
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

1 19 1,189.69      14 1036.19 1 23.19 1 9.99 2 65.49 1 53.95
ร้อยละ

สรุป จ ำนวนงำนท้ังหมดมี  19  งำน  งบประมำณจ ำนวน  1,189.69 ล้ำนบำท
จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปกติ  มี 13 งำน   งบประมำณจ ำนวน 910.81 ล้ำนบำท
จ ำนวนงำนด ำเนินกำรล่ำช้ำ  มี  1 งำน   งบประมำณจ ำนวน 23.19 ล้ำนบำท
จ ำนวนงำนด ำเนินกำรล่ำช้ำ/เร่งรัด  มี  1 งำน   งบประมำณจ ำนวน 9.99 ล้ำนบำท
จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 มี 2 งำน งบประมำณจ ำนวน 65.49 ล้ำนบำท
จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปรับ/มำกกว่ำร้อยละ 10  มี 1 งำน งบประมำณจ ำนวน 53.95 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 

5.26100 73.68 5.26 5.26 10.53

ปรับ/มำกกว่ำร้อยละ 10

สรุป งำนก่อสร้ำงสถำนบริกำรสุขภำพในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข  
     ณ วันท่ี 25 เมษำยน 2565    

เขตสุขภำพท่ี 1

เขตสุขภำพ
จ ำนวน

งำนท้ังหมด

รวมมูลค่ำ
งำนท้ังหมด/

ล้ำนบำท

สถำนะงำนก่อสร้ำงฯ

หมำยเหตุ
ปกติ ล่ำช้ำ ล่ำช้ำ/เร่งรัด ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10



วัน เร่ิมสัญญา ส้ินสุดสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

แพร่ 1 2563-2565
  26/2563  

ลว.29 พ.ค. 63
รพ.แพร่

อาคาร
สนับสนุน
บริการ

5
      10153,    
 ข.156/พ.ย./62

64.44 7/10 750 30 พ.ค. 63 18 มิ.ย. 65 29 ก.ค. 65 ปกติ
คาดว่าแล้ว
เสร็จตาม
สัญญา

บริษัท ซีซีเอส 
คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด

    นายสุรศักด์ิ สวรรค์ตรานนท์
             088 282 1570 ,     
         นายภาณุวัฒน์ กันทหงษ์

       091 853 0509

เชียงราย 2 2563-2565
    6/2563  

ลว.24 ส.ค. 63
รพ.แม่สาย อาคารผู้ป่วยใน 7

      10945,    
 ข.167/พ.ย./62

162.98 16/20 780 25 ส.ค. 63 15 ก.ค. 65 29 ส.ค. 65 ปกติ
คาดว่าแล้ว
เสร็จตาม
สัญญา

บริษัท เวียง
พานทวีภัณฑ์ 

จ ากัด

      นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ     
098 385 2416

นายวิกร  โตวรา
พงษ์063-140-7520

3 2563-2565
     242/2563
    ลว.31 ส.ค.

 63

ส านักงานสา
ธารณุขจังหวัด

ล าปาง

  อาคาร
ส านักงาน

สาธารณสุข
จังหวัดล าปาง

5 9118 44.40 11/12 500 1 ก.ค. 63 21 ม.ค. 65 31 ม.ค. 65
 ปรับ /ไม่
เกินร้อยละ

 10
อยู่ในช่วงปรับ

กิจการร่วมค้า 
เพาเวอร์ โปร

-
นายนิติพงษ์ กัลหะ  

099-525-6448

4 2563-2564
    241/2563 
    ลว.1 ก.ค. 

63
รพ.วังเหนือ

  อาคาร
ผู้ป่วยนอก-
อุบัติเหตุ

3 10946 53.95 7/10 450 1 ก.ค. 63 24 ก.ค. 64
 ปรับ/

มากกว่า
ร้อยละ 10

อยู่ในช่วงปรับ
บริษัท เวียง

พานทวีภัณฑ์ 
จ ากัด

-
นายนิติพงษ์ กัลหะ  

099-525-6448

แม่ฮ่อสอน 5 2563-2565
    18/2563 
 ลว.25 ก.ย. 

63
รพ.แม่สะเรียง อาคารผู้ป่วยใน 5 10944 95.85 7/14 750 26 ก.ย. 63 16 ต.ค. 65 ปกติ

คาดว่าแล้ว
เสร็จตาม
สัญญา

บริษัท เคนเบอร์
 จีโอเทคนิค 
(ไทยแลนด์) 

จ ากัด

  นายวิธี หวล
อารมณ์     
081-951-6387

ล าปาง

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจ าวันท่ี 25 เมษายน 2565

เขตสุขภาพท่ี 1

จังหวัด ล าดับ
ปีท่ีเร่ิมต้น

สัญญา-ส้ินสุด
สัญญา

สัญญาจ้าง
เลขท่ี

สถานท่ีก่อสร้าง ผู้รับจ้าง
ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/

เบอร์โทร
ผู้ควบคุมงาน 

ศบส.เขต

ปีงบประมาณ 2563

ด าเนินการแล้วเสร็จ
 งวดท่ี/งวดงาน

ท้ังหมด
สถานการณ์

ระยะด าเนินการ (วัน)
ส่ิงก่อสร้าง

ความสูง
 (ช้ัน)

แบบเลขท่ี, 
เอกสารเลขท่ี

ค่างาน 
(ล้านบาท)



วัน เร่ิมสัญญา ส้ินสุดสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

แพร่ 1 2564 - 2565
    24/2564 
 ลว.25 ก.พ. 

64
รพ.สูงเม่น

อาคารผู้ป่วย 
60 เตียง 
พร้อมลิฟท์

2
  7919+ข.162/
มิ.ย./61 + อส.ข.

157/พ.ย./62
21.09 4/8 360 26 ก.พ. 64 20 ก.พ. 65

 ปรับ /ไม่
เกินร้อยละ

 10
อยู่ในช่วงปรับ

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เวียงชัย

คอนกรีต

     นายสุรศักด์ิ สวรรค์ตรา
นนท์            088 282 1570

 ,            นายภาณุวัฒน์ 
กันทหงษ์     091 853 0509

-

เชียงราย 2 2564-2566
  174/2564  

 ลว.25 มี.ค. 64
รพ.เชียงราย

ประชานุเคราะห์
  อาคารรังสี

รักษา
6 10749 123.00 6/16 760 26 มี.ค. 64 14 เม.ย. 66 ปกติ

คาดว่าแล้ว
เสร็จตาม
สัญญา

บริษัท ชูไลท์
เอนจิเนียร่ิง 

จ ากัด

นายวิกร  โตวรา
พงษ์063-140-7521

ล าปาง 3 2564-2565

      
270/2564  
ลว. 20 เม.ย. 

64

รพ.งาว
  อาคาร

ผู้ป่วยนอก-
อุบัติเหตุ

3 10946 54.88 6/10 450 21 เม.ย. 64 15 ก.ค. 65 ปกติ
คาดว่าแล้ว

เสร็จทันตาม
สัญญา

บริษัท ดี เอนจี
เนียร่ิง จ ากัด

-
นายนิติพงษ์ กัลหะ  

099-525-6449

4 2564-2566
  51/2564   

ลว. 30 มี.ค. 64
รพ.ฮอด

  อาคารผู้ป่วย
นอก-อุบัติเหตุ

4 9893 80.09 4/12 645 31 มี.ค. 64 4 ม.ค. 66 ปกติ
คาดว่าแล้ว
เสร็จตาม
สัญญา

   บริษัท เอ็น.
เอส.ซี แอนด์     
 ดีเวลลอปเม้นท์

 จ ากัด

-

นายวิโรจน์  สิงห์
จันทร์  
063-140-7521,     
ว่าท่ีร้อยตรีภานุวัส 
ยาดี    
086-116-2858

5 2564-2566
    43/2564   
 ลว. 2 พ.ค. 64

 ส านักงาน
ป้องกันควบคุม

โรคท่ี 1

อาคาร
อ านวยการ 
ส านักงาน

ป้องกันควบคุม
โรคท่ี 1

4 เอกชน 59.00 5/12 650 3 พ.ค. 64. 11 ก.พ. 66. ปกติ
คาดว่าแล้ว
เสร็จตาม
สัญญา

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด นคร

เชียงรายทวีศักด์ิ
คอนกรีต

-

  นายวิธี หวลอารมณ์
     081-951-6388 
   นายเกรียงไกร 
ปากเมย     
091-831-9673

6 2564-2565
     2/2564  
  ลว. 31 พ.ค.

 64

รพ.สมเด็จพระ
ยุพราชปัว

อาคารพัก
แพทย์ 24 ยู

นิต
4 11095 23.19 3/9 400 1 มิ.ย. 64 5 ก.ค. 65 ปกติ

คาดว่าแล้ว
เสร็จทันตาม

สัญญา

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด น่านสุริยะ

-
  นายวิธี หวล
อารมณ์      
081-951-6389

7 2564-2565
     1/2564  
  ลว. 7 พ.ย. 

64

ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดน่าน

อาคารส่งเสริม
สุขภาพและ

เอนกประสงค์
2 9636/1 9.99 4/7 360 8 พ.ย. 64 2 พ.ค. 65

ล่าช้า /
เร่งรัด

คาดว่าแล้ว
เสร็จทันตาม

สัญญา

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด รุ่งนฤทธ์ิ

-
 นายวิธี หวล
อารมณ์      
081-951-6389

8 2564-2565
     81/2564  
 ลว.30 พ.ค. 64

 โรงพยาบาล
ล าพูน(สาขา
เวียงยอง)

  อาคารเภสัช 
ทันตกรรม 
อ านวยการ

3 10367 25.40 3/10 450 1 มิ.ย. 64 24 ส.ค. 65 ปกติ
คาดว่าแล้ว
เสร็จตาม
สัญญา

บริษัท เคเกรท 
จ ากัด

-
 นายวิธี หวล
อารมณ์      
081-951-6390

9 2564-2566
    82/2564   
    ลว. 1 ก.ค. 

64

 โรงพยาบาล
ล าพูน

  อาคาร
สนับสนุน
บริการ

5 10153 65.00 6/12 450 2 ก.ค. 64 7 ต.ค. 65 ปกติ
คาดว่าแล้ว
เสร็จตาม
สัญญา

ห้างหุ้นส่วน เอส 
เอ็ม จี อินเตอร์

เทค คอน
สตรัคช่ัน

-
 นายวิธี หวล
อารมณ์      
081-951-6391

เชียงใหม่

น่าน

ล าพูน

จังหวัด ล าดับ
ปีท่ีเร่ิมต้น

สัญญา-ส้ินสุด
สัญญา

สัญญาจ้าง
เลขท่ี

สถานท่ีก่อสร้าง ผู้รับจ้าง
ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/

เบอร์โทร
ผู้ควบคุมงาน 

ศบส.เขต
ส่ิงก่อสร้าง

ความสูง
 (ช้ัน)

แบบเลขท่ี, 
เอกสารเลขท่ี

ค่างาน 
(ล้านบาท)

ด าเนินการแล้วเสร็จ
 งวดท่ี/งวดงาน

ท้ังหมด

ระยะด าเนินการ (วัน)
สถานการณ์

ปีงบประมาณ 2564



วัน เร่ิมสัญญา ส้ินสุดสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

แพร่ 1 2564-2567
  1/2565 

ลว.15 ต.ค. 64

 วิทยาลัย
พยาบาลบรม

ชนนี

อาคารเรียน
และหอนอน

11
9039+9039/
พิเศษ +ข.299/

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

ปกติ + 
มีการ
แก้ไข
สัญญา

คาดว่าแล้ว
เสร็จตาม
สัญญา

บริษัท พีเซ็พ 
จ ากัด

    นายสุรศักด์ิ สวรรค์ตรานนท์
            088 282 1570 ,      
         นายภาณุวัฒน์ กันทหงษ์

      091 853 0509

-

เชียงใหม่ 2 2564-2565
  39/2565   

ลว. 20 ธ.ค. 64

 โรงพยาบาล
ธัญญารักษ์
เชียงใหม่

ร้ัว คอนกรีต
บล็อก

1 3882/2526 0.88 1/2 120 21 ธ.ค. 64 19 มี.ค. 65
 ปรับ /ไม่
เกินร้อยละ

 10
อยู่ในช่วงปรับ

บริษัท เค สกาย 
เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด

      นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ     
098 385 2416

 -

เชียงใหม่ 3 2564-2565
  16/2565   
ลว. 9 ธ.ค. 64

 โรงพยาบาล
ดอยเต่า

ระบบบ าบัด
น้ าเสีย ขนาด
 60 ลบ.ม.

1 เอกชน 4.59 1/4 210 10 ธ.ค. 64 27 ก.ค. 65 ปกติ
คาดว่าแล้ว
เสร็จตาม
สัญญา

บริษัท เอ็นไว
รอลเม็นมอล 
แอนด์ เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

-

นายวิโรจน์  สิงห์
จันทร์  
063-140-7521,     
ว่าท่ีร้อยตรีภานุวัส 
ยาดี    
086-116-2858

เชียงใหม่ 4 2565-2566
  53/2565   

ลว. 23 มี.ค. 65
 โรงพยาบาล

จอมทอง

อาคารพัก
เจ้าหน้าท่ี 96

 ห้อง
7 10725 60.98 0/15 580 24 มี.ค. 65 28 ต.ค. 66 ปกติ

คาดว่าแล้ว
เสร็จตาม
สัญญา

หจก.เอ็นพลัส 
คอนสตรัคช่ัน , 
บริษัท เรบเนค จี
โอเทคนิคอล  

อินโนเวช่ัน จ ากัด

-
  นายวิธี หวล
อารมณ์      
081-951-6389

เชียงใหม่ 4 2565-2566
       30/2565
      ลว. 25 

มี.ค. 65

ส านักงาน
สาธารณสุข
เชียงใหม่

อาคาร
ส านักงาน

สาธารณสุข 
จังหวัด

เชียงใหม่

3 8491 60.98 0/9 365 26 มี.ค. 65 25 เม.ย. 66 ปกติ
คาดว่าแล้ว
เสร็จตาม
สัญญา

บริษัท ศิลป์โยธา
 จ ากัด

      นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ     
098 385 2416

  นายณัฐพงศ์ เย็น
ใจ      
084-040-3593     
      นายช่างโยธา  
      สสจ. เชียงใหม่

เชียงใหม่ 5 2565-2566
  129/2565(
พ)  ลว. 30 

มี.ค. 65

 โรงพยาบาล
ธัญญารักษ์
เชียงใหม่

อาคารผู้ป่วย
นอก

3 10946 64.4 0/10 450 1 เม.ย. 65 24 เม.ย. 66 ปกติ
คาดว่าแล้ว
เสร็จตาม
สัญญา

บริษัท ซีเอ็นเอ็น
 การโยธา จ ากัด

      นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ     
098 385 2417

รวม 19 1,189.69   

ปกติ 1036.19 หมายเหตุ  : ค าอธิบายความหมาย

ล่าช้า 23.19 สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถด าเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา   

ล่าช้า/เร่งรัด 9.99 สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  

ปรับไม่เกินร้อยละ 10 65.49 สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  

ปรับเกินร้อยละ 10 53.95 สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ
 งวดท่ี/งวดงาน

ท้ังหมด

ระยะด าเนินการ (วัน)
สถานการณ์ ผู้รับจ้าง

ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/
เบอร์โทร

ผู้ควบคุมงาน 
ศบส.เขต

ปีงบประมาณ 2565

จังหวัด ล าดับ
ปีท่ีเร่ิมต้น

สัญญา-ส้ินสุด
สัญญา

สัญญาจ้าง
เลขท่ี

สถานท่ีก่อสร้าง ส่ิงก่อสร้าง
ความสูง
 (ช้ัน)

แบบเลขท่ี, 
เอกสารเลขท่ี

ค่างาน 
(ล้านบาท)



จ ำนวน
งำน

รวมมูลค่ำงำน/
ล้ำนบำท

จ ำนวน
งำน

รวมมูลค่ำงำน/
ล้ำนบำท

จ ำนวน
งำน

รวมมูลค่ำงำน/
ล้ำนบำท

จ ำนวน
งำน

รวมมูลค่ำงำน/
ล้ำนบำท

จ ำนวน
งำน

รวมมูลค่ำงำน/
ล้ำนบำท

1 15 1,355.20        2 591.52 0 0.00 4 425.47 9 338.21 0 0.00
ร้อยละ

สรุป จ ำนวนงำนท้ังหมดมี 15  งำน  งบประมำณจ ำนวน  1,355.20  ล้ำนบำท
จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปกติ  มี 2 งำน   งบประมำณจ ำนวน 591.52 ล้ำนบำท
จ ำนวนงำนด ำเนินกำรล่ำช้ำ  -
จ ำนวนงำนด ำเนินกำรล่ำช้ำ/เร่งรัด มี  4 งำน   งบประมำณจ ำนวน 425.47 ล้ำนบำท
จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปรับ/ไม่เกินร้อยละ 9 มี 7 งำน งบประมำณจ ำนวน 338.21 ล้ำนบำท
จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปรับ/มำกกว่ำร้อยละ 10  -

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 

0.00100 13.33 0.00 26.67 60.00

ปรับ/มำกกว่ำร้อยละ 10

สรุป งำนก่อสร้ำงสถำนบริกำรสุขภำพในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข  
     ณ วันท่ี 25 เมษำยน 2565    

เขตสุขภำพท่ี 2

เขตสุขภำพ
จ ำนวนงำน

ท้ังหมด

รวมมูลค่ำงำน
ท้ังหมด/ล้ำน

บำท

สถำนะงำนก่อสร้ำงฯ

หมำยเหตุ
ปกติ ล่ำช้ำ ล่ำช้ำ/เร่งรัด ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10



วัน เร่ิมสัญญา ส้ินสุดสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

สุโขทัย 1 2562-2564
  123/2562 
 ลว.12 มิ.ย.62

รพ.ศรีสังวร
สุโขทัย

อาคาร
บ าบัดรักษา

6 10554,ข.149/ก.ย./63 231.40 21/25 920 12 มิ.ย. 62 8 ธ.ค. 64
ปรับ/ไม่
เกินร้อย
ละ 10

งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก า
นดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน   

ร้อยละ 10
บ.วี สถาปัตย์ จ ากัด

 นายสุรศักด์ิ สวรรค์ตรานนท์ 
 088-2821570

วัน เร่ิมสัญญา ส้ินสุดสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

อุตรดิตถ์ 1 2563-2566
    133/2564
  ลว.19 ต.ค. 

