ
ระบายอากาศ

1 แบบเอกชน ไม่มี ไม่มี 3.00 2.79 2/4 150 2 ส.ค. 64 29 ธ.ค. 64
ปรับ/มากกว่า

ร้อยละ 10

มีหนังสือแจ้งค่าปรับเกินร้อยละ 

10 และรอหนังสือตอบรับจาก 

ผรจ. (ภายในวันท่ี 27 เม.ย. 65) 

 มีแนวโน้มท้ิงงาน มีประขุม

พิจารณายกเลิกสัญญาวันท่ี 24 

พ.ค. 65 เวลา 13.00 น.

บ.เอ็มบี พลัส จ ากัด ปรียาภรณ์ 09 7073 8668 -

5 2564-2565
สถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชินี

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
สยามบรมราชกุมารี

- เอกชน ไม่มี ไม่มี 13.59 13.59 1/1 366 19 มี.ค. 64 14 มี.ค. 65 12 พ.ค. 65 ปกติ
งานก่อสร้างแล้วเสร็จ 

คณะกรรมการตรวจรับงาน

เรียบร้อย

การไฟฟ้านครหลวง สุพร 08 1844 2981 -

6 2564-2565
สถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชินี

พัฒนาศูนย์ศัลยกรรมทารกแรกเกิด -
แบบจ้างพัฒนาศูนย์

ศัลยกรรมทารกแรกเกิด
ไม่มี ไม่มี 160.00 102.00 -/10 400 2 มิ.ย. 64 7 ก.ค. 65 ล่าช้า/เร่งรัด

อยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลา

ก่อสร้าง

บ.เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด
สุพร 08 1844 2981 -

7 2564-2565 สถาบันประสาทวิทยา
ปรับปรุงห้องแรงดันบวกเพ่ือ

ป้องกันผู้ป่วยจากการติดเช้ือโควิด
 - 19

ก.9/ม.ค./64 ไม่มี ไม่มี 3.65 3.65  1/2 120 23 พ.ค. 64 21 เม.ย. 65
ปรับ/ไม่เกินร้อย

ละ 10
งานถูกปรับ

บริษัท มาสเตอร์ บิสซิเนส

 พาร์ทเนอร์ โกลด์ จ ากัด
สุพร 08 1844 2981

8 2564-2566
ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข
อาคารจอดรถ 600 คัน 6 10177, ข.334/พ.ย/63 ไม่มี มีแก้ไข 125.00 109.98 4/18 600 2 มิ.ย. 64 22 ม.ค. 66 ล่าช้า/เร่งรัด

รอแก้ไขสัญญา, ส่ังหยุดงานตาม

ค าส่ังจังหวัด นนทบุรี มาตรการ

องกันโรคติดต่อโควิด 19 ต้ังแต่

วันท่ี 27 มิถุนายน 2564 - 5 

สิงหาคม 2564

บ.กิจการร่วมค้างามวงศ์

วาน จ ากัด

มังกร+ถิราธนัตถ์ 08 

9696 6597
-

9 2564-2567
กรมวิทยาศาสตร์การแพท

ย์
อาคารห้องปฏิบัติการและทดลอง 

(MSI)
- 11077, ข.260/ก.ย/63 ไม่มี ไม่มี - 743.00 2/27 1,093 1 ก.ย. 64 30 ส.ค. 67 ปกติ

คาดว่างานแล้วเสร็จทันตาม

สัญญา
หจก.จ.ธนุกิจ อภิชาต 08 4517 2691 -

10 2564-2567
กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ
อาคารปฏิบัติการและจอดรถ 7 11029 ไม่มี ไม่มี 281.50 249.80 2/22 1,080 24 ส.ค. 64 30 ส.ค. 67 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา บ.ตรีทัช เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

สุพร+อโนทัย 08 1844 

2981
-

11 2564-2565 วิทยาลัยบรมราชชนนี อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย 4 8821, 
ละ 10

อยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลา บ.อดิสา กรุ๊ป จ ากัด  ประทัย 09 0928 6655 -