63
รพ.อุตรดิตถ์

อาคาร
วินิจฉัย
และรักษา

8 10805,ข.161/พ.ย./61 455.82 6/32 1,070 19 ต.ค. 63 24 ค.ค. 66 ปกติ
คาดว่าแล้วเสร็จตาม

สัญญา
บ.ไพศาลกิจซิสเต็ม 

จ ากัด
นายอวยชัย  อุ่นใจ   

081-2843306

วัน เร่ิมสัญญา ส้ินสุดสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

1 2564 - 2565
   8/2563   
ลว.2 พ.ย. 63

รพ.ท่าสองยาง
อาคารผู้ป่วย
พระราชทาน

6 11111 135.70 6/16 730 2 พ.ย..63 30 พ.ย.65 ปกติ
คาดว่าแล้วเสร็จตาม

สัญญา
หจก. ตากขาวละออ

นายเสรี  ชัยสุทธิกุลรัตน์    
นายภัทรพล  เมืองดี    

0932925919

2 2564 - 2564
   74/2564  
ลว.27 ธ.ค. 63

รพ.ท่าสองยาง
อาคารคลังยา
และเวชภัณฑ์

6 9713,ข.89/ก.ค./63 13.87 0/6 319 3 ม.ค.64 18 พ.ย.64
ปรับ/ไม่
เกินร้อย
ละ 10

งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก า
นดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน   

ร้อยละ 10
หจก. ตากขาวละออ

นายภัทรพล  เมืองดี    
0932925919

3 2564 - 2565
  118/2564 
 ลว.27 ม.ค. 

64
รพ.ท่าสองยาง

อาคารโรงครัว-
โรงอาหาร

2 9539,ข.145/ก.ย./63 9.75 4/6 360 28 ม.ค.64 22 ม.ค..65
ปรับ/ไม่
เกินร้อย
ละ 10

งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก า
นดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน   

ร้อยละ 10
หจก. ตากขาวละออ

นายภัทรพล  เมืองดี    
0932925919

ตาก

แบบเลขท่ี, เอกสาร
เลขท่ี

ค่างาน 
(ล้านบาท)

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
งวดท่ี/งวดงานท้ังหมด

จังหวัด ล าดับ
ปีท่ีเร่ิมต้นสัญญา-

ส้ินสุดสัญญา
สัญญาจ้าง

เลขท่ี
สถานท่ีก่อสร้าง

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจ าวันท่ี 25 เมษายน 2565

เขตสุขภาพท่ี 2

จังหวัด ล าดับ
ปีท่ีเร่ิมต้นสัญญา-

ส้ินสุดสัญญา
สัญญาจ้าง

เลขท่ี
สถานท่ีก่อสร้าง ผู้รับจ้าง

ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/
เบอร์โทร

ผู้ควบคุมงาน ศบส.
เขต

ปีงบประมาณ 2562

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
งวดท่ี/งวดงานท้ังหมด

สถานการณ์
ระยะด าเนินการ (วัน)

ส่ิงก่อสร้าง
ความสูง 

(ช้ัน)
แบบเลขท่ี, เอกสาร

เลขท่ี
ค่างาน 

(ล้านบาท)

จังหวัด ล าดับ
ปีท่ีเร่ิมต้นสัญญา-

ส้ินสุดสัญญา
สัญญาจ้าง

เลขท่ี
สถานท่ีก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2563

ระยะด าเนินการ (วัน)
สถานการณ์ ผู้รับจ้าง

ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/
เบอร์โทร

ผู้ควบคุมงาน ศบส.
เขต

ส่ิงก่อสร้าง
ความสูง 

(ช้ัน)

ผู้รับจ้าง
ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/

เบอร์โทร
ผู้ควบคุมงาน ศบส.

เขต
ส่ิงก่อสร้าง

ความสูง 
(ช้ัน)

แบบเลขท่ี, เอกสาร
เลขท่ี

ค่างาน 
(ล้านบาท)

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
งวดท่ี/งวดงานท้ังหมด

ระยะด าเนินการ (วัน)
สถานการณ์

ปีงบประมาณ 2564



4 2564 - 2565
  116/2564 
 ลว.27 ม.ค. 

64
รพ.พบพระ

อาคารทันต 
กรรมและ

แพทย์แผนไทย
2 10591 8.91 4/8 360 2 ก.พ.64 27 ม.ค..65

ปรับ/ไม่
เกินร้อย
ละ 10

งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก า
นดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน   

ร้อยละ 10
หจก. ตากขาวละออ

นายภัทรพล  เมืองดี    
0932925919

5 2564 - 2565
  122/2564 
 ลว.29 ม.ค. 

64
รพ.แม่ระมาด

อาคารพัก
พยาบาล 24 

ห้อง (12 
ครอบครัว )

3 9555,ข.157/ก.ย./63 10.20 6/8 360 29 ม.ค.64 23 ม.ค..65
ปรับ/ไม่
เกินร้อย
ละ 10

งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก า
นดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน   

ร้อยละ 10
หจก.เกียรติพัฒนรุ่ง

นายภัทรพล  เมืองดี    
0932925919

6 2564 - 2564
  145/2564 
 ลว.17 มี.ค. 

64
รพ.แม่สอด

ระบบบ าบัด   
น  าเสีย

แบบเอกชน 18.39 3/5 250 18 มี.ค.64 22 พ.ย.64 21 ม.ค.65
ปรับ/ไม่
เกินร้อย
ละ 10

งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก า
นดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน   

ร้อยละ 10

บ.แซนเทค เช็นเตอร์
 จ ากัด

นายภัทรพล  เมืองดี    
0932925919

7 2564 - 2565
  208/2564 
 ลว.28 มิ.ย. 

64
รพ.แม่สอด

อาคารพยาธิ
และนิติเวช

3 แบบเอกชน 19.52 2/15 360 29 มิ.ย.64 23 มิ.ย.65 ล่าช้า/
เร่งรัด

การประเมินงานก่อสร้าง อยู่
ระหว่างสัญญา คาดว่างาน

ก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของ
สัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่า

ร้อยละ 5

หจก. ตากขาวละออ
นายภัทรพล  เมืองดี    

0932925919

8 2564 - 2566
    2/2564  
ลว.4 ธ.ค. 63

รพ.เพชรบูรณ์
อาคาร

บ าบัดรักษา
8 10805,ข.160/พ.ย./62 224.90 7/25 910 5 ธ.ค.63 2 มิ.ย.66 ล่าช้า/

เร่งรัด
คาดว่าแล้วเสร็จตาม

สัญญา
บ.วี สถาปัตย์ จ ากัด

นายเสรี  ชัยสุทธิกุลรัตน์  
086-4450095

9 2564 - 2566
    13/2564 
 ลว.15 ก.ค. 

64
รพ.หล่มสัก

อาคารผู้ป่วย
นอกและ
อุบัติเหตุ

4 8815,ข.149/ก.ย./63 119.25 1/14 720 16 ก.ค.64 5 ก.ค.66 ล่าช้า/
เร่งรัด

คาดว่าแล้วเสร็จตาม
สัญญา

บ.วี สถาปัตย์ จ ากัด
นายเสรี  ชัยสุทธิกุลรัตน์  

086-4450095

อุตรดิตถ์ 10 2564 - 2565
    779/2564
  ลว.2 ก.ย. 64

รพ.พิชัย
อาคารผู้ป่วย

นอก
3 10946,ข.150/ก.ย./63 61.80 0/10 450 2 ก.ย.64 25 พ.ย.65 ล่าช้า/

เร่งรัด
คาดว่าแล้วเสร็จตาม

สัญญา
หจก.ล าปาง ภัทร 

คอนสตรัคช่ัน
นายอวยชัย  อุ่นใจ   

081-2843306

11 2564 - 2565
    134/2564
  ลว.13 มี.ค. 

64
รพ.สวรรคโลก

อาคารพัก
พยาบาล 24 

ห้อง (12 
ครอบครัว )

3 9555,ข.152/ก.ย./63 8.75 3/8 360 14 มี.ค.64 18 มี.ค.65
ปรับ/ไม่
เกินร้อย
ละ 10

งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก า
นดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน   

ร้อยละ 10

บ.เอกพันธ์ุพงษ์
ก่อสร้าง

 นายสุรศักด์ิ สวรรค์ตรานนท์ 
 088-2821570

12 2564 - 2565
    148/2564
  ลว.8 เม.ย. 

64

รพ.บ้านด่าน 
ลานหอย

อาคารพัก
พยาบาล 24 

ห้อง (12 
ครอบครัว )

3 9555,ข.155/ก.ย./63 9.75 3/8 360 9 เม.ย.64 3 เม.ย.65
ปรับ/ไม่
เกินร้อย
ละ 10

งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก า
นดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน   

ร้อยละ 10
บ.อีสนันท์ จ ากัด

 นายสุรศักด์ิ สวรรค์ตรานนท์ 
 088-2821570

พิษณุโลก 13 2564 - 2565
    419/2564
  ลว.2 พ.ย. 63

รพ.เนินมะปราง
อาคาร

อุบัติเหตุ-
อ านวยการ

3 10512,ข.148/ก.ย./63 27.19 9/10 365 30 ม.ค.64 29 ม.ค.65
ปรับ/ไม่
เกินร้อย
ละ 10

งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก า
นดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน   

ร้อยละ 10

หจก.พิษณุออโต้
แอร์พานิชย์

นายอวยชัย  อุ่นใจ   
081-2843306

ตาก

สุโขทัย

เพชรบูรณ์



3

วัน เร่ิมสัญญา ส้ินสุดสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

เพชรบูรณ์ 1 2565 รพ.หนองไผ่

อาคาร
ผู้ป่วย
นอก-
อุบัติเหตุ 3
 ชั น

3 8708/พิเศษ/43

สุโขทัย 2 2565 รพ.ศรีสัชนาลัย

อาคาร
ผู้ป่วย
นอก-
อุบัติเหตุ 3
 ชั น

3 8708/พิเศษ/43

รวม 15 1,355.20     

ปกติ 591.52 หมายเหตุ  : ค าอธิบายความหมาย

ล่าช้า 0.00 สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถด าเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา   

ล่าช้า/เร่งรัด 425.47 สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  

ปรับไม่เกินร้อยละ 10 338.21 สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  

ปรับเกินร้อยละ 10 0.00 สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
งวดท่ี/งวดงานท้ังหมด

ระยะด าเนินการ (วัน)
สถานการณ์ ผู้รับจ้าง

ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/
เบอร์โทร

ผู้ควบคุมงาน ศบส.
เขต

ปีงบประมาณ 2565

จังหวัด ล าดับ
ปีท่ีเร่ิมต้นสัญญา-

ส้ินสุดสัญญา
สัญญาจ้าง

เลขท่ี
สถานท่ีก่อสร้าง ส่ิงก่อสร้าง

ความสูง 
(ช้ัน)

แบบเลขท่ี, เอกสาร
เลขท่ี

ค่างาน 
(ล้านบาท)



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

3 17 2,003.46        3 137.53 3 166.79 8 1113.88 1 34.50 2 550.76
ร้อยละ

สรุป จ ำนวนงำนท้ังหมดมี มีจ ำนวน 17 งำน งบประมำณ 2,003.46     ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปกติ  มีจ ำนวน 3 งำน งบประมำณ 137.53 ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรล่ำช้ำ มีจ ำนวน 3 งำน งบประมำณ 166.79 ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรล่ำช้ำ/เร่งรัด มีจ ำนวน 8 งำน งบประมำณ 1113.88 ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 - มีจ ำนวน 1 งำน งบประมำณ 34.50 ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปรับ/มำกกว่ำร้อยละ 10  - มีจ ำนวน 2 งำน งบประมำณ 550.76 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 

11.76100 17.65 17.65 47.06 5.88

สรุป งำนก่อสร้ำงสถำนบริกำรสุขภำพในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข  
     ณ วันท่ี 25 เมษำยน 2565    

เขตสุขภำพท่ี 3

เขตสุขภำพ
จ ำนวนงำน

ท้ังหมด

รวมมูลค่ำงำน
ท้ังหมด/ล้ำน

บำท

สถำนะงำนก่อสร้ำงฯ

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



จ ำนวนวัน เร่ิมสัญญำ ส้ินสุกสัญญำ ต่อสัญญำ สถำนะ

นครสวรรค์ 1 2561 - 2564 รพ.สวรรค์ประชารักษ์ อาคารรังสี และผ่าตัด 6 ช้ัน 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%

ปรับเกินร้อยละ 10 บริษัท  ซีวิล พี. จ ำกัด
จ.อ.โสภณ  เทียมสอน  

063 6299516
       ไชยวัฒน์  ศิริเกตุ   

089 6409266

จ ำนวนวัน เร่ิมสัญญำ ส้ินสุกสัญญำ ต่อสัญญำ สถำนะ

 -  -  -  -  -  -  -  -

จ ำนวนวัน เร่ิมสัญญำ ส้ินสุกสัญญำ ต่อสัญญำ สถำนะ

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

ธ.ค/62
ไม่มี มี 163.50  1 / 22 1000  1 ต.ค. 63  27 มิ.ย. 66 31-ต.ค.-66 ล่ำช้ำ/เร่งรัด คำดว่ำแล้วเสร็จตำมสัญญำ

หจก.ก ำแพงเพชร
ไพโรจน์ก่อสร้ำง

ภำณุพันธ์  น่ิมสวัสด์ิ  081
 9733918

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

063 6299516

นครสวรรค์ 3  2563 - 2565 รพ.สวรรค์ประชารักษ์ อาคารผู้ป่วยนอก 5 10953 มี ไม่มี 349.40  13 / 18
650

 15 พ.ค. 65 ล่ำช้ำ/เร่งรัด ล่ำช้ำ/เร่งรัด บริษัท วี.สถำปัตย์
จ.อ.โสภณ  เทียมสอน  

063 6299516
       ไชยวัฒน์  ศิริเกตุ   

089 6409266

นครสวรรค์ 4 2563 - 2565 รพ.สวรรค์ประชารักษ์
อาคารผู้ป่วยพิเศษ 6 ช้ัน  พร้อม
ทางเดินเช่ือม 5 ช้ัน

6 เอกชน 190.00  7 / 18 720  5 ก.ค. 63  25 ก.ย. 65 ล่ำช้ำ / เร่งรัด คำดว่ำแล้วเสร็จตำมสัญญำ บริษัท เจริญภัณฑ์พำนิชย์  
(1984) จ ำกัด

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 ล่ำช้ำ/เร่งรัด คำดว่ำแล้วเสร็จตำมสัญญำ
บริษัทเจริญภัณฑ์

พำณิชย์(1984)จ ำกัด
      พำยัพ  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
บริษัทเจริญภัณฑ์พำณิชย์

(1984)จ ำกัด
      พำยัพ  ดวงทิม       

081 4746110

จ ำนวนวัน เร่ิมสัญญำ ส้ินสุกสัญญำ ต่อสัญญำ สถำนะ

ก าแพงเพชร 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 ล่ำช้ำ คำดว่ำแล้วเสร็จตำมสัญญำ หจก.ก ำแพงเพชรไพโรจน์
ก่อสร้ำง

ภำณุพันธ์  น่ิมสวัสด์ิ  081
 9733918

พิจิตร 2 2564 - 2565  รพ.พิจิตร อาคารสนับสนุนบริการ 5 10153 +ข.139/ต.ค.62 ไม่มี ไม่มี 63.54  1 / 12 450  10 ก.ย. 65 ล่ำช้ำ คำดว่ำแล้วเสร็จตำมสัญญำ กิจกำรร่วมค้ำ วีดูเอสไอ 
คอนสตรัคช่ัน

จ.อ.โสภณ  เทียมสอน  
063 6299516

นครสวรรค์ 3  2564 - 2565  รพ.บรรพตพิสัย อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 8728 + ข.49/พ.ค./63 มี มี
27.80

 5 / 9 425  17 เม.ย. 64  10 มิ.ย. 65 ล่ำช้ำ / เร่งรัด คำดว่ำแล้วเสร็จตำมสัญญำ หจก. น ำแสงพำณิชย์
ก่อสร้ำง

       ไชยวัฒน์  ศิริเกตุ   
089 6409266

นครสวรรค์ 4  2564 - 2565  รพ.หนองบัว อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง 2 7919 +ข.312/ต.ค./63 มี มี
19.25

 7 / 8 360  9 ก.พ. 64  3 ก.พ. 65 ล่ำช้ำ ล่ำช้ำ หจก.น ำแสงพำนิชก่อสร้ำง
       ไชยวัฒน์  ศิริเกตุ   