12 2564-2565
กรมการแพทย์แผนไทย

และแพทย์ทางเลือก

ปรับปรุงห้อง กลุ่มงานสนับสนุน

การข้ึนทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์
สมุนไพร อาคาร 3 ช้ัน 3

1
กรมการแพทย์แผนไทยและ

แพทย์ทางเลือก
ไม่มี ไม่มี - 0.47 2/3 90 27 ก.ย. 64 25 ธ.ค. 64

ปรับ/มากกว่า

ร้อยละ 10
มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10 บ.เยส.เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด วชิราพร 08 6731 8193 -

13 2564-2564 กรมควบคุมโรค
ปรับปรุงส านักงานศูนย์สารสนเทศ
 พร้อมอุปกรณ์ส านักงาน อาคาร 2

 ช้ัน 4
- กรมควบคุมโรค ไม่มี ไม่มี - 2.39 3/3 120 23 ส.ค. 64 20 ธ.ค. 64 ปกติ ส้ินสุดสัญญา 20 ธันวาคม 2564

หจก.เอสอาร์พี กรุ๊ป เอ็นจิ

เนียร่ิง
ภาวิช 09 0909 4609 -

14 2564-2565
สถาบันบ าราศนราดูร 

(อาคาร 8 ช้ัน 4 )

ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทาง
ชีวภาพระดับ 3 และพ้ืนท่ี

ห้องปฏิบัติการโดยรอบท่ีเก่ียวข้อง
 (Biosafety Level 3 

laboratories)

- เอกชน มีแก้ไขแบบ ไม่มี 25.00 24.40 1/5 270 14 พ.ค. 64 12 ก.พ. 65 7 พ.ค. 65
ปรับ/ไม่เกินร้อย

ละ 10

ต่อสัญญาถึงวันท่ี 7 พ.ค. 2565,

 มีค าส่ังจังหวัดนนทบุรีให้หยุด

งานก่อสร้าง 27 มิ.ย. 64 

เน่ืองจากโรคระบาด โควิด-19

บ.โกลบอลเทค จ ากัด กิติสัก 08 1406 2476 -

ปทุมธานี 15 2564-2565
สถาบันบ าบัดรักษาและ

ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด
แห่งชาติบรมราชชนนี

อาคารศูนย์วิจัยเภสัชกรรม 2 แบบสถาบันโรคผิวหนัง ไม่มี
การแก้ไขเสาเข็มเจาะระบบ
แห้ง เป็นเสาเข็มเจาะระบบ
เปียก และแก้ไขฐานราก

22.00 18.00 -/8 360 4 พ.ค. 64 28 เม.ย. 65 23 ก.ค. 65 -
ยังไม่ได้ด าเนินการก่อสร้าง อยู่

ระหว่างแก้ไขงานเสาเข็มเจาะ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านโป่ง

 เพ้นท์ส
สุพร 08 1844 2981 -

รวม 20 3,946.73

หมายเหตุ  : ค าอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถด าเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา   

สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  

สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 

สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
งวดงำน/งวดงำน

ท้ังหมด

กำรแก้ไขแบบ
(มี/ไม่มี)

กำรแก้ไขฐำนรำก
(มี/ไม่มี)

วงเงินงบประมำณ (ล้ำน
บำท)

ค่ำงำน(ล้ำนบำท)แบบเลขท่ี
ผู้ควบคุมงำนกอง

แบบแผน เบอร์โทร
ผู้ควบคุมงำนร่วม 

เบอร์โทร

เขตสุขภำพท่ี 13  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

จังหวัด ล ำดับ
 ปีท่ีเร่ิมสัญญำ
 ส้ินสุดสัญญำ

สถำนท่ีก่อสร้ำง รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง ควำมสูง

ระยะด ำเนินกำร (วัน)

สถำนกำรณ์ ผู้รับจ้ำง

นนทบุรี

กรุงเทพฯ

ลงช่ือ..............................................
(นายปฏิภาณ  อินทร์ทอง)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพท่ี 13
วันท่ี  30 มิถุนายน พ.ศ.2565