089 6409266

นครสวรรค์ 5 2564 - 2565 ศูนย์อนามัยท่ี 3 อาคารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2 10730 มี มี 22.89  3 / 9 360  19 มี.ค. 64 13-มี.ค.-65  9 พ.ค. 65 ล่ำช้ำ / เร่งรัด คำดว่ำแล้วเสร็จตำมสัญญำ บริษัท สมุทรนภำ จ ำกัด
       ไชยวัฒน์  ศิริเกตุ   

089 6409266

นครสวรรค์ 6 2564 - 2565  สนง.ควบคุมโรคท่ี 3 อาคารห้องปฎิบัติการควบคุมโรค 10951 +ข.236/พ.ย./63 ไม่มี ไม่มี 27.80  4 / 9 400  24 พ.ค. 64  28 มิ.ย. 65 ล่ำช้ำ / เร่งรัด คำดว่ำแล้วเสร็จตำมสัญญำ กิจกำรร่วมค้ำ เอส เอส พี 
คอนสตรัคช่ัน

       ไชยวัฒน์  ศิริเกตุ   
089 6409266

นครสวรรค์ 7 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 ล่ำช้ำ / เร่งรัด คำดว่ำแล้วเสร็จตำมสัญญำ หจก.น ำแสงพำนิชก่อสร้ำง
       ไชยวัฒน์  ศิริเกตุ   

089 6409266

จังหวัด ค่ำงำน(ล้ำนบำท)
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

งวดงำน/งวดงำน
ท้ังหมด

สถำนกำรณ์ล ำดับ แบบเลขท่ี

ระยะด ำเนินกำร (วัน)

ผู้รับจ้ำง
ผู้ควบคุมงำนกอง

แบบแผน เบอร์โทร
ผู้ควบคุมงำนร่วม 

เบอร์โทร
กำรแก้ไขแบบ

(มี/ไม่มี)
กำรแก้ไขฐำนรำก

(มี/ไม่มี)
วงเงินงบประมำณ (ล้ำน

บำท)

สถำนกำรณ์

จังหวัด ค่ำงำน(ล้ำนบำท)
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

งวดงำน/งวดงำน
ท้ังหมด

สถำนกำรณ์

ล ำดับ

ล ำดับ

แบบเลขท่ี

แบบเลขท่ี

ระยะด ำเนินกำร (วัน)

จังหวัด ค่ำงำน(ล้ำนบำท)
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

งวดงำน/งวดงำน
ท้ังหมด

กำรแก้ไขแบบ
(มี/ไม่มี)

จังหวัด ค่ำงำน(ล้ำนบำท)
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

งวดงำน/งวดงำน
ท้ังหมด

สถำนกำรณ์ล ำดับ ผู้ควบคุมงำนกอง
แบบแผน เบอร์โทร

เขตสุขภำพท่ี 3  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

 ปีท่ีเร่ิมสัญญำ
 ส้ินสุดสัญญำ

แบบเลขท่ี

สถำนท่ีก่อสร้ำง รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง ควำมสูง

สถำนท่ีก่อสร้ำง รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง ควำมสูง

ผู้รับจ้ำง
ผู้ควบคุมงำนกอง

แบบแผน เบอร์โทร
ผู้ควบคุมงำนร่วม 

เบอร์โทร

ระยะด ำเนินกำร (วัน)

ระยะด ำเนินกำร (วัน)

ผู้รับจ้ำง
ผู้ควบคุมงำนร่วม 

เบอร์โทร
 ปีท่ีเร่ิมสัญญำ
 ส้ินสุดสัญญำ

กำรแก้ไขแบบ
(มี/ไม่มี)

กำรแก้ไขฐำนรำก
(มี/ไม่มี)

วงเงินงบประมำณ (ล้ำน
บำท)

งำนก่อสร้ำงสถำนบริกำรสุขภำพในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข

ประจ ำวันท่ี 25 เมษำยน 2565

เขตสุขภำพท่ี 3  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

เขตสุขภำพท่ี 3  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เขตสุขภำพท่ี 3  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีท่ีเร่ิมสัญญำ
 ส้ินสุดสัญญำ

 ปีท่ีเร่ิมสัญญำ
 ส้ินสุดสัญญำ

ผู้รับจ้ำง
ผู้ควบคุมงำนกอง

แบบแผน เบอร์โทร
ผู้ควบคุมงำนร่วม 

เบอร์โทร

สถำนท่ีก่อสร้ำง รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง ควำมสูง

สถำนท่ีก่อสร้ำง รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง ควำมสูง กำรแก้ไขฐำนรำก
(มี/ไม่มี)

วงเงินงบประมำณ (ล้ำน
บำท)

กำรแก้ไขแบบ
(มี/ไม่มี)

กำรแก้ไขฐำนรำก
(มี/ไม่มี)

วงเงินงบประมำณ (ล้ำน
บำท)



จ ำนวนวัน เร่ิมสัญญำ ส้ินสุกสัญญำ ต่อสัญญำ สถำนะ

อุทัยธานี 1 รพ.บ้านไร่ อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง 3 9025 +ข.120/ส.ค./64 44.84  - / 10 365  10 ก.พ. 65  9 ก.พ. 66 ปกติ คำดว่ำแล้วเสร็จตำมสัญญำ หจก. เอเชียคอนกรีต
ก่อสร้ำง

      พำยัพ  ดวงทิม       
081 4746110

อุทัยธานี 2 รพ.บ้านไร่ อาคารผู้ป่วยนอก 4 ช้ัน 4 8186/38 มี รอผลการทดสอบดิน 41,469,500 45.84  - / 11 366 ปกติ คำดว่ำแล้วเสร็จตำมสัญญำ

ก าแพงเพชร 3 รพ.บ้านไร่ อาคารผู้ป่วยนอก 3 ช้ัน 3 10946  -  - 65,209,600 46.84 367 ปกติ

รวม 17 2,003.46

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 

จังหวัด ค่ำงำน(ล้ำนบำท)
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

งวดงำน/งวดงำน
ท้ังหมด

ล ำดับ ควำมสูง

ระยะด ำเนินกำร (วัน)

แบบเลขท่ี สถำนกำรณ์ ผู้รับจ้ำง
ผู้ควบคุมงำนกอง

แบบแผน เบอร์โทร
ผู้ควบคุมงำนร่วม 

เบอร์โทร

เขตสุขภำพท่ี 3  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

 ปีท่ีเร่ิมสัญญำ
 ส้ินสุดสัญญำ

สถำนท่ีก่อสร้ำง รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง กำรแก้ไขแบบ
(มี/ไม่มี)

กำรแก้ไขฐำนรำก
(มี/ไม่มี)

วงเงินงบประมำณ (ล้ำน
บำท)



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 19 1,841.31        5 252.62 3 393.29 6 504.42 3 661.08 2 29.90
ร้อยละ

สรุป จ ำนวนงำนท้ังหมดมี มีจ ำนวน 19 งำน งบประมำณ 1,841.31    ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปกติ  มีจ ำนวน 5 งำน งบประมำณ 252.62 ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรล่ำช้ำ มีจ ำนวน 3 งำน งบประมำณ 393.29 ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรล่ำช้ำ/เร่งรัด มีจ ำนวน 6 งำน งบประมำณ 504.42 ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 - มีจ ำนวน 3 งำน งบประมำณ 661.08 ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปรับ/มำกกว่ำร้อยละ 10  - มีจ ำนวน 2 งำน งบประมำณ 29.90 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 

10.53100 26.32 15.79 31.58 15.79

สรุป งำนก่อสร้ำงสถำนบริกำรสุขภำพในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข  
     ณ วันท่ี 25 เมษำยน 2565    

เขตสุขภำพท่ี 4

เขตสุขภำพ
จ ำนวนงำน

ท้ังหมด

รวมมูลค่ำงำน
ท้ังหมด/ล้ำน

บำท

สถำนะงำนก่อสร้ำงฯ

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



จ ำนวนวัน เร่ิมสัญญำ ส้ินสุกสัญญำ ต่อสัญญำ สถำนะ

ปทุมธานี 1 2561 - 2564 รพ.ปทุมธานี อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ช้ัน 18 10706 มี
มี (เข็มเจาะเปียก เฉพาะ 
dai. 0.80 เมตร 24 เมตร 

เพ่ิมความยาวเป็น 32 เมตร)
623.00  36 / 36 (แล้วเสร็จ) 1080  6 ส.ค. 61  20 ก.ค. 64

ปรับเกินร้อยละ 10
มาตรการค่าปรับเป็น

ร้อยละ 0%
รอแก้ไขแนบท้ายสัญญา บ.ไพลศาลกิจ ซิสเต็ม จก.

     ถิราธนัตถ์  ศิริ     
 089 9517951

จ ำนวนวัน เร่ิมสัญญำ ส้ินสุกสัญญำ 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 ปรับเกินร้อยละ 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  11 / 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

จ ำนวนวัน เร่ิมสัญญำ ส้ินสุกสัญญำ 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 
(วัดลานนาบุญ)

ปรับปรุงอาคาร รพ.พระน่ังเกล้า 2 
(วัดลานนาบุญ)

 - แบบโรงพยาบาล ไม่มี ไม่มี 5.70  3 / 4 240  2 ต.ค. 63 17-ม.ค.-64 ปรับเกินร้อยละ 10 ปรับเกินร้อยละ 10 บ.คูณพันพิม จก. ปรียาภรณ์  097 0738668

ปทุมธานี 3 2564 - 2565 รพ.ธัญบุรี อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย 4 10482 มี มี 41.80  2 / 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.มหาวชิราลงกรณ 
ธัญบุรี

ปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤต รพ.มหา
วชิราลงกรณ ธัญบุรี

 - เอกชน ไม่มี ไม่มี 25.00  4 / 4 180  24 ก.ย. 64   22 มี.ค. 65 แล้วเสร็จ คาดว่างานแล้วเสร็จตาม
สัญญา

บ. โมเดิลฟอร์ม จก.
       อ าพร  ทิมเจริญ      

 099 7359484

ปทุมธานี 5 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 ล่าช้า / เร่งรัด คาดว่างานแล้วเสร็จตาม
สัญญา

หจก. ปู่สร้างเงิน คอน
สตรัคช่ัน

    กิติศักด์ิ  เอ่ียมละออ   
 084 5563769

       อนุพงศ์  สิงชัง   
 สสจ.ปทุมธานี

ปทุมธานี 6 2564 - 2565
สถาบันบ าบัดรักษา
และฟ้ืนฟูยาเสพติด

แห่งชาติ
อาคารวิจัยเภสัชกรรม เอกชน มี ไม่มี 18.39  - / 8  28 เม.ย. 65 ล่าช้า / เร่งรัด คาดว่างานแล้วเสร็จตาม

สัญญา
        สุพร  ขุมทอง       

081 8442981

อยุธยา 7 2564 - 2565 รพ.วังน้อย อาคารโรงครัวโรงอาหาร 2 9539 +ข.205/ก.ย./63 ไม่มี ไม่มี 7.77  2 / 6 320  14 ก.พ. 65 ล่าช้า / เร่งรัด คาดว่างานแล้วเสร็จตาม
สัญญา

บ.เอ็น แอน เอ็ม 
คอนสตัคช่ัน จก.

        สุชาติ  จูศิริ     081
 9804914

สระบุรี 8 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 ปรับไม่เกินร้อยละ 10 คาดว่างานแล้วเสร็จตาม
สัญญา

บริษัท วอล์เกอร์ เอสเตท 
จ ากัด

       กิติพงษ์  พ่ึงอ้น      
 086 6646598

สระบุรี 9 2564 - 2565 สสจ.สระบุรี อาคารส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 5 9118 มี มี (คืนเงิรค่าเข็ม จาก 15 
เมตร เหลืออ 7 เมตร)

49.80  2 / 12 450  14 มิ.ย. 64  27 ต.ค. 65 ล่าช้า / เร่งรัด คาดว่างานแล้วเสร็จตาม
สัญญา

บริษัท ชูไลท์ เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด

       กิติพงษ์  พ่ึงอ้น      
 086 6646598

สระบุรี 10 2564 - 2566 รพ.สระบุรี อาคาร รพ.ระดับปฐมภูมิ 4 เอกชน มี มี (คืนเงิรค่าเข็ม จาก 15 
เมตร เหลืออ 7 เมตร)

99.40  4 / 16 700  31 พ.ค. 64  1 พ.ค. 66 ล่าช้า คาดว่างานแล้วเสร็จตาม
สัญญา

บริษัท ชูไลท์ เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด

       กิติพงษ์  พ่ึงอ้น      
 086 6646598

ลพบุรี 11 2564 - 2565 รพ.มะเร็งลพบุรี
ปรับปรุงโครงสร้างและย้าย
เคร่ืองมือหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเช้ือ
 ณ. อาคารผู้ป่วยนอก ช้ัน 3

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

       กิติพงษ์  พ่ึงอ้น      
 086 6646598

ระยะด ำเนินกำร (วัน)
ผู้รับจ้ำง

ผู้รับจ้ำง
ผู้ควบคุมงำนกอง

แบบแผน เบอร์โทร
ผู้ควบคุมงำนร่วม

 เบอร์โทร

ผู้รับจ้ำง
ผู้ควบคุมงำนกอง

แบบแผน เบอร์โทร
ผู้ควบคุมงำนร่วม

 เบอร์โทร

ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จ งวดงำน/งวด

งำนท้ังหมด

ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จ งวดงำน/งวด

งำนท้ังหมด

เขตสุขภำพท่ี 4  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เขตสุขภำพท่ี 4  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ระยะด ำเนินกำร (วัน)

ระยะด ำเนินกำร (วัน)

ผู้ควบคุมงำนร่วม
 เบอร์โทร

ล ำดับ

สถำนท่ีก่อสร้ำง

สถำนท่ีก่อสร้ำง

สถำนกำรณ์

สถำนกำรณ์

จังหวัด รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง

ปีท่ีเร่ิมสัญญำ 
ส้ินสุดสัญญำ

ปีท่ีเร่ิมสัญญำ 
ส้ินสุดสัญญำ

ล ำดับ

งำนก่อสร้ำงสถำนบริกำรสุขภำพในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข

ล ำดับ สถำนท่ีก่อสร้ำง
ด ำเนินกำรแล้ว

เสร็จ งวดงำน/งวด
ผู้ควบคุมงำนกอง

แบบแผน เบอร์โทร

ประจ ำวันท่ี 25 เมษำยน 2565

ปีท่ีเร่ิมสัญญำ 
ส้ินสุดสัญญำ

เขตสุขภำพท่ี 4  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

แบบเลขท่ี / เอกสำรเลขท่ี ค่ำงำน(ล้ำนบำท) สถำนกำรณ์

รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง แบบเลขท่ี / เอกสำรเลขท่ี ค่ำงำน(ล้ำนบำท)ควำมสูง

ควำมสูง

ควำมสูง

จังหวัด

จังหวัด รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง แบบเลขท่ี / เอกสำรเลขท่ี ค่ำงำน(ล้ำนบำท)
กำรแก้ไขแบบ

(มี/ไม่มี)
กำรแก้ไขฐำนรำก

(มี/ไม่มี)
วงเงินงบประมำณ (ล้ำน

บำท)

กำรแก้ไขแบบ
(มี/ไม่มี)

กำรแก้ไขฐำนรำก
(มี/ไม่มี)

วงเงินงบประมำณ (ล้ำน
บำท)

กำรแก้ไขแบบ
(มี/ไม่มี)

กำรแก้ไขฐำนรำก
(มี/ไม่มี)

วงเงินงบประมำณ (ล้ำน
บำท)



จ ำนวนวัน เร่ิมสัญญำ ส้ินสุกสัญญำ ต่อสัญญำ สถำนะ

นนทบุรี 1 2565  รพ.บางบัวทอง2 ท่อรวบรวมน้ าเสียและระบบบ าบัด
น้ าเสีย 300 ลบ.ม./วัน

- เอกชน ไม่มี ไม่มี 7.60  - / 3 150  5 ม.ค. 65  3 มิ.ย. 65 ปกติ
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  - / 3  1 ต.ค. 64 29-มี.ค.-65 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  1 / 9 400  9 พ.ย. 64  13 ธ.ค. 65 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 ปกติ
คาดว่างานแล้วเสร็จตาม

สัญญา
กิจการร่วมค้า มหาทรัพย์

 ทรูเวิร์ค
       กิติพงษ์  พ่ึงอ้น      

 086 6646598
ชิตพล  ช่ืนชวาล

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

สัญญา
บ.ตระกูลใหญ่ก่อสร้าง จก.

       กิติพงษ์  พ่ึงอ้น      
 086 6646598

รวม 19 1841.31

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 

ผู้รับจ้ำง
ผู้ควบคุมงำนกอง

แบบแผน เบอร์โทร
ผู้ควบคุมงำนร่วม

 เบอร์โทร
ระยะด ำเนินกำร (วัน)จังหวัด รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง แบบเลขท่ี / เอกสำรเลขท่ี ค่ำงำน(ล้ำนบำท)

ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จ งวดงำน/งวด

สถำนท่ีก่อสร้ำง ควำมสูง

เขตสุขภำพท่ี 4  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ล ำดับ ปีท่ีเร่ิมสัญญำ 
ส้ินสุดสัญญำ

สถำนกำรณ์
กำรแก้ไขแบบ

(มี/ไม่มี)
กำรแก้ไขฐำนรำก

(มี/ไม่มี)
วงเงินงบประมำณ (ล้ำน

บำท)



จ ำนวน
งำน

รวมมูลค่ำงำน/
ล้ำนบำท

จ ำนวน
งำน

รวมมูลค่ำงำน/
ล้ำนบำท

จ ำนวน
งำน

รวมมูลค่ำงำน/
ล้ำนบำท

จ ำนวน
งำน

รวมมูลค่ำงำน/
ล้ำนบำท

จ ำนวน
งำน

รวมมูลค่ำงำน/
ล้ำนบำท

5 18 1,874.83        11 558.85 4 609.30 0 0.00 3 706.68 0 0.00
ร้อยละ

สรุป จ ำนวนงำนท้ังหมดมี  18  งำน  งบประมำณจ ำนวน  1874.83  ล้ำนบำท
จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปกติ  มี 11 งำน   งบประมำณจ ำนวน 558.85 ล้ำนบำท
จ ำนวนงำนด ำเนินกำรล่ำช้ำ  มี  4 งำน   งบประมำณจ ำนวน 609.30 ล้ำนบำท
จ ำนวนงำนด ำเนินกำรล่ำช้ำ/เร่งรัด มี  0 งำน   งบประมำณจ ำนวน 0 ล้ำนบำท
จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 มี 3 งำน งบประมำณ จ ำนวน 706.68 ล้ำนบำท
จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปรับ/มำกกว่ำร้อยละ 10  -

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 

0.00100 61.11 22.22 0.00 16.67

ปรับ/มำกกว่ำร้อยละ 10

สรุป งำนก่อสร้ำงสถำนบริกำรสุขภำพในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข  
     ณ วันท่ี 25 เมษำยน 2565    

เขตสุขภำพท่ี 5

เขตสุขภำพ
จ ำนวนงำน

ท้ังหมด

รวมมูลค่ำงำน
ท้ังหมด/ล้ำน

บำท

สถำนะงำนก่อสร้ำงฯ

หมำยเหตุ
ปกติ ล่ำช้ำ ล่ำช้ำ/เร่งรัด ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10



วัน เร่ิมสัญญา ส้ินสุดสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

1 2563-2565 50/2561 รพ.ราชบุรี
อาคาร

อ านวยการ
ผู้ป่วยนอก

11 10969 674.88 35/36 1330 0 ม.ค. 00 17มค.65 0 ม.ค. 00 ปรับ
อยู่ระหว่าง

ปรับ
0 พงศ์ศักด์ิ,วัชระ081-208 8738

2 2562-2565
7/2562
ลว28กพ.

62
วพบ.บรมราชชนนี ราชบุรี อาคารเรียนและหอนอน 11

9093และ9093/
พิเศษ

118.00 20/22 1095 0 ม.ค. 00 10กพ.65 0 ม.ค. 00 ล่าช้า
อยู่ระหว่าง

ปรับ
มงคล,วัชระ085-397 8918

3 2563-2567+C10:C13
45/2562

ลว30กค.61
รพ.บ้านโป่ง

อาคารอุบัติเหคุ
และบ าบัดรักษา

9 เอกชน 297.90 17/30 1000 9สค.62 4พค.65 0 ล่าช้า ปกติ มงคล,วัชระ085-397 8919

4 256/2563 รพ.โพธาราม
อาคาร

เจ้าหน้าท่ี96
ห้อง

7 10725 64.40 15/15 580 19กย.63 21เม.ย65 0 ปกติ
คาดว่าแล้วเสร็จ

ตามสัญญา
บ.กิจการร่วมค้า

โอเอส
พงศ์ศักด์ิ081-208 8738

5 1/2562 รพ.สมเด็จพระยุพราขจอมบึง อาคารเฉลิมพระเกียรติ เอกชน 13.60 7/8 270 21มิย.64 29มีค.65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จ
ตามสัญญา

บ.กิจการร่วมค้า
โอเอส

พงศ์ศักด์ิ081-208 8739

สมุทรสงคราม 6 ก.พ.-63 ศูนย์สุขภาพจิตท่ี5อาคารพักเจ้าหน้าท่ีฯ 3 9555 8.41 7/8 360 0 19พค.64 ปรับ
บ.พีทร้าคอน
สตรัคช่ันจ ากัด

อณัตฐ์,จักรภพ090-850 1020

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจ าวันท่ี 25 เมษายน 2565

เขตสุขภาพท่ี 5

จังหวัด ล าดับ
ปีท่ีเร่ิมต้นสัญญา-

ส้ินสุดสัญญา
สัญญา

จ้างเลขท่ี
สถานท่ีก่อสร้าง ผู้รับจ้าง

ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/
เบอร์โทร

ผู้ควบคุมงาน ศบส.
เขต

ปีงบประมาณ 2563

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
งวดท่ี/งวดงานท้ังหมด

สถานการณ์
ระยะด าเนินการ (วัน)

ส่ิงก่อสร้าง
ความสูง 

(ช้ัน)
แบบเลขท่ี, 
เอกสารเลขท่ี

ค่างาน 
(ล้านบาท)

ราชบุรี



วัน เร่ิมสัญญา ส้ินสุดสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

นครปฐม 1 2564-2565
นฐ

0032/84/2
564

รพ.นครชัยศรี

ซ่อมแซมทาง
เทียบรถ

ฉุกเฉินและ
หลังคาคลุม

0 4.51 0/3 130 15พย.64 25มีค.65 ล่าช้า คาดว่าถูกปรับ
บ.ชเอกเจริญชัย

กรุ๊ปจ ากัด
พงศ์ศักด์ิ081-208 8738

2 324/2564
รพ.สมเด็จ

พระสังฆราช
องค์ท่ี19

อาคารพัก
พยาบาล32หน่วย

5 10482 38.68 7/12 470 20พค.64 1กย.65 ปกติ
คาดว่าเสร็จ

ทันตามสัญญา
บ.สถิตย์ส

ถาปัตย์จ ากัด
มงคล085-397 8918

3 397/2564 รพ.สมเด็จพระปิยะฯ
ปรับปรุงหอ

ผู้ป่วย
1.51 0/1 360 8สค.64 29สค.65 ปกติ

คาดว่าเสร็จ
ทันตามสัญญา

บ.สิริ99จ ากัด มงคล085-397 8919

4 14/2564 รพ.บางสะพาน
อาคารผู้ป่วยใน
5ช้ัน114เตียง

5 10944 87.00 7/14 650 7ตค.63 18กค.65 ปกติ
คาดว่าเสร็จ

ทันตามสัญญา
หจก.ศรีสะเกษ กิตติพัฒน์085-953 5659

5 321/2564 รพ.หัวหิน
อาคารอุบัติเหตุ
 บ าบัดรักษา

และห้องประชุม
6 10129 188.89 3/17 450 2มีค.64 19ธค.65 ล่าช้า ปรับ

บ.ลิงค์ อินโนวา
พล็อตเพอร์ต้ี

จ ากัด

พงศ์ศักด์ิ,กิตติพัฒน์085-953 
5660

6 662/2564 รพ.ปราณบุรี
อาคารผู้ป่วย

นอก5ช้ัน
5 10943 141.02 0/17 820 23กย.64 15กค.66 ปกติ

คาดว่าเสร็จทัน
ตามสัญญา

กิจการร่วมค้าSK-TIS
พงศ์ศักด์ิ,กิตติพัฒน์085-953 

5661

7 345/2564 รพ.กระทุ่มแบน
ติดต้ังระบบปรับ
อากาศผู้ป่วย

นอก-ใน
10 เอกชน 23.39 5/5 158 2กพ.64 18ตค.64 ปรับ ปรับ บ.สยามสกุลช่างจ ากัด พงศ์ศักด์ิ081-208 8738

8 372/2564 รพ.กระทุ่มแบน
ปรับปรุงและ

ตกแต่งภายในฯ
เอกชน 33.25 8/8 240 12ย.64 6กพ.65 ปกติ

คาดว่าเสร็จทัน
ตามสัญญา

บ.เบสท์ ไดเรคช่ันซิสเต็มจ ากัด พงศ์ศักด์ิ081-208 8739

9 463/2564 รพ.กระทุ่มแบน
ปรับปรุงตกแต่ง
อาคารผู้ป่วย

นอก-ใน
เอกชน 9.94 5/5 159 18ธค.65 ปกติ

คาดว่าเสร็จทัน
ตามสัญญา

พงศ์ศักด์ิ081-208 8740

10 8/2564 รพ.บ้านแพ้ว อาคารจอดรถ 9 เอกชน 48.46 6/11 480 25มิย.64 16กย.65 ปกติ
คาดว่าเสร็จทัน

ตามสัญญา
บ.กรีไทย เอ็นจิเนียริงส์จ ากัด พงศ์ศักด์ิ081-208 8741

11 388/2564 รพ.สมุทรสาคร
อาคารจอดรถ

10ช้ัน
10 10562 81.49 3/11 545 21มิย.64 18ธค.65 ปกติ

คาดว่าเสร็จทัน
ตามสัญญา

บ.ช.เจริญฤทธ์ิเอ็นจิเนียริงจ ากัด จักรภพ,อณัตฐ์099-943 1542

12 595/2564 สสจ.สมุทรสาคร

อาคาร
ส านักงาน

สาธารณสุข
จังหวัด

5 9118 39.50 0/12 570 30กย.64 22เมย.66 ปกติ
คาดว่าเสร็จทัน

ตามสัญญา
บ.สิริ99จ ากัด จักรภพ,อณัตฐ์099-943 1543

1874.83

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
งวดท่ี/งวดงานท้ังหมด

จังหวัด ล าดับ
ปีท่ีเร่ิมต้นสัญญา-

ส้ินสุดสัญญา
สัญญา

จ้างเลขท่ี
สถานท่ีก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2564
ระยะด าเนินการ (วัน)

กาญจนบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

สมุทรสาคร

สถานการณ์ ผู้รับจ้าง
ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/

เบอร์โทร
ผู้ควบคุมงาน ศบส.

เขต
ส่ิงก่อสร้าง

ความสูง 
(ช้ัน)

แบบเลขท่ี, 
เอกสารเลขท่ี

ค่างาน 
(ล้านบาท)



จ ำนวน
งำน

รวมมูลค่ำงำน/
ล้ำนบำท

จ ำนวน
งำน

รวมมูลค่ำงำน/
ล้ำนบำท

จ ำนวน
งำน

รวมมูลค่ำงำน/
ล้ำนบำท

จ ำนวน
งำน

รวมมูลค่ำงำน/
ล้ำนบำท

จ ำนวน
งำน

รวมมูลค่ำงำน/
ล้ำนบำท

1 31 2,419.40        15 1,321.78        0 0.00 12 819.84 1 86.99 3 90.78
ร้อยละ

สรุป จ ำนวนงำนท้ังหมดมี  31  งำน  งบประมำณจ ำนวน  2,419.40  ล้ำนบำท
จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปกติ  มี 15 งำน   งบประมำณจ ำนวน 1,321.78 ล้ำนบำท
จ ำนวนงำนด ำเนินกำรล่ำช้ำ  -
จ ำนวนงำนด ำเนินกำรล่ำช้ำ/เร่งรัด มี  12 งำน   งบประมำณจ ำนวน 819.84 ล้ำนบำท
จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 มี 1 งำน   งบประมำณจ ำนวน 86.99 ล้ำนบำท
จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปรับ/มำกกว่ำร้อยละ 10  มี 3 งำน   งบประมำณจ ำนวน 90.78 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 

ปรับ/มำกกว่ำร้อยละ 10

สรุป งำนก่อสร้ำงสถำนบริกำรสุขภำพในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข  
     ณ วันท่ี 25 เมษำยน 2565   

เขตสุขภำพท่ี 6

เขตสุขภำพ
จ ำนวนงำน

ท้ังหมด

รวมมูลค่ำงำน
ท้ังหมด/ล้ำน

บำท

สถำนะงำนก่อสร้ำงฯ

หมำยเหตุ
ปกติ ล่ำช้ำ ล่ำช้ำ/เร่งรัด ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10

9.68100 48.39 0.00 38.71 3.23



วัน เร่ิมสัญญา ส้ินสุดสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

ชลบุรี 1 2562-2564
  43/2562  
ลว.23 ก.ย. 

62
รพ.บ้านบึง อาคารผู้ป่วยใน 5 10944 86.99 13/14 650 24 ก.ย. 62 1 พ.ย. 64

 ปรับ /ไม่
เกินร้อย
ละ 10

อยู่ในช่วงปรับ
บริษัท แก้วทอง

กะรัต จ ากัด
      นายนพดล ย้ิมเพชร     081 

8890442

สมุทรปราการ 2 2562-2564
    4/2562 
 ลว.21 ก.พ.

 62
รพ.บางพลี

อาคารบริการ
และจอดรถ

9
      9034,     ข.

179/มิ.ย./61
179.99 17/20 1011 22 ก.พ. 62 20 มิ.ย. 64 ปกติ

คาดว่าแล้ว
เสร็จตาม
สัญญา

บริษัท แก้วทอง
กะรัต จ ากัด

      นายไกรสูรย์ เจริญวงค์      089
 0411649

3 2562-2564

     
132/2562   
ลว.30 พ.ค. 

62

รพ.สมเด็จพระ
ยุพราชสระแก้ว

อาคารพัก
เจ้าหน้าท่ี

8 10950 104.39 19/20 720 31 พ.ค. 62 19 พ.ค. 64 30 ส.ค. 64
ล่าช้า / 
เร่งรัด

คาดว่าแล้ว
เสร็จตาม
สัญญา

บริษัท  สยาม 
เค.พี.ที จ ากัด

      นายสมภาษณ์ ด ารงค์        095
 2973927

4 2562-2564
     

133/2562   
ลว.4 มิ.ย. 62

รพ.สมเด็จพระ
ยุพราชสระแก้ว

  อาคารจอดรถ
 ระบบบ าบัด

8 10965 96.59 17/20 840 5 มิ.ย. 62 1 ต.ค. 64 22 ธ.ค. 64
ล่าช้า / 
เร่งรัด

คาดว่าแล้ว
เสร็จตาม
สัญญา

บริษัท เอส.พี.ที 
ซีวิล กรุ๊ป จ ากัด

      นายสมภาษณ์ ด ารงค์        095
 2973927

5 2562-2565
     

134/2562   
ลว.4 มิ.ย. 62

รพ.สมเด็จพระ
ยุพราชสระแก้ว

  อาคารผู้ป่วย
นอกผู้ป่วยใน

10
      10097,     
ข.220/มิ.ย./61

295.63 5/32 1090 10 ก.ย. 62 3 ก.ย. 65 22 ธ.ค. 64
ล่าช้า / 
เร่งรัด

คาดว่าแล้ว
เสร็จตาม
สัญญา

กิจการร่วมค้า เอส
ที-แมกซ์เอนส์- ที

ดับบิว

      นายสมภาษณ์ ด ารงค์        095
 2973927

ปราจีนบุรี 6 2562-2564

    
251/2562  
ลว.22 ก.ค. 

62

รพ.กบินทร์บุรี อาคารอุบัติเหตุ 4
      10491,     
ข.206/มิ.ย./61

80.64 14/15 800 23 ก.ค. 62 29 ก.ย. 64 4 ม.ค. 65
ล่าช้า / 
เร่งรัด

คาดว่าแล้ว
เสร็จตาม
สัญญา

บ.ส.สุพาณิชย์
ก่อสร้าง จ ากัด

      นายธรรมรัตน์ สุขจิระ        
085 0194955

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
งวดท่ี/งวดงานท้ังหมด

สถานการณ์
ระยะด าเนินการ (วัน)

ส่ิงก่อสร้าง
ความสูง 

(ช้ัน)
แบบเลขท่ี, 
เอกสารเลขท่ี

ค่างาน 
(ล้านบาท)

สระแก้ว

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจ าวันท่ี 25เมษายน 2565

เขตสุขภาพท่ี 6

จังหวัด ล าดับ
ปีท่ีเร่ิมต้นสัญญา-

ส้ินสุดสัญญา
สัญญาจ้าง

เลขท่ี
สถานท่ีก่อสร้าง ผู้รับจ้าง

ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์
โทร

ผู้ควบคุมงาน ศบส.
เขต

ปีงบประมาณ 2562



วัน เร่ิมสัญญา ส้ินสุดสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

1 2563 - 2565
    2/2563 
 ลว.27 ก.ย. 

63
รพ.บางปะกง

อาคาร
อ านวยการ
และจอดรถ

4
      9055,     ข.

180/พ.ย./62
118.78 6/16 720 28 ก.ย. 63 18 ก.ย. 65 ปกติ

คาดว่าแล้ว
เสร็จตาม
สัญญา

บ.ชลบุรี เอส 
การโยธา จ ากัด

      นายไกรสูรย์ เจริญวงค์      089
 0411649

-

2 2563-2567
  176/2563  
 ลว.28 ก.ย. 

63
รพ.พุทธโสธร

อาคาร
อุบัติเหตุและ

โรคหัวใจ
10

      9906,     ข.
64/มิ.ย./64

314.80 2/29 29 ก.ย. 63 12 ม.ค. 67 8 พ.ค. 67 ปกติ
คาดว่าแล้ว
เสร็จตาม
สัญญา

บ.แก้วทองกะรัต
 จ ากัด

      นายนพดล ย้ิมเพชร              
081 8890442                    นาย

พิษณุ ทินปาน    081 0362022
-

3 2563-2564

      
24/2563  

ลว. 20 พ.ค. 
63

รพ.แหลมฉบัง
  อาคาร

สนับสนุนบริการ
5

      10014,     
ข.242/ก.ค./61

37.24 6/9 475 21 พ.ค. 63 8 ก.ย. 64 5 ก.พ. 65 ปกติ
คาดว่าแล้วเสร็จ
ทันตามสัญญา

บ.ยูนิคอนพลัส 
จ ากัด

      นายนพดล ย้ิมเพชร     081 
8890442

4 2563-2565
  36/2563   
ลว. 25 ส.ค. 