ปรับ/ไม่เกินร้อย
ข.309/ต.ค/63 ไม่มี ไม่มี - 27.75 4/10 420 9 เม.ย. 64 2 ก.ค. 65



จ ำนวนวัน เร่ิมสัญญำ ส้ินสุดสัญญำ วันท่ีเร่ิมฐำน 

รำก
ต่อสัญญำ สถำนะ

1 2565-2565 รพ.นพรัตนราชธานี
ปรับปรุงโครงสร้างภายในและ
ระบบปรับอากาศ หอผู้ป่วยไฟ

- เอกชน ไม่มี ไม่มี 19.80 18.00 1/7 180 26 ก.พ. 65 24 ส.ค. 65 - - ปกติ
คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม

สัญญา
บ.เอ็กซ์คอน คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด
ปรียาภรณ์ 09 7073 8668 -

2 2564-2565 รพ.ราชวิถี
ปรับปรุงหอพักพยาบาล 6 ช้ัน 
(เดิม)

- เอกชน ไม่มี ไม่มี 36.20 36.20 4/5 225 19 พ.ย. 64 2 ก.ค. 65 - - ล่าช้า
มีการส่ังหยุดงานเน่ืองจาก

โรคระบาด โควิด-19
กิจการร่วมค้า เอ ไอคอน

นิก

ภูสกร+บรรณวิฑิต 08 

9477 0890
-

3 2564-2565 รพ.ราชวิถี
ปรับปรุงพ้ืนท่ีห้องตรวจคลินิก
นานาชาติ ช้ัน 1 ตึกอายุรกรรม

- เอกชน ไม่มี ไม่มี 7.95 7.95 3/4 120 18 พ.ย. 64 18 มี.ค. 65 - -
ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 

10

มีการส่ังหยุดงานและ

เคร่ืองปรับอากาศ ส่งล่าช้า 
บ.เน้ียบ อินเตอร์ เฟอร์นิช

 จ ากัด

ภูสกร+บรรณวิฑิต 08 

9477 0890
-

4 2565-2565 รพ.ราชวิถี
ปรับปรุงห้องตรวจผู้มีบุตรยาก
และห้องปฏิบัติการมนุษย์พันธุ

1 เอกชน ไม่มี ไม่มี - 21.00 1/4 180 25 มี.ค. 65 20 ก.ย. 65 - - ล่าช้า
คาดว่างานแล้วเสร็จทัน

ตามสัญญา
บริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จ ากัด

ไชยพัฒน์+ขจรศักด์ิ 08 

9512 8333
-

5 2565-2565 รพ.ราชวิถี 2 (รังสิต)
สะพานข้ามคลอง โรงพยาบาล
ราชวิถี 2 (รังสิต)

-
แบบก่อสร้างสะพานข้าม
คลองรพ.ราชวิถี 2(รังสิต)

ไม่มี มี - 5.83 1/4 240 21 ม.ค. 65 17 ก.ย. 65 - - ล่าช้า
คาดว่างานแล้วเสร็จทัน

ตามสัญญา
บริษัท ปาล์ม คอน จ ากัด อ าพร 09 9735 9484 -

6 2565-2565 รพ.เลิดสิน
จ้างตกแต่งภายในอาคาร
สนับสนุนภายใน 28 ช้ัน

-
แปลนงานจ้างตกแต่ง

ภายใน อาคารสนับสนุน 
ไม่มี ไม่มี - 27.90 1/5 150 25 มี.ค. 65 21 ส.ค. 65 - - ล่าช้า

คาดว่างานแล้วเสร็จทัน

ตามสัญญา
บริษัท ทูแมกซ์ จ ากัด ไชยพัฒน์ 08 9512 8333 -

7 2565-2565 รพ.เลิดสิน คลินิกวัดยาง - แบบรพ. ไม่มี ไม่มี - 2.16  -/6 180 9 มิ.ย. 65 5 ธ.ค. 65 - - ปกติ
คาดว่างานแล้วเสร็จทัน