63
รพ.พนัสนิคม อาคารอุบัติเหตุ 4

      10007,     
ข.172/พ.ย./62

137.56 5/10 820 26 ส.ค. 63 14 พ.ย. 65 ปกติ
คาดว่าแล้ว
เสร็จตาม
สัญญา

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
 รินรัตน์

      นายนพดล ย้ิมเพชร     081 
8890442

5 2563-2565
    3/2563   
 ลว. 5 ต.ค. 

63
รพ.ระยอง

ต่อเติมอาคาร
ผู้ป่วยนอกศูนย์
อาชีวเวชศาสตร์

5
      8254,     ข.

142/ต.ค./62
44.45 6/16 550 6 ต.ค. 63 8 เม.ย. 65

ล่าช้า / 
เร่งรัด

คาดว่าแล้ว
เสร็จตาม
สัญญา

บ.7มกรา จ ากัด
นายด ารงค์เกียรติ พลสวัสศิริกุล   

063 2314265

6 2563-2565
    810/2563
    ลว. 2 ต.ค.

 63

รพ.เฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จ

พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ

อาคารผู้ป่วย
นอกและ

บ าบัดรักษา
4

      9843,     ข.
181/พ.ย./62

88.45 7/14 540 3 ต.ค. 63 24 ก.พ. 65
ล่าช้า / 
เร่งรัด

คาดว่าแล้ว
เสร็จตาม
สัญญา

บ.แก้วทองกะรัต
 จ ากัด

นายด ารงค์เกียรติ พลสวัสศิริกุล   
063 2314265

7 2563-2565
     

51/2563    
ลว. 8 ก.ย. 63

รพ.บางพลี
อาคารพัก
เจ้าหน้าท่ี

7
      10725,     
ข.464/ต.ค./59

63.40 6/15 580 9 ก.ย. 63 11 เม.ย. 65 ปกติ
คาดว่าแล้ว
เสร็จตาม
สัญญา

บ.แก้วทองกะรัต
 จ ากัด

      นายไกรสูรย์ เจริญวงค์      089
 0411649

8 2563-2565

     
79/2563    
ลว. 14 ต.ค. 

63

สถาบันราช
ประชาสมาสัย

อาคารศูนย์
สุขภาพดีวัน

ท างาน
7

      9043,     ข.
53/ก.พ./53

65.95 4/16 600 15 ต.ค. 63 6 มิ.ย. 65 ปกติ
คาดว่าแล้วเสร็จ
ทันตามสัญญา

บ.เอ็นคอนคอน
สตรัคช่ัน จ ากัด

      นายไกรสูรย์ เจริญวงค์            
  089 0411649                นาย
จักรภพ วงค์พันธ์    099 9341541

9 2563-2565

     
80/2563    
ลว. 27 ก.ย. 

63

ด่านควบคุมโรค
กองโรคติดต่อ

ท่ัวไป

อาคารส านักงาน
ด่านควบคุม

โรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ

6
      10947,     
ก.77/มิ.ย./61

34.59 7/14 680 28 ก.ย. 63 25 ส.ค. 65 ปกติ
คาดว่าแล้วเสร็จ
ทันตามสัญญา

บ.กรีนไทยคอน
สตรัคช่ัน จ ากัด

      นายไกรสูรย์ เจริญวงค์            
  089 0411649                นาย
จักรภพ วงค์พันธ์    099 9341541

ปีงบประมาณ 2563
ระยะด าเนินการ (วัน)

สถานการณ์ ผู้รับจ้าง
ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์

โทร
ผู้ควบคุมงาน ศบส.

เขต
ส่ิงก่อสร้าง

ความสูง 
(ช้ัน)

แบบเลขท่ี, 
เอกสารเลขท่ี

ค่างาน 
(ล้านบาท)

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
งวดท่ี/งวดงานท้ังหมด

จังหวัด ล าดับ
ปีท่ีเร่ิมต้นสัญญา-

ส้ินสุดสัญญา
สัญญาจ้าง

เลขท่ี
สถานท่ีก่อสร้าง

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

สมุทรปราการ

ระยอง



วัน เร่ิมสัญญา ส้ินสุดสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

1 2564-2564
  38/2564 

ลว.2 ก.พ. 64
รพ.บางละมุง

ปรับปรุงพ้ืนท่ี
คัดกรองและ
ห้องตรวจ

 -  07/2563 2.59 2/4 120 3 ก.พ. 64 3 มิ.ย. 64

ปรับ/
มากกว่า
ร้อยละ 

10

อยู่ในช่วงปรับ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

พัฒนาพานิช 
ก่อสร้าง

      นายพิษณุ ทินปาน       081 
0362022

-

2 2564-2565
  2/2564 
ลว.22 มี.ค. 

64

วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิริน

ธร

อาคารพัก
นักศึกษา

5
      8057,     ข.

333/พ.ย./63
16.68 7/10 420 23 มี.ค. 64 17 พ.ค. 65

ล่าช้า / 
เร่งรัด

คาดว่าแล้ว
เสร็จตาม
สัญญา

บ.ชลบุรี BS การ
โยธา จ ากัด

      นายพิษณุ ทินปาน       081 
0362022

-

3 2564-2564
  116/2564
 ลว.16 พ.ค.

 64
รพ.มะเร็งชลปุรี

ทางเดินเช่ือม
สองช้ัน

2
      6204,     ข.

117/ส.ค./62
6.40 2/3 200 17 พ.ค. 64 3 ธ.ค. 64

ล่าช้า / 
เร่งรัด

คาดว่าแล้ว
เสร็จตาม
สัญญา

บ.ส.สุพาณิชย์
ก่อสร้าง จ ากัด

      นายพิษณุ ทินปาน       081 
0362022

-

4 2564-2565
  133/2564
 ลว.16 ก.ค. 

64
รพ.มะเร็งชลปุรี

พัฒนาผู้ป่วยใน
เพ่ือรักษา

ผู้ป่วยมะเร็ง
ไทรอยด์ดวย 
HIGH DOSE I-

131

1 เอกชน 13.77 3/6 270 17 ก.ค. 64 12 เม.ย. 65
ล่าช้า / 
เร่งรัด

คาดว่าแล้ว
เสร็จตาม
สัญญา

บ.นิวเคลียร์ ซิส
เต็ม จ ากัด

      นายพิษณุ ทินปาน       081 
0362022

-

5 2564-2566
 1077/2564
 ลว.30 ก.ย. 

64
รพ.ปลวกแดง

อาคารผ่าตัด 
อุบัติเหตุ 

ผู้ป่วยหนักและ
ผู้ป่วยใน

5
      10198,     
ข.177/พ.ย./62

187.00 2/18 800 30 ก.ย. 64 8 ธ.ค. 66 ปกติ
คาดว่าแล้วเสร็จ
ทันตามสัญญา

บ.แก้วทองกะรัต
 จ ากัด

นายด ารงค์เกียรติ พลสวัสศิริกุล   
063 2314265

 -

6 2564-2566
 73/2564 

ลว.5 พ.ย. 64
รพ.แกลง

อาคารอุบัติเหตุ
 ผู้ป่วยนอก

และผู้ป่วยหนัก
5

      10178,     
ข.179/พ.ย./63

137.50 14/22 809 6 พ.ย. 63 24 ก.พ. 66 ปกติ
คาดว่าแล้วเสร็จ
ทันตามสัญญา

กิจการร่วมค้า สกุล
กิจ แอนด์ ศิริรดา

      สิบเอกบุญศักด์ิ ศุภชูชัย          
    081 4949948                นาย
แมน ศรีคงศรี       063 3955625

 -

7 2564-2566
 622/2564 

ลว.20 พ.ย.64
รพ.แกลง

อาคารโรง
ซักฟอก จ่าย

กลาง
2

      10145,     
ข.179/พ.ย./63

37.35 4/8 415 21 พ.ย. 64 10 ก.ค. 65 ปกติ
คาดว่าแล้วเสร็จ
ทันตามสัญญา

บริษัท ไชยยงค์ 
ค้าไม้ จ ากัด

      สิบเอกบุญศักด์ิ ศุภชูชัย          
    081 4949948                นาย
แมน ศรีคงศรี       063 3955625

 -

8 2565-2565
 10/2564 

ลว.28 ม.ค.65
รพ.บางจาก ระบบบ าบัดน้ าเสีย

ขนาด150ลบม./วัน
6 แบบรพ.บางจาก 12.78 2/6 340 29 ม.ค. 65 2 พ.ค. 65 ปกติ

คาดว่าแล้วเสร็จ
ทันตามสัญญา

บริษัท ไชยยงค์ 
ค้าไม้ จ ากัด

      นายจักรภพ วงค์พันธ์    099 
9341541

 -

ผู้รับจ้าง
ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์

โทร
ผู้ควบคุมงาน ศบส.

เขต

ปีงบประมาณ 2564

จังหวัด ล าดับ
ปีท่ีเร่ิมต้นสัญญา-

ส้ินสุดสัญญา
สัญญาจ้าง

เลขท่ี
สถานท่ีก่อสร้าง ส่ิงก่อสร้าง

ความสูง 
(ช้ัน)

แบบเลขท่ี, 
เอกสารเลขท่ี

ค่างาน 
(ล้านบาท)

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
งวดท่ี/งวดงานท้ังหมด

ระยะด าเนินการ (วัน)
สถานการณ์

ชลบุรี

ระยอง

สมุทรปราการ



วัน เร่ิมสัญญา ส้ินสุดสัญญา ต่อสัญญา สถานะ
ผู้รับจ้าง

ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์
โทร

ผู้ควบคุมงาน ศบส.
เขต

ปีงบประมาณ 2564

จังหวัด ล าดับ
ปีท่ีเร่ิมต้นสัญญา-

ส้ินสุดสัญญา
สัญญาจ้าง

เลขท่ี
สถานท่ีก่อสร้าง ส่ิงก่อสร้าง

ความสูง 
(ช้ัน)

แบบเลขท่ี, 
เอกสารเลขท่ี

ค่างาน 
(ล้านบาท)

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
งวดท่ี/งวดงานท้ังหมด

ระยะด าเนินการ (วัน)
สถานการณ์

9 2564-2566
 41/2564 
ลว.7 มิ.ย.64

รพ.บางจาก
อาคารผู้ป่วย
นอก-อบัติเหตุ

5
    8708/43,    
ข.176/ก.ย./63

128.85 0/16 800 8 มิ.ย.64 17 ส.ค.66 ปกติ
คาดว่าแล้วเสร็จ
ทันตามสัญญา

หจก.คอนเทมโพ
ราร่ี คอนสทรัคช่ัน

      นายไกรสูรย์ เจริญวงค์            
  089 0411649                นาย
จักรภพ วงค์พันธ์    099 9341541

 -

10 2564-2565
 19/2564 

ลว.13 ก.ย.64
 รพ.พระปกเกล้า

 จันทบุรี

 งานต่อเติม
ลิฟต์ส าหรับ
อาคารหอพัก
นิสิตแพทย์ 5 

ช้ัน ศูนย์
แพทย์ศาสตร

ศึกษาช้ันคลินิก

5
   แบบเอกชน   
ข.170/พ.ย./62

5.46 0/3 240 14 ก.ย. 64 12 พ.ค. 65 9กย.65 ปกติ
คาดว่าแล้วเสร็จ
ทันตามสัญญา

บ. ชุมราษฎร์ 
วิศวกรรม จ ากัด

      นายแมน ศรีคงศรี       063 
3955625

 -

11 2564-2565
 18/2564 

ลว.13 ก.ย.64
 รพ.พระปกเกล้า

 จันทบุรี

ปรับปรุงหอพัก
ผู้ป่วย เพ่ือ

รองรับผู้ป่วยติด
เช้ือ COVID-19
 จ านวน12 ห้อง

 - ก.36/มี.ค./63 6.48 1/3 120 14 ก.ย. 64 12 ม.ค. 65 23มีค65
ล่าช้า / 
เร่งรัด

คาดว่าแล้ว
เสร็จตาม
สัญญา

บ. ชุมราษฎร์ 
วิศวกรรม จ ากัด

      นายแมน ศรีคงศรี       063 
3955625

 -

12 2564-2565

     
193/2564   
ลว.12 พ.ค. 

64

รพ.เขาฉกรรจ์ อาคารอุบัติเหตุ 2
     8728      ข.

184/ก.ย./61
28.00 2/9 365 12 พ.ค. 64 1 พ.ค. 65 ปกติ

คาดว่าแล้วเสร็จ
ทันตามสัญญา

กิจการร่วมค้า เอส
เอสพี คอนสตรัคช่ัน

      นายสมภาษณ์ ด ารงค์        095
 2973927

13 2564-2565
     10/2564
   ลว.18 ก.พ.

 64

รพ.จิดตเวช
สระแก้วฯ

อาคารพัก
เจ้าหน้าท่ี

4
     10468      
ข.101/ก.ค./63

19.53 4/10 420 9 ก.พ. 64 2 พ.ค. 65 ปกติ
คาดว่าแล้วเสร็จ
ทันตามสัญญา

บริษัท อาร์.พี.โอ.
เอส.จ ากัด

      นายสมภาษณ์ ด ารงค์        095
 2973927

14 2564-2565
    30/2564 
  ลว.17 พ.ค.

 64
รพ.บ้านสร้าง

อาคารผู้ป่วย
นอก

2 10464 29.76 4/10 350 18 พ.ค. 64 12 พ.ค. 65
ล่าช้า / 
เร่งรัด

คาดว่าแล้ว
เสร็จตาม
สัญญา

   กิจการร่วมค้า 
เอสเอสพี.      
คอนสตรัคช่ัน

      นายธรรมรัตน์ สุขจิระ        
085 0194955

สระแก้ว

ปราจีนบุรี

สมุทรปราการ

จันทบุรี



วัน เร่ิมสัญญา ส้ินสุดสัญญา ต่อสัญญา สถานะ
ผู้รับจ้าง

ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์
โทร

ผู้ควบคุมงาน ศบส.
เขต

ปีงบประมาณ 2564

จังหวัด ล าดับ
ปีท่ีเร่ิมต้นสัญญา-

ส้ินสุดสัญญา
สัญญาจ้าง

เลขท่ี
สถานท่ีก่อสร้าง ส่ิงก่อสร้าง

ความสูง 
(ช้ัน)

แบบเลขท่ี, 
เอกสารเลขท่ี

ค่างาน 
(ล้านบาท)

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
งวดท่ี/งวดงานท้ังหมด

ระยะด าเนินการ (วัน)
สถานการณ์

15 2564-2565
    236/2564
   ลว.17 พ.ค.

 64

รพ.เจ้าพระยา
อภัยภูเบศร

อาคารพัสดุ 
และซ่อมบ ารุง

5 9003 36.60 3/8 450 18 พ.ค. 64 10 ส.ค. 65
ล่าช้า / 
เร่งรัด

คาดว่าแล้ว
เสร็จตาม
สัญญา

บ.ชลบุรี บี.เอส.
การโยธา จ ากัด

      นายธรรมรัตน์ สุขจิระ        
085 0194955

ตราด 16 2564-2564
 125/2564 
ลว.11 มิ.ย. 