ตามสัญญา
บริษัท สุพัฒนาเซอร์วิส 

จ ากัด
ไชยพัฒน์ 08 9512 8333 -

8 2564-2565 รพ.สงฆ์
ปรับปรุงห้องส่องกล้อง พร้อม
ห้องประกอบการใช้งาน

-
รูปแบบ,เอกสารประกอบ

แบบ
ไม่มี ไม่มี - 17.65 4/4 180 2 พ.ย. 64 30 เม.ย. 65 - - ปกติ

งานปรับปรุงแล้วเสร็จทัน

ตามสัญญา คณะกรรมการ
บ. โมเดิร์นฟอร์มเฮบท์

แอนด์แคร์ จ ากัด (มหาชน)
สุพร 08 1844 2981 -

9 2565-2565
สถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชินี

ปรับปรุงขยายพ้ืนท่ีหอ PICU 
มหิตลาช้ัน 4 และพัฒนาหอ

- เอกชน ไม่มี ไม่มี 61.00 58.00 -/5 240 14 ม.ค. 65 11 ก.ย. 65 - - ล่าช้า/เร่งรัด
คาดว่างานแล้วเสร็จทัน

ตามสัญญา
บริษัท เด็กซ์ทัส แอนด์

คอนสทรัคช่ัน จ ากัด
สุพร 08 1844 2981 -

10 2564-2567 กรมควบคุมโรค
อาคารศูนย์สาธิตบริการและ
อาคารจอดรถ

9 เอกชน ไม่มี ไม่มี 60.76 480.00 1/21 900 19 พ.ย. 64 6 พ.ค. 67 - - ปกติ
คาดว่างานแล้วเสร็จทัน

ตามสัญญา
บ.ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลล

อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)

ประทัย+มังกร+ขจรศักด์ิ 

09 0928 6655
-

11 2565-2566 โรงพยาบาลศรีธัญญา
อาคารฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิต
เวช (บ้านสู่ฝัน)

2 แบบ รพ., ศธ 4/2564 ไม่มี ไม่มี 23.41 18.76 -/8 120 18 ม.ค. 65 21 มิ.ย. 66 - - ปกติ
คาดว่างานแล้วเสร็จทัน

ตามสัญญา
บริษัท โปรเจกท์ อินเตอร์

เทค จ ากัด
ประทัย 09 0928 6655 -

12 2565-2565
ส านักงาน

ปลัดกระทรวง
จ้างปรับปรุงอาคารสระน้ า - ก.109/ส.ค./64 ไม่มี ไม่มี - 1.69 -/2 120 1 ก.พ. 65 1 พ.ค. 65 - 7 มิ.ย. 65 ล่าช้า/เร่งรัด

ผู้รับจ้าง ท าเอกสารขอ

อนุมัติวัสดุ, ขอสงวนสิทธิ

บริษัท นากาโน คอน

สตร๊ัคช่ัน แอนด์ อินทีเรีย 

จ ากัด

นวพล 08 0560 3069 -

13 2564-2565
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

ห้องน้ าส าหรับห้องประชุม 
อาคาร 2 ช้ัน 1

- ข.179/ธ.ค./64 ไม่มี ไม่มี - 0.89 -/3 150 12 เม.ย. 65 8 ก.ย. 65 - - ล่าช้า
เหตุการณ์ปกติคาดว่าจะ

แล้วเสร็จตามสัญญา
บริษัท เมน คอนสทรัดช่ัน

 เซ็นเตอร์ จ ากัด
สืบสกุล 08 0968 4928

14 2565-2565
ส านักงาน

คณะกรรมการอาหาร
งานระบบไฟฟ้าและส่ือสารของ
อาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์

1 - ไม่มี ไม่มี - 3.60 1/2 180 18 มี.ค. 65 27 ก.ย. 65 - - ปกติ
คาดว่างานแล้วเสร็จทัน

ตามสัญญา
บริษัท ฟิลเล่อร์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
วชิราพร 08 6731 8193 -