64
รพ.ตราด

ปรับปรุงหอพัก
ผู้ป่วย เพ่ือ

รองรับผู้ป่วยติด
เช้ือ COVID-19
 ชนิดมีระบบ
กรองอากาศ

ปรับปรุงหอพัก
ผู้ป่วยสามัญ

 - ก.41/เม.ย./63 1.20 0/1 30 12 มิ.ย. 64 26 ก.ค. 64

ปรับ/
มากกว่า
ร้อยละ 

10

อยู่ในช่วงปรับ
บ.อารีย์ เอ็นจิ

เนียร์ ซัพพลายส์
      สิบเอกบุญศักด์ิ ศุภชูชัย      

081 4949948
 -

รวม 31 2,419.40    

ปราจีนบุรี



จํานวนงาน รวมมูลค่างาน/
ล้านบาท จํานวนงาน รวมมูลค่างาน/

ล้านบาท จํานวนงาน รวมมูลค่างาน/
ล้านบาท จํานวนงาน รวมมูลค่างาน/

ล้านบาท จํานวนงาน รวมมูลค่างาน/
ล้านบาท

7 14 852.25                    2 51.00 3 193.70 8 584.36 1 23.20 - -

ร้อยละ

สรุป จํานวนงานทั้งหมดมี 14 งาน งบประมาณจํานวน 852.25 ล้านบาท
จํานวนงานดําเนินการปกติ มี  2 งาน งบประมาณจํานวน 51 ล้านบาท
จํานวนงานดําเนินการล่าช้า มี 3 งาน งบประมาณจํานวน 193.70 ล้านบาท
จํานวนงานดําเนินการล่าช้า/เร่งรัด มี 8 งาน งบประมาณจํานวน 584.36 ล้านบาท
จํานวนงานดําเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 มี 1 งาน งบประมาณจํานวน 23.20 ล้านบาท
จํานวนงานดําเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -

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 มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10 

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
      ณ วันที่ 25 เมษายน 2565   

เขตสุขภาพที่ 7

เขตสุขภาพที่ จํานวนงานทั้งหมด ปกติ ล่าช้า ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10ล่าช้า/เร่งรัด
สถานะงานก่อสร้างฯ

57.14 -100

รวมมูลค่างานทั้งหมด/
ล้านบาท หมายเหตุ

14.29 21.43 7.14



วัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ต่อสัญญา

กาฬสินธุ์ 1 2562-2566 03/2561ลว.16/พ.ค./2561 รพร.กุฉินารายณ์ อาคารสนับสนุนบริการประกอบด้วยระบบซักรีด 
ระบบงานครัว ระบบพัสดุและระบบหน่วยจ่ายกลาง 5 เอกชน - 64.80 6/15 1,560 23 พ.ค. 61 6 ม.ค. 63 3 ม.ค. 66 ล่าช้า/เร่งรัด อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไป

ตามงวดงาน หจก.กาฬสินธุ์ก่อสร้าง    สุรัตน์ พลเยี่ยม
081-7171075

1 2563-2565 ขก.0032.1/206/2563 รพ.ขอนแก่น อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 10950  ข.147/พ.ย/62 93.70 6/20 720 19 ก.ย. 63 8 ก.ย. 65 ล่าช้า/เร่งรัด อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไป
ตามงวดงาน กิจการร่วมค้า เอ็มเอส      อดุล ปุระเทพ    

081-2614386

2 2563-2565 ขก.0032.2/45/2563 รพ.สิรินธร อาคารคลอด ผ่าตัด และผู้ป่วยหนัก(ICU) 4 8832 ข.148/พ.ย/62 113.72 3/17 815 30 ก.ย. 63 23 ธ.ค. 65 ล่าช้า/เร่งรัด อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไป
ตามงวดงาน

บ.ขอนแก่น อินทีเรีย 
จํากัด

        อดุล ปุระเทพ,         
พิเชษฐ เพียหล้า   

081-2614386

3 2563-2565 42/2563 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อาคารแฟลตพักบุคลากรขนาด 20 ยูนิต 6 8440 ข.122/ส.ค/62 24.42 10/12 732 29 พ.ค. 63 3 ก.ค. 64 31 พ.ค. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไป
ตามงวดงาน

บ.ทองเกล้าวิศวกรรม 
จํากัด

พิเชษฐ เพียหล้า 
087-4916224

1 เงินบริจาค ขก0032.310/จ.2/2564 รพ.พล อาคารผู้ป่วยนอก 3 8708/พิเศษ/43 - 74.83 1/15 750 7 ส.ค. 64 26 ก.ย. 66 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไป
ตามงวดงาน หจก.ชัยภูมิสุขภัณฑ์      อดุล ปุระเทพ    

081-2614386

2 2564-2565 91/2564(พ) รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น อาคารศูนย์เตรียมความพร้อมกลับสู่สังคม - เอกชน ข.342/ธ.ค/63 18.90 6/10 400 9 มี.ค. 64 12 เม.ย. 65 1 พ.ค. 65 ล่าช้า/เร่งรัด อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไป
ตามงวดงาน

บ.ขอนแก่น ควอลิตี้ 
คอนกรีต จํากัด

  อดุล ปุระเทพ    
081-2614386

3 2564-2566 e077/2564 รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ อาคารผู้ป่วยนอก 5 10943 ข.105/ส.ค/63 144.75 2/16 660 26 มี.ค. 64 15 ม.ค. 66 ล่าช้า/เร่งรัด อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไป
ตามงวดงาน

บ.เลิศพัฒนาศรีสะเกษ 
จํากัด

   อดุล ปุระเทพ    
081-2614386

4 2564-2565 ขก.0032/26/2564 รพ.โนนศิลา อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง - 11008 ข.241/ก.ย/63,ขก.
20/ม.ค/64 25.40 3/8 340 30 เม.ย. 64 4 เม.ย. 66 ล่าช้า/เร่งรัด อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไป

ตามงวดงาน
หจก.ศิรวัฒน์ก่อสร้าง

(1999)
  พิเชษฐ เพียหล้า      

087-4916224

มหาสารคาม 5 2564-2566 47/2564 รพ.มหาสารคาม หอพักแพทย์ 10 10095 ข.150/พ.ย./62 94.45 10/23 860 26 พ.ย. 63 8 เม.ย. 66 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไป
ตามงวดงาน

บ.สุทัศน์วิศวการ
(1994)จํากัด

  ศรัณย์ หงษ์เจริญ 
087-9196567

6 2564-2565 12/2564 รพ.ดอนจาน อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง - 11008 ข.242/ก.ย/63 23.20 4/8 340 9 เม.ย. 64 14 มี.ค. 65 ปรับ/ไม่เกิน
ร้อยละ 10 มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 หจก.แบล็ค วอเตอร์ พร

อปเพอร์ตี
  สุรัตน์ พลเยี่ยม
081-7171075

7 2564-2566 กส.090/2564 รพ.กาฬสินธุ์ อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 10865 ข.238/ก.ย./63 29.00 2/18 680 25 ส.ค. 64 6 ก.ค. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา หจก.รินทร์รัตน์    สุรัตน์ พลเยี่ยม
081-7171075

8 2564-2565 รอ.0032/100/2564 รพ.สุวรรณภูมิ อาคารสนับสนุนบริการ 5 10153 ข.246/ก.ย/63 68.50 4/10 450 19 เม.ย. 64 13 ก.ค. 65 ล่าช้า/เร่งรัด อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไป
ตามงวดงาน หจก.จั่วเซ้งยโสธร กนกศักดิ์ จันทะคามปุระเทพ   

  084-4791595

9 2564-2565 รอ0032/99/2564 รพ.จตุรพักตรพิมาน อาคารผู้ป่วยนอก 3 10946 ข.244/ก.ย/63 54.60 4/10 450 19 เม.ย. 64 13 ก.ค. 65 ล่าช้า/เร่งรัด อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไป
ตามงวดงาน

บ.วลัยรันต์ การโยธา 
จํากัด

กนกศักดิ์ จันทะคามปุระเทพ   
  084-4791595

มหาสารคาม 1 2565-2565 15/2565 รพ.มหาสารคาม อาคารพักอาจารย์แพทย์ 88 ยูนิต 10 เอกชน ข.93/ก.ค/64 22.00 -/7 300 16 ก.พ. 65 12 ธ.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา หจก.ทับทองแท่งการ
โยธา

  ศรัณย์ หงษ์เจริญ 
087-9196567

รวมงานทั้งหมด 14 รวมมูลค่างานทั้งหมด 852.25      

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 มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

 ปีงบประมาณ 2565

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
      ณ วันที่ 25 เมษายน 2565   

เขตสุขภาพที่ 7

จังหวัด ลําดับ สัญญาจ้างเลขที่ สถานที่ก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง
ความ
สูง

(ชั้น)

ค่างาน 
(ล้านบาท)

ดําเนินการแล้ว
เสร็จงวดที่/

งวดงานทั้งหมด
แบบเลขที่ เอกสารเลขที่ สถานะ สถานการณ์

ร้อยเอ็ด

ปีที่ เริ่มต้น
สัญญา-สิ้นสุด

สัญญา

 ปีงบประมาณ 2564

ขอนแก่น

กาฬสินธุ์

ระยะดําเนินการ (วัน)         ผู้ควบคุมงาน      
กองแบบแผน/เบอร์โทรผู้รับจ้าง

  ปีงบประมาณ 2562

 ปีงบประมาณ 2563

ขอนแก่น



จ ำนวนงำน
รวมมูลค่ำงำน/

ล้ำนบำท
จ ำนวนงำน

รวมมูลค่ำงำน/
ล้ำนบำท

จ ำนวนงำน
รวมมูลค่ำงำน/

ล้ำนบำท
จ ำนวนงำน

รวมมูลค่ำงำน/
ล้ำนบำท

จ ำนวนงำน
รวมมูลค่ำงำน/

ล้ำนบำท

8 13 2,071.64                7 664.39            3 934.97 2 93.28 1 379.00 - -

ร้อยละ

สรุป จ ำนวนงำนท้ังหมดมี 13 งำน งบประมำณจ ำนวน 2071.64ล้ำนบำท
จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปกติมี  7 งาน งบประมาณจ านวน 664.39 ล้านบาท
จ ำนวนงำนด ำเนินกำรล่ำช้ำมี 3 งาน งบประมาณจ านวน 934.97 ล้านบาท
จ ำนวนงำนด ำเนินกำรล่ำช้ำ/เร่งรัดมี 2 งาน งบประมาณจ านวน 93..28 ล้านบาท
จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 มี 1 งาน งบประมาณจ านวน 379 ล้านบาท
จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปรับ/มำกกว่ำร้อยละ 10 

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 

งำนก่อสร้ำงสถำนบริกำรสุขภำพในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข  
     ณ วันท่ี 25 เมษำยน 2565     

เขตสุขภำพท่ี 8

เขตสุขภำพ จ ำนวนงำนท้ังหมด ปกติ ล่ำช้ำ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 ปรับ/มำกกว่ำร้อยละ 10ล่ำช้ำ/เร่งรัด

สถำนะงำนก่อสร้ำงฯ

รวมมูลค่ำงำน
ท้ังหมด/ล้ำนบำท

หมำยเหตุ

15.38 -100 53.85 23.08 7.69



1        90/2564(พ)      
  ลว.5 มี.ค.64 รพ.มะเร็งอุดรธานี อาคารพักเจ้าหน้าท่ี 72 ยูนิต 6 10949 - 74.390 3/18 640 5 ธ.ค. 65 ล่าช้า/เร่งรัด อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน

    ดุษฎี+ธวัชชัย   
  081-9751906

2   อด.0032/92/2563  
 ลว.24 ก.ย63 รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อาคารผู้ป่วยใน 5 10944 - 78.80 7/14 6 ก.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา

       ดุษฎี     
081-9751906

3 86/2564 ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 8 อุดรธานี อาคารท่ีพักเจ้าหน้าท่ี 24 ห้อง 3 9555 - 8.200 3/8 360 11 ส.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
       ดุษฎี     
081-9751906

4 สสก๑๖/๒๕๖๕
อาคารศูนย์การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

อาคารศูนย์บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกและบริการวิชาการ 4 10847 - 40.500 /13 480 11.ก.พ.66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา

       ดุษฎี     
081-9751907

หนองบัวล าภู 5 นภ0032/6/2564 รพ.ศรีบุญเรือง อาคารตึกผ่าตัด 4 ห้อง 2 เอกชน - 18.888 3/8 360 16 เม.ย. 65 ล่าช้า/เร่งรัด อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน
      ดุษฎี+ธวัชชัย 
    081-9751906

หนองคาย 6 นค.0032/01/2563 รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด และ ICU 10 เอกชน ข.57/มิ.ย/61 739.836 5/19 915 20 ก.ย. 66 20 ส.ค. 66 ล่าช้า คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
      ภูวเดช  
087-2153599

บึงกาฬ 7 44/2563 ลว.13 ส.ค
 63

รพ.บังกาฬ อาคารอ านวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน - 10327 ข.152/พ.ย./62 377.608 2/24 1,000 10 พ.ค. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
      ดุษฎี     
081-9751906

8 สน.21/2563
รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดน
ดิน

อาคารผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก 4 - - 35.866 6/7 505 16 ก.พ. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน
   วราวุฒิ    

082-8492994

9 สน.0032.301/1/2564 รพ.วานรนิวาส อาคารตึกผ่าตัด 4 ห้อง 2 6348 ข.252/ก.ย/63 20.889 3/8 360 10 มิ.ย. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน
   วราวุฒิ    

082-8492994

10 นพ.50/2561 รพ.นครพนม
อาคารรักษาโรคระดับสูง-ศูนย์หัวใจ-ศูนย์มะเร็ง-ผ่าตัดและ
วินิจฉัยโรค 11 10506 ก.14/ม.ค./62 379.00 22/23 1,095 9 พ.ค. 64 6 ก.ย. 64

ปรับ/ไม่เกิน
ร้อยละ 10

อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10
      ส าเริง    
062-8959596

11 นพ.26/2563 รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 5 8708/43 ข.258/ส.ค/52 174.243 3/16 800 10 ก.ย. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน
      ส าเริง    
062-8959596

12 22/2564
รพ.จิตเวชนครพนมราช
นครินทร์

โรงอาหารและร้านค้า 2 10567 ข.85/ก.ค/63 15.420 1/8 360 15 ก.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
      ส าเริง    
062-8959596

13 นพ48/2564 รพ.ศรีสงคราม อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 4 8815 ข.251/ก.ย/63 108.000 2/14 720 27 ก.ค. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
      ส าเริง    
062-8959596

รวมมูลค่างานท้ังหมด 2,071.64   
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 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
     ณ วันท่ี 25 เมษายน 2565     

เขตสุขภาพท่ี 8

รวมค่า
งาน/ล้าน

บาท

ด าเนินการ
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จงวดท่ี

จังหวัด ล าดับ สัญญาจ้างเลขท่ี สถานท่ีก่อสร้าง ส่ิงก่อสร้าง
ระยะ

ด าเนินการ 
(วัน)

วันส้ินสุด
สัญญา

ผู้ควบคุมงาน 
กองแบบแผน/

เบอร์โทร
สถานการณ์ต่อสัญญา สถานะ

ความ
สูง

(ช้ัน)

สกลนคร

อุดรธานี

 เอกสารเลขท่ีแบบเลขท่ี

นครพนม



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

9 12 1,704.61          4 339.48 5 1252.32 2 85.11 1 27.70 0 0.00
ร้อยละ

สรุป จ ำนวนงำนท้ังหมด มี 12        งำน งบประมำณจ ำนวน 1,704.61   ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปกติ มี 4          งำน งบประมำณจ ำนวน 339.48      ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรล่ำช้ำ  มี 5          งำน งบประมำณจ ำนวน 1,252.32   ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรล่ำช้ำ/เร่งรัด มี 2          งำน งบประมำณจ ำนวน 85.11        ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 1          งำน งบประมำณจ ำนวน 27.70        ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปรับ/มำกกว่ำร้อยละ 10  -       งำน งบประมำณจ ำนวน -           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 

0.00100 33.33 41.67 16.67 8.33

สรุป งำนก่อสร้ำงสถำนบริกำรสุขภำพในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข
ณ วันท่ี 25 เมษำยน 2565

เขตสุขภำพท่ี 9

ปรับ/มำกกว่ำร้อยละ 10
เขตสุขภำพ

จ ำนวนงำน
ท้ังหมด

รวมมูลค่ำงำน
ท้ังหมด/ล้ำนบำท

สถำนะงำนก่อสร้ำงฯ

หมำยเหตุ
ปกติ ล่ำช้ำ ล่ำช้ำ/เร่งรัด ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10
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วัน เร่ิมสัญญา ส้ินสุดสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

นครราชสีมา 1 2563-2565 5/2564 โรงพยาบาลปักธงชัย
อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง 

คสล. 7 ช้ัน
7 10945 114.00 7 งวด / 20 งวด 690 11 พ.ย. 63 8 ต.ค. 65  - ล่าช้า คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา

   ธนาเวช  
087-5736889

นครราชสีมา 2 2563-2565 7/2564 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
อาคารสนับสนุนบริการ 

คสล.5 ช้ัน
5 10153 57.72 4 งวด / 12 งวด 450 30 ธ.ค. 63 24 มี.ค. 65  - 

ล่าช้า/เร่งรัดก าลัง
ด าเนินการข้ันตอน

ขยายระยะเวลาก่อสร้าง
สถานการณ์เช้ือโควิท-19

   ธนาเวช  
087-5736889

นครราชสีมา 3 2563-2565 โรงพยาบาลด่านขุนทด อาคารผู้ป่วยใน คสล. 5 ช้ัน 5 10944 80.19 6 งวด / 14 งวด 15 ธ.ค. 63 25 ก.ย. 65  - ล่าช้า สถานการณ์เช้ือโควิท-19
   ธนาเวช  

087-5736889

ชัยภูมิ 4 2563/2565 12/2563 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ อาคารพักพยาบาล 40 ยูนิต 7 10535 50.88 12 งวด / 15 งวด 570 15 ธ.ค. 63 26 มิ.ย. 65  - ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
   อภิชาต  

084-5172691

บุรีรัมย์ 5 2563-2566 12/2563 โรงพยาบาลบุรีรัมย์
อาคารศูนย์ความเป็นเลิศ

ทางการแพทย์
9 แบบเอกชน 852.86 8 งวด / 22 งวด 1065 4 มี.ค. 63 21 มี.ค. 66  - ล่าช้า สถานการณ์เช้ือโควิท-19

อดิศร+กฤษฏา
 089-9478439

บุรีรัมย์ 6 2563-2564 19/2563 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ระบบบ าบัดน้ าเสีย  - แบบเอกชน 27.70 7 งวด / 8 งวด 330 5 ต.ค. 63 9 ก.ย. 64  - ปรับไม่เกินร้อยละ 10 สถานการณ์เช้ือโควิท-19
อดิศร+กฤษฏา
 089-9478439

สุรินทร์ 7 2563-2565 24/2563 โรงพยาบาลสุรินทร์ อาคารพักเจ้าหน้าท่ี 96 ห้อง 7 10725 61.61 13 งวด / 15 งวด 580 10 มิ.ย. 63 24 มิ.ย. 65 165 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
สมชาย    

081-4169492

ความสูง 
(ช้ัน)

แบบเลขท่ี, 
เอกสารเลขท่ี

ค่างาน (ล้าน
บาท)

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ งวดท่ี/งวด

งานท้ังหมด

ระยะด าเนินการ (วัน)
สถานการณ์

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวง
ณ วันท่ี 25 เมษายน 2565

เขตสุขภาพท่ี 9
ปีงบประมาณ 2563

จังหวัด ล าดับ
ปีท่ีเร่ิมต้น

สัญญา-ส้ินสุด
สัญญา

สัญญาจ้าง
เลขท่ี

สถานท่ีก่อสร้าง ส่ิงก่อสร้าง ผู้รับจ้าง
ผู้ควบคุมงาน
กองแบบแผน/

เบอร์โทร

ผู้ควบคุม
งาน ศบส.