15 2565-2565
ส านักงาน

คณะกรรมการอาหาร
จ้างติดต้ังฝ้าเพดาน (เพ่ิมเติม) 
ส าหรับอาคารศูนย์บริการ

10
แบบแปลนงานก่อสร้าง

ติดต้ังฝ้าเพดาน
ไม่มี ไม่มี - 1.50 -/1 120 1 เม.ย. 65 30 ก.ค. 65 - - ปกติ

คาดว่างานแล้วเสร็จทัน

ตามสัญญา
บริษัท อดิศรรังสรรค์ 

จ ากัด
วชิราพร 08 6731 8193 -

16 2565-2565 กรมอนามัย
ปรับปรุงลิฟต์อาคารกรมอนามัย 
อาคาร 2-4 และปรับปรุงลิฟต์

-
แบบรูปรายการฯ,ก.122/
ต.ค./64,ก.123/ต.ค.64

ไม่มี ไม่มี - 10.91 -/3 180 9 มี.ค. 65 4 ก.ย. 65 - - ปกติ
คาดว่างานแล้วเสร็จทัน

ตามสัญญา
บริษัท ดีทรัสส์ กรุ๊ป จ ากัด อธิป -

17 2565-2566
สถาบันสิรินธรเพ่ือการ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
จ้างปรับปรุงพ้ืนท่ี หอป่วยรวม
สามัญชาย-สามัญหญิง

- แบบก่อสร้าง ไม่มี ไม่มี - 1.79 1/2 100 24 ก.พ. 65 4 มิ.ย. 66 - -
ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 

10

คาดว่างานแล้วเสร็จทัน

ตามสัญญา
บ. สยามพัฒนาการช่าง 

จ ากัด
ไชยพัฒน์ 08 9512 8333 -

18 2565-2566
สถาบันบ าบัดรักษาและ

ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด
แนวท่อส่งน้ าเสียภายในพ้ืนท่ี
สถาบันฯ

- แบบสถาบันฯ ไม่มี ไม่มี - 17.80 -/3 180 1 เม.ย. 65 27 ก.ย. 66 - - ปกติ
คาดว่างานแล้วเสร็จทัน

ตามสัญญา
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีทัน

ดร การโยธา
อ าพร 09 9735 9484 -

19 2565-2566
สถาบันบ าบัดรักษาและ

ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด
อาคารท่ีจอดถ 10 ช้ัน 10

10562+10562/1+ข.
141/ส.ค./64

คาดว่างานแล้วเสร็จทัน

ตามสัญญา
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีทัน

ดร การโยธา

อ าพร+ไชยพัฒน์ 09 

9735 9484
-

รวม 19 835.13

หมายเหตุ  : ค าอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถด าเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา 

สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  

สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

กรุงเทพฯ

นนทบุรี

ปทุมธานี

วงเงินงบประมำณ (ล้ำน
บำท)

ค่ำงำน(ล้ำนบำท)
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

งวดงำน/งวดงำน

ท้ังหมด

ระยะด ำเนินกำร (วัน)
สถำนกำรณ์ ผู้รับจ้ำง

งำนก่อสร้ำงสถำนบริกำรสุขภำพในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข

ประจ ำวันท่ี 25 มิถุนำยน 2565

เขตสุขภำพท่ี 13  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

จังหวัด ล ำดับ
 ปีท่ีเร่ิม
สัญญำ 

ส้ินสุดสัญญำ
สถำนท่ีก่อสร้ำง รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง ควำมสูง แบบเลขท่ี

กำรแก้ไขแบบ
(มี/ไม่มี)

กำรแก้ไขฐำนรำก
(มี/ไม่มี)

ผู้ควบคุมงำนกอง
แบบแผน เบอร์โทร

ผู้ควบคุมงำนร่วม 
เบอร์โทร

ลงช่ือ..............................................
(นายปฏิภาณ  อินทร์ทอง)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 13
วันที่  30 มิถุนายน  พ.ศ.2565

ไม่มี ไม่มี - 103.50  -/11 560 13 พ.ค. 65 23 พ.ย. 66 - - ปกติ
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