เขต
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งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวง

ณ วันท่ี 25 เมษายน 2565
เขตสุขภาพท่ี 9

วัน เร่ิมสัญญา ส้ินสุดสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

นครราชสีมา 1 2564-2566 25/2564 โรงพยาบาลปากช่องนานา
อาคารผู้ป่วยนอก คสล. 5 

ช้ัน
5 10943 140.83 2 งวด/ 16 งวด 660 9 มิ.ย. 64 30 มี.ค. 66  - ล่าช้า สถานการณ์เช้ือโควิท-19

   ธนาเวช  
087-5736889

ชัยภูมิ 2 2564-2566 10/2564 โรงพยาบาลจัตุรัส
อาคารอุบัติเหตุ อาคาร 

คสล. 5 ช้ัน
5 8708 64.44 3 งวด/ 15 งวด 650 2 เม.ย.64 11 ม.ค. 66  - ล่าช้า สถานการณ์เช้ือโควิท-19

 ธนาเวช  
087-5736889

ชัยภูมิ 3 2264-2565 9/2564 โรงพยาบาลบ้านแท่น
อาคารผู้ป่วยนอก คสล. 2 

ช้ัน
2 10420 27.39 4 งวด / 10 งวด 360 25 มี.ค. 64 25 มี.ค. 65  - ล่าช้า / เร่งรัด สถานการณ์เช้ือโควิท-19

   อภิชาต  
084-5172691

บุรีรัมย์ 4 2564-2566 16/2564 โรงพยาบาลนางรอง
อาคารผู้ป่วยนอก คสล. 5 

ช้ัน
5 10943 149.00  - งวด / 16 งวด 660 23 ก.ย. 64 14 ก.ค. 66  - ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา

อดิศร+กฤษฏา
 089-9478439

สุรินทร์ 5 2564-2566 17/2564 โรงพยาบาลสุรินทร์ อาคารผู้ป่วยนอก 4 9893 77.99 1 งวด / 16 งวด 650 12 ส.ค. 64 23 พ.ค. 66  - ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
สมชาย    

081-4169492

รวม 12 1,704.61       

ปกติ 339.48 หมายเหตุ  : ค าอธิบายความหมาย
ล่าช้า 1252.32 สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถด าเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา   

ล่าช้า/เร่งรัด 85.11 สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  
ปรับไม่เกินร้อยละ 10 27.70 สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  

ปรับเกินร้อยละ 10 0.00 สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 
สถานะ  ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 
สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

ล้านบาท

ส่ิงก่อสร้างจังหวัด ล าดับ
ปีท่ีเร่ิมต้น

สัญญา-ส้ินสุด
สัญญา

สัญญาจ้าง
เลขท่ี

สถานท่ีก่อสร้าง
ผู้ควบคุม
งาน ศบส.

เขต

ความสูง 
(ช้ัน)

แบบเลขท่ี, 
เอกสารเลขท่ี

ค่างาน (ล้าน
บาท)

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ งวดท่ี/งวด

งานท้ังหมด

ระยะด าเนินการ (วัน)
สถานการณ์ ผู้รับจ้าง

ผู้ควบคุมงาน
กองแบบแผน/

เบอร์โทร

ปีงบประมาณ 2564



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 8 695.85            6 628.79 1 23.11 1 43.95 0 0.00 0 0.00
ร้อยละ

สรุป จ ำนวนงำนท้ังหมด มี 8          งำน งบประมำณจ ำนวน 695.85      ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปกติ มี 6          งำน งบประมำณจ ำนวน 628.79      ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรล่ำช้ำ  มี 1          งำน งบประมำณจ ำนวน 23.11        ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรล่ำช้ำ/เร่งรัด มี 1          งำน งบประมำณจ ำนวน 43.95        ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -       งำน งบประมำณจ ำนวน ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปรับ/มำกกว่ำร้อยละ 10  -       งำน งบประมำณจ ำนวน 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 งำนก่อสร้ำงสถำนบริกำรสุขภำพในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข
ณ วันท่ี 25 เมษำยน 2565

เขตสุขภำพท่ี 10

เขตสุขภำพ
จ ำนวนงำน

ท้ังหมด
รวมมูลค่ำงำน

ท้ังหมด/ล้ำนบำท

สถำนะงำนก่อสร้ำงฯ

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

100 75 13 13 0 0
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วัน เร่ิมสัญญา ส้ินสุดสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

อ านาจเจริญ 1 2563-2565 130/2563 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ
อาคารพักพยายาล 100

 ห้อง
6 10135 52.80 9 งวด / 14งวด 550 20 ส.ค. 63 27 พ.ค. 65  85 วัน ต่อสัญญาจ้าง ปกติ สถานการณ์เช้ือโควิท-19

 รัตนพล+ทศ
พร 

084-9363132

ยโสธร 2 2563-2565 36/2563 โรงพยาบาลยโสธร
อาคารพักพยายาล 100

 ห้อง
6 10135 42.50 9 งวด / 14งวด 550 25 ก.ย. 63 29 มิ.ย. 65 90 วัน ต่อสัญญาจ้าง ปกติ สถานการณ์เช้ือโควิท-19

 รัตนพล+ทศ
พร 

084-9363132

ศรีสะเกษ 3 2563-2565 240/2563 โรงพยาบาลศรีสะเกษ
อาคารโรงครัว - โรง

อาหาร
3 8957 43.95 5 งวด / 9งวด 450 18 ส.ค. 63 10 พ.ย. 65  - 

ล่าช้า/เร่งรัดก าลัง
ด าเนินการข้ันตอน
ขยายระยะเวลา

ก่อสร้าง

สถานการณ์เช้ือโควิท-19
รัตนพล  

084-9363132

วัน เร่ิมสัญญา ส้ินสุดสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

อุบลราชธานี 1 2564-2567
27/2565 

(พ)
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

อาคารผู้ป่วยหนักและ
ผู้ป่วยใน

11039 338.00 2 งวด/ 28 งวด 25 พ.ย. 64 23พ.ย. 67  - ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
รัตนพล  

084-9363132

อุบลราชธานี 2 2564-2565 39/2564 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ
อาคารผู้ป่วยนอก คสล 3

 ช้ัน
3 10946 64.20 5 งวด/ 10 งวด 9 มิ.ย. 64 1 ก.ย. 65  - ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา

รัตนพล  
084-9363132

มุกดาหาร 3 2564-2566 366/2564 โรงพยาบาลนิคมค าสร้อย
อาคารผู้ป่วยนอกและ

อุบัติเหตุ
3

8708/พิเศษ/
43

71.49 1 งวด/ 15 งวด 550 29 ก.ย. 64 10 ก.ค. 66  - ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
 รัตนพล+ทศ

พร 
084-9363132

ยโสธร 4 2564-2565
ยส.

0032/18/2
564

โรงพยาบาลค าเข่ือนแก้ว อาคารผู้ป่วยนอก 3 10946 59.80 4 งวด/ 10 งวด 450 16 ก.ย. 64 8 ต.ค. 65  - ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
ทศพร   

084-9363133

ยโสธร 5 2564-2565
ยส.

0032/19/2
564

โรงพระยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เลิงนกทา

อาคารซักฟอก จ่ายกลาง
 โรงอาหาร

5 10124 23.11  - งวด / 10 งวด 360 24 ก.ค. 64 18 ก.ค. 65  - ล่าช้า สถานการณ์เช้ือโควิท-19
ทศพร   

084-9363133

รวม 8 695.85          

ปกติ 628.79 หมายเหตุ  : ค าอธิบายความหมาย
ล่าช้า 23.11 สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถด าเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา   

ล่าช้า/เร่งรัด 43.95 สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  
ปรับไม่เกินร้อยละ 10 52.80 สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  

ปรับเกินร้อยละ 10 สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 
สถานะ  ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 
สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

จังหวัด ล าดับ
ปีท่ีเร่ิมต้น

สัญญา-ส้ินสุด
สัญญา

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวง
ณ วันท่ี 25 เมษายน 2565

เขตสุขภาพท่ี 10
ปีงบประมาณ 2563

จังหวัด ล าดับ
ปีท่ีเร่ิมต้น

สัญญา-ส้ินสุด
สัญญา

สัญญาจ้าง
เลขท่ี

สถานท่ีก่อสร้าง ส่ิงก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2564

ความสูง 
(ช้ัน)

แบบเลขท่ี, 
เอกสารเลขท่ี

ค่างาน (ล้าน
บาท)

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ งวดท่ี/งวด

งานท้ังหมด

ระยะด าเนินการ (วัน)
สถานการณ์ ผู้รับจ้าง

ผู้ควบคุมงาน
กองแบบแผน/

เบอร์โทร

ผู้ควบคุม
งาน ศบส.

เขต

สัญญาจ้าง
เลขท่ี

สถานท่ีก่อสร้าง
ความสูง 

(ช้ัน)
แบบเลขท่ี, 
เอกสารเลขท่ี

ค่างาน (ล้าน
บาท)

ส่ิงก่อสร้าง

ล้านบาท

สถานการณ์
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ งวดท่ี/งวด

งานท้ังหมด

ระยะด าเนินการ (วัน)
ผู้รับจ้าง

ผู้ควบคุมงาน
กองแบบแผน/

เบอร์โทร

ผู้ควบคุม
งาน ศบส.

เขต



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 2,107.22          7 1252.95 5 330.16 0 0.00 0 0.00 1 524.11
ร้อยละ

สรุป จ ำนวนงำนท้ังหมด มี 13        งำน งบประมำณจ ำนวน 2,107.22   ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปกติ มี 7          งำน งบประมำณจ ำนวน 1,252.95   ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรล่ำช้ำ  มี 5          งำน งบประมำณจ ำนวน 330.16      ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรล่ำช้ำ/เร่งรัด มี -          งำน งบประมำณจ ำนวน -           ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -       งำน งบประมำณจ ำนวน -           ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปรับ/มำกกว่ำร้อยละ 10  1          งำน งบประมำณจ ำนวน 524.11      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 

7.69100 53.85 38.46 0.00 0.00

สรุป งำนก่อสร้ำงสถำนบริกำรสุขภำพในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข
ณ วันท่ี 25 เมษำยน 2565

เขตสุขภำพท่ี 11

ปรับ/มำกกว่ำร้อยละ 10
เขตสุขภำพ

จ ำนวนงำน
ท้ังหมด

รวมมูลค่ำงำน
ท้ังหมด/ล้ำนบำท

สถำนะงำนก่อสร้ำงฯ

หมำยเหตุ
ปกติ ล่ำช้ำ ล่ำช้ำ/เร่งรัด ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10
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วัน เร่ิมสัญญา ส้ินสุดสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

สุราษฏร์ธา
นี

1 2559-2565 289/2559 รพ.สุราษฏร์ธานี
อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับ
ตติยภูมิ) 9 ช้ัน

9 10804 524.11 17/34 1,201 31 มี.ค. 59 27 ธ.ค. 62
ปรับ/มากกว่า
ร้อยละ 10

งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามก าหนดของ
สัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10, ผู้รับ

จ้างถูกปรับต้ังแต่ 27 ธ.ค. 62-ปัจจุบัน และไม่มี
การปฏิบัติงาน

บ.เสรีการโยธา จก.
สมศักด์ิ 09 
3584 3234

-

วัน เร่ิมสัญญา ส้ินสุดสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

ชุมพร 1 2563-2565
318/2563ลว.22 

ก.ค.63
รพ.ท่าแซะ

อาคารผู้ป่วยหนักฟ้ืนฟูสมรร
ภภาพผู้พิการ

5
10003,

ข.208/พ.ย./62
43.77 10/14 720 23 ก.ค. 63 12 ก.ค. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา

บ.สหทรัพย์ คอน
สตรัคช่ัน จ ากัด

อนุกูล 08 8121
 3971

-

นครศรีธรรม
ราช

2 2563-2566
671/2563ลว.30 

ก.ย 63
รพ.ร่อนพิบูลย์ อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 4

8708,
ข.201/พ.ย/62

74.78 5/10 620 1 ต.ค. 63 12 ส.ค. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา
หจก.เอส.พี.โยธากิจ

(1988)
นัฐกฤต 06 
1936 8473

-

สุราษฏร์ธานี 3 2563-2565
111/2563(พ) ลว.

28 พ.ค.63
รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี อาคารผู้ป่วยนอก 5 ช้ัน 5

10943,
ข.135/ต.ค/62

185.00 11/16 660 29 พ.ค. 63 19 มี.ค. 65 27 มิ.ย. 65 ล่าช้า คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา
บ.สยามธรรมนนท์ 

จ ากัด
สมศักด์ิ 09 
3584 3234

-

วัน เร่ิมสัญญา ส้ินสุดสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

1 2564 - 2565
252/2564ลว.9 

มี.ค.64
รพ.ชุมพรเขตรอุดม
ศักด์ิ

อาคารแฟลตพักพยาบาล 40 ยู
นิต 80 ห้อง

7 10535, ข.122/มิ.ย/60, ข.27/มี.ค/62 52.97 3/14 500 10 มี.ค. 64 22 ก.ค. 65 ล่าช้า
อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตาม

งวดงาน
บ.เอ็มพีซี ฟิวเจอร์ เอ็น

เนอย่ี เซฟ จ ากัด
อนุกูล 08 8121

 3971
-

2 2564 - 2565
302/2564 ลว.17 

พ.ค.64
รพ.ชุมพรเขตรอุดม
ศักด์ิ

อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4
10915,

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

อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตาม
งวดงาน

บ.สหทรัพย์ คอน
สตรัคช่ัน จ ากัด

อนุกูล 08 8121
 3971

-

3 2563-2565
112/2564ลว.23

 ธ.ค.63
รพ.มหาราช นครฯ อาคารสนับสนุนบริการ 8

เอกชน,ข.190/ก.ค./60,ขร.รพม.นศ./
ก.ค/63

95.40 10/11 560 9 ธ.ค. 63 27 มิ.ย. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา บ.เกียติก้องภพ จ ากัด
นัฐกฤต 06 
1936 8473

-

4 2563-2564
125/2564ลว.18 

ธ.ค.63
รพ.ทุ่งสง

อาคารพักพยาบาล 32 
หน่วย (4ช้ันใต้ถุนโล่ง)

4
8821,

ข.355/ส.ค./55
24.98 5/10 365 18 ส.ค. 63 18 ธ.ค. 64 ล่าช้า

อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตาม
งวดงาน

บ.มหาฤกษ์ด ารง
พัฒนา จ ากัด

นัฐกฤต 06 
1936 8473

-

5 2563-2565
18/2564ลว.28พ.ย.
63(แก้ไขเพ่ิมเติม ลว.

22 ก.พ 64)
รพ.ฉลอง อาคารผู้ป่วยใน 7

10945,
ข.207/พ.ย/62

141.73 12/20 690 24 พ.ย. 63 23 ต.ค. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา
บ.สหโยธาสถาปัตย์ 

จ ากัด
ประกอบ+สุทัศน์ 
08 8768 7523

-

6 2564-2565
43/2564ลว.9 

ก.ค 64
รพ.ถลาง

อาคารพักเจ้าหน้าท่ี (โครงสร้าง
ต้านแผ่นดินไหว)

4
10468,

ข.218/พ.ย./63
20.68 3/10 420 10 ก.ค. 64 2 ก.ย. 65 ล่าช้า คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา

บ.กนกธร เรียล
เอสเตท จ ากัด

สุทัศน์ 08 7457
 0157

-

7 2564-2567
38/2564ลว24 ม.ค

64
รพ.วชิระภูเก็ต

อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิก
โรคหัวใจและช้ันใต้ดิน

10
11041, ข.200/พ.ย/62, ข.วชร./

พิเศษ/1/63
583.20 7/36 1,185  23 ม.ค. 64 21 เม.ย. 67 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา

บ.วอลท์เซ็นเอ็นเตอ
ไพร์ จ ากัด

สุทัศน์+เผ่าพงษ์ 
08 7457 0157

-

8 2564-2566
78/2564ลว.31 

มี.ค.64
รพ.วชิระภูเก็ต อาคารพักคนไข้ 298 เตียง 8

9448,แบบแปลนอาคารฯ(ส่วนท่ีเหลือ), ข.
296/ก.ค/59,รายการประกอบแบบฯ(ส่วนท่ี

เหลือ)
250.30 12/43 963 1 เม.ย. 64 19 พ.ย. 66 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา บ.สยามธรรมนนท์

 สุทัศน์+เผ่าพงษ์ 
08 7457 0157

-

สุราษฏร์ธา
นี

9 2564-2566
613/2564ลว.31 

ส.ค. 64
รพ.ท่าโรงช้าง

อาคารผู้ป่วยนอก (โครงสร้าง
ต้านแผ่นดินไหว)

4 8883, ข.167/พ.ค/56, ข.277/ก.ย/61 63.77 1/10 630 2 ก.ย. 64 23 พ.ค. 66 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา
บ.สยามธรรมนนท์ 

จ ากัด
สมศักด์ิ 09 3584 

3234
-

รวม 13 2,107.22   
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 

ภูเก็ต

ชุมพร

นครศรีธรร
มราช

ผู้รับจ้างจังหวัด ล าดับ
ปีท่ีเร่ิมต้น

สัญญา-ส้ินสุด
สัญญา

สัญญาจ้างเลขท่ี สถานท่ีก่อสร้าง
ผู้ควบคุมงาน
กองแบบแผน/

เบอร์โทร

ผู้ควบคุม
งาน ศบส.

เขต

ความสูง 
(ช้ัน)

แบบเลขท่ี, เอกสารเลขท่ี
ค่างาน 

(ล้านบาท)

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ งวดท่ี/งวด

งานท้ังหมด

ระยะด าเนินการ (วัน)
สถานการณ์ส่ิงก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง
ผู้ควบคุมงาน
กองแบบแผน/

เบอร์โทร

ผู้ควบคุม
งาน ศบส.

เขต

ปีงบประมาณ 2564

ความสูง 
(ช้ัน)

แบบเลขท่ี, เอกสารเลขท่ี
ค่างาน 

(ล้านบาท)

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ งวดท่ี/งวด

งานท้ังหมด

ระยะด าเนินการ (วัน)
สถานการณ์จังหวัด ล าดับ

ปีท่ีเร่ิมต้น
สัญญา-ส้ินสุด

สัญญา
สัญญาจ้างเลขท่ี สถานท่ีก่อสร้าง

ความสูง 
(ช้ัน)

แบบเลขท่ี, เอกสารเลขท่ี
ค่างาน 

(ล้านบาท)

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ งวดท่ี/งวด

งานท้ังหมด

ระยะด าเนินการ (วัน)
สถานการณ์

ปีงบประมาณ 2563

ส่ิงก่อสร้าง

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันท่ี 25 เมษายน 2565

เขตสุขภาพท่ี 11
ปีงบประมาณ 2559

จังหวัด ล าดับ
ปีท่ีเร่ิมต้น

สัญญา-ส้ินสุด
สัญญา

สัญญาจ้างเลขท่ี สถานท่ีก่อสร้าง ส่ิงก่อสร้าง ผู้รับจ้าง
ผู้ควบคุมงาน
กองแบบแผน/

เบอร์โทร

ผู้ควบคุม
งาน ศบส.

เขต



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 16 1,520.04          9 575.20 6 881.35 0 0.00 1 63.49 0 0.00
ร้อยละ

สรุป จ ำนวนงำนท้ังหมด มี 16        งำน งบประมำณจ ำนวน 1,520.04   ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปกติ มี 9          งำน งบประมำณจ ำนวน 575.20      ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรล่ำช้ำ  มี 6          งำน งบประมำณจ ำนวน 881.35      ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรล่ำช้ำ/เร่งรัด มี -          งำน งบประมำณจ ำนวน -           ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 1          งำน งบประมำณจ ำนวน 63.49        ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปรับ/มำกกว่ำร้อยละ 10  -          งำน งบประมำณจ ำนวน -           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 

0.00100 56.25 37.50 0.00 6.25

สรุป งำนก่อสร้ำงสถำนบริกำรสุขภำพในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข
ณ วันท่ี 25 เมษำยน 2565

เขตสุขภำพท่ี 12

ปรับ/มำกกว่ำร้อยละ 10
เขตสุขภำพ

จ ำนวน
งำนท้ังหมด

รวมมูลค่ำงำน
ท้ังหมด/ล้ำนบำท

สถำนะงำนก่อสร้ำงฯ

หมำยเหตุ
ปกติ ล่ำช้ำ ล่ำช้ำ/เร่งรัด ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10
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วัน เร่ิมสัญญา ส้ินสุดสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

ตรัง 1 2562-2565
103/2562

ลว.2 ก.ย 62
รพ.ตรัง อาคารวินิจฉัยและรักษา 8

10805,
ข.127/มิ.ย/61

518.00 14/32 1,070 3 ก.ย. 62 7 ส.ค. 65 26 ต.ค. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน บ.งามวงศ์วานการช่าง
ประกอบ 08 
8768 7523

-

ยะลา 2 2562-2565
1/157ลว.
30/สค/62

รพ.ยะลา
อาคารพักเจ้าหน้าท่ี 96 ยู
นิต

8
10950,

ข.131/มิ.ย/61
135.66 11/18 1,080 31 ส.ค. 62 14 ส.ค. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา

หจก.หาดใหญ่สรรพ
กิจก่อสร้าง

ประยุทธ+สิทธิ
โชค 08 876 

87523
-

วัน เร่ิมสัญญา ส้ินสุดสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

ตรัง 1 2563-2566
188/2563
ลว.31 มี.ค.

62
รพ.ตรัง

อาคารอ านวยการ ผู้ป่วย
นอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน
(ส่วนท่ีเหลือ)

7
10327,ข.300/

ธ.ค/62
278.65 6/17 730 1 เม.ย. 63 31 มี.ค. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน

กิจการร่วมค้า เอสที-
แมกซ์เอนส์-ทีดับบิว

ประกอบ 
088-7687523

-

พัทลุง 2 2563-2565
202/2563

ลว.3 ก.ย.63
รพ.ควนขนุน อาคารผู้ป่วยนอก 3

10946,
ข.202/พย/62

63.49 7/10 450 4 ก.ย. 63 27 พ.ย. 64 13 ม.ค. 65
ปรับไม่เกิน
ร้อยละ 10

อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10
หจก.เอส.พี.โยธากิจ

(1988)

ประกอบ,
นราศักด์ิ 

088-7687523
-

สตูล 3 2563-2565
143/2563

ลว.8 ก.ย.63
รพ.ละงู อาคารผู้ป่วยใน 5

10944,
ข.205/พ.ย/62

95.39 8/14 446 9 ก.ย. 63 20 ก.ค. 65 15 ก.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา
หจก.ไอ ดีส อินเตอร์

คอน
โชคชัย 

061-9291615
-

วัน เร่ิมสัญญา ส้ินสุดสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

1 2564-2566
218/2564

ลว.23/มี.ค/64
รพ.ห้วยยอด

อาคารผู้ป่วยนอกการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก

4 เอกชน 38.34 -/7 505 24 มี.ค. 64 10 ส.ค. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน
บ.ตากใบการโยธา 

จ ากัด
ประกอบ 

088-7687523
-

2 2564-2567
2865/2564
ลว. 10 ส.ค. 

64
รพ.ห้วยยอด อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 5

8708/43,
ข.19/มี.ค./

2564
140.00 -/16 800 31 ธ.ค. 64 9 มี.ค. 67 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา บริษัท สิริ 99 จ ากัด

ประกอบ 
088-7687523

-

นราธิวาส 3 2564-2566
1654/2564

ลว.16 ก.ย 64
รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ อาคารโรงครัว-อาหาร 3

8957,
ข.223/ก.ย/63

54.61 -/9 675 17 ก.ย. 64 23 ก.ค. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา หจก.ไอดีพาณิชย์
ประยุทธ+ชัชริน 
081-5412404

-

ปัตตานี 4 2564-2565
805/2564

ลว18 ก.ค 64
รพ.โคกโพธ์ิ อาคารพักแพทย์ 40 ยูนิต 6

11096,
ข.20/มี.ค/64

42.11 -/14 460 20 ก.ค. 64 25 ต.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา หจก.ซันไอคิวดี
ประยุทธ 

081-5412404
-

5 2564-2565
8/2564

ลว. 29 มี.ค.
 63

รพ.จิตเวชสงขลาราช
นครินทร์

ส่วนประกอบแบบและ
ระบบงานอาคารผู้ป่วยใน
นิติเวชและสารเสพติด 
(อาคารผู้ป่วยใน 5 ช้ัน)

-
ก.72/มิ.ย/60,
รพจ.สข.202/

พ.ย/63
15.55 2/7 210 29 มี.ค. 64 25 ต.ค. 64 28 มิ.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา

บ.เพาเวอร์ เฮลธแคร์ 
จ ากัด

โชคชัย 
061-9291615

-

6 2564 - 2565 641/2564 รพ.นาหม่อม อาคารพักแพทย์ 32 หน่วย 5 10482 36.00 -/12 450 22 มิ.ย. 64 14 ก.ย. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน
บ.หาดใหญ่นันทกร 

จ ากัด
โชคชัย 

061-9291615
-

7 2564 - 2565
68/2564

ลว.7 มิ.ย.64
สนง.ป้องกันควบคุมโรคท่ี 
12

อาคารส านักงานเฝ้าระวัง
โรคและภัยสุขภาพใน
พ้ืนท่ีภาคใต้ตอนล่าง

3

8016,รายการ
ประกอบแบบฯ
 เอกสารเลขท่ี 

1/2563

7.80 3/5 360 14 มิ.ย. 64 8 มิ.ย. 65 ล่าช้า คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา
บ.ณัฐพัชร์ วิศวกรรม

โยธา จ ากัด
โชคชัย 

061-9291615
-

ตรัง

สงขลา

ส่ิงก่อสร้าง ผู้รับจ้างจังหวัด ล าดับ
ปีท่ีเร่ิมต้น

สัญญา-ส้ินสุด
สัญญา

สัญญาจ้าง
เลขท่ี

สถานท่ีก่อสร้าง
ผู้ควบคุมงาน
กองแบบแผน/

เบอร์โทร

ผู้ควบคุมงาน
 ศบส.เขต

ความสูง 
(ช้ัน)

แบบเลขท่ี, 
เอกสารเลขท่ี

ค่างาน 
(ล้านบาท)

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ งวดท่ี/งวด

งานท้ังหมด

ระยะด าเนินการ (วัน)
สถานการณ์

ผู้ควบคุมงาน
กองแบบแผน/

เบอร์โทร

ผู้ควบคุมงาน
 ศบส.เขต

ปีงบประมาณ 2564

ความสูง 
(ช้ัน)

แบบเลขท่ี, 
เอกสารเลขท่ี

ค่างาน 
(ล้านบาท)

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ งวดท่ี/งวด

งานท้ังหมด

ระยะด าเนินการ (วัน)
สถานการณ์จังหวัด ล าดับ

ปีท่ีเร่ิมต้น
สัญญา-ส้ินสุด

สัญญา

สัญญาจ้าง
เลขท่ี

สถานท่ีก่อสร้าง ส่ิงก่อสร้าง

ความสูง 
(ช้ัน)

แบบเลขท่ี, 
เอกสารเลขท่ี

ค่างาน 
(ล้านบาท)

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ งวดท่ี/งวด

งานท้ังหมด

ระยะด าเนินการ (วัน)
สถานการณ์

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันท่ี 25 เมษายน 2565

เขตสุขภาพท่ี 12
ปีงบประมาณ 2562

จังหวัด ล าดับ
ปีท่ีเร่ิมต้น

สัญญา-ส้ินสุด
สัญญา

สัญญาจ้าง
เลขท่ี

สถานท่ีก่อสร้าง ส่ิงก่อสร้าง ผู้รับจ้าง
ผู้ควบคุมงาน
กองแบบแผน/

เบอร์โทร

ผู้ควบคุมงาน
 ศบส.เขต

ปีงบประมาณ 2563

ผู้รับจ้าง
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งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันท่ี 25 เมษายน 2565

เขตสุขภาพท่ี 12

วัน เร่ิมสัญญา ส้ินสุดสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

สงขลา 1 2564-2565
8/2565

ลว. 23 ธ.ค.
 64

รพ.จิตเวชสงขลาราช
นครินทร์

อาคารพัสดุ 2 ช้ัน 2
10109,

ข.68/ก.ค./64
6.98 -/5 300 24 ธ.ค. 64 19 ต.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา หจก.พินทุสรก่อสร้าง

โชคชัย   
061-9291615

-

ตรัง 2 2565-2565
4/2565

ลว. 30 ธ.ค.
 64

ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ท่ี 12/1 ตรัง

ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ
อณูวิทยาทางการแพทย์

- ก.136/ต.ค./63 2.56 -/3 85 4 ม.ค. 65 29 มี.ค. 65 ล่าช้า คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
หจก.พิบูลธรรมศักด์ิ 

การก่อสร้าง
ประกอบ 

088-7687523
-

วัน เร่ิมสัญญา ส้ินสุดสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

1 2564-2565 160/2563 รพ.จะนะ อาคารบริการ 8 เอกชน 80.00 11/23 900 15 พ.ย. 62 3 พ.ค. 65 18 ธ.ค. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา
บ.เตชิต วิศวกรรม 

จ ากัด

ประยุทธ+โชค
ชัย08 1541 

2404
-

2 2565-2565
42/2565 

ลว. 31 ม.ค.
 65

รพ.นาหม่อม
โถงพักคอยอาคารผู้ป่วย
นอก

-
แบบก่อสร้าง

ปรับปรุงโถงพัก
คอย

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 16 1,520.04   

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 

สงขลา

ส่ิงก่อสร้าง
ความสูง 

(ช้ัน)
แบบเลขท่ี, 
เอกสารเลขท่ี

สถานท่ีก่อสร้าง
ค่างาน 

(ล้านบาท)

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ งวดท่ี/งวด

งานท้ังหมด
สถานการณ์ ผู้รับจ้าง

ผู้ควบคุมงาน
กองแบบแผน/

เบอร์โทร

ผู้ควบคุมงาน
 ศบส.เขต

ระยะด าเนินการ (วัน)

ปีงบประมาณ 2565

จังหวัด ล าดับ
ปีท่ีเร่ิมต้น

สัญญา-ส้ินสุด
สัญญา

สัญญาจ้าง
เลขท่ี

ผู้ควบคุมงาน
 ศบส.เขต

นอกปีงบประมาณ

จังหวัด ล าดับ
ปีท่ีเร่ิมต้น

สัญญา-ส้ินสุด
สัญญา

สัญญาจ้าง
เลขท่ี

สถานท่ีก่อสร้าง ส่ิงก่อสร้าง
ความสูง 

(ช้ัน)
แบบเลขท่ี, 
เอกสารเลขท่ี

ค่างาน 
(ล้านบาท)

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ งวดท่ี/งวด

งานท้ังหมด

ระยะด าเนินการ (วัน)
สถานการณ์ ผู้รับจ้าง

ผู้ควบคุมงาน
กองแบบแผน/

เบอร์โทร



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

13 43 5,003.48          24 3165.09 6 109.93 6 1456.79 3 28.37 4 243.30
ร้อยละ

สรุป จ ำนวนงำนท้ังหมด มี 43 งำน งบประมำณจ ำนวน 5,003.48   ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปกติ มี 24 งำน งบประมำณจ ำนวน 3,165.09   ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรล่ำช้ำ  มี 6 งำน งบประมำณจ ำนวน 109.93      ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรล่ำช้ำ/เร่งรัด มี 6 งำน งบประมำณจ ำนวน 1,456.79   ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 3 งำน งบประมำณจ ำนวน 28.37        ล้ำนบำท

จ ำนวนงำนด ำเนินกำรปรับ/มำกกว่ำร้อยละ 10  4 งำน งบประมำณจ ำนวน 243.30      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 งำนก่อสร้ำงสถำนบริกำรสุขภำพในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข
ณ วันท่ี 25 เมษำยน 2565

เขตสุขภำพท่ี 13

ปรับ/มำกกว่ำร้อยละ 10
เขตสุขภำพ

จ ำนวนงำน
ท้ังหมด

รวมมูลค่ำงำน
ท้ังหมด/ล้ำนบำท

สถำนะงำนก่อสร้ำงฯ

หมำยเหตุ
ปกติ ล่ำช้ำ ล่ำช้ำ/เร่งรัด ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10

9.30100 55.81 13.95 13.95 6.98
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วัน เร่ิมสัญญา ส้ินสุดสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

กรุงเทพฯ 1 2559-2565 68/2559 (พ) สถาบันโรคผิวหนัง (พ) อาคารสถาบันโรคผิวหนัง พร้อมร้ือถอน 22
10892,

ข.527/มิ.ย./58
1,044.96 50/62 1,260 21 เม.ย. 59 3 ต.ค. 62 23 พ.ค. 65 ล่าช้า/เร่งรัด

อยู่ระหว่างขอขยายเวลาจากเหตุโควิด -
19, แล้วเสร็จทันตามสัญญา

บ.อินฟี เอนจิเนียร่ิง แอนด์ 
คอนสทรคช่ันจ ากัด

    สุพร  
081-8442981

-

วัน เร่ิมสัญญา ส้ินสุดสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

กรุงเทพฯ 1 2561-2564 6/2561 วพบ.กรุงเทพมหานคร อาคารศูนย์การเรียนรู้ 10
10755,

ข.563/ส.ค./58
265.00 22/22 900 25 ต.ค. 61 11 เม.ย. 64 24 ต.ค. 64 ปกติ

งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไข
เปล่ียนแปลงรายการ

บ.นิวเทคโนโลยี เอ็นจิ
เนียร่ิง คอนสตัคช่ัน จ ากัด

สุพร  
081-8442981

-

วัน เร่ิมสัญญา ส้ินสุดสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

กรุงเทพฯ 1 2562-2564
113/2562(พ)
ลว.20 มิ.ย 62

รพ.นพรัตนราชธานี (พ) อาคารสถาบันอาชีวเวชศาสตร์ ฯ 8
9133,

ข.213/กค/60
229.88 16/17 770 6 ก.พ. 62 16 มี.ค. 64 29 ก.ค. 64

ปรับ/
มากกว่า

ร้อยละ 10

เก็บรายละเอียด และมีการแก้ไขงาน
ระบบให้ถูกต้อง, ยังไม่ได้แจ้งทดสอบ

ระบบอาคารท้ังหมด, มีการแก้ไขสัญญา
งานเพ่ิม, มีการส่ังหยุดงานเน่ืองจากโรค

ระบาด โควิด-19

บ.ไทยสยามนครพร็อม
เพอร์ต้ี จ ากัด

 เสรี+ปรียาภรณ์
 086-4450095

-

นนทบุรี 2 2562-2565
44/2562ลว.2

 พค.62
ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา

ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จ

10 เอกชน 219.79 21/22 900 6 พ.ค. 62 21 ต.ค. 64 31 ต.ค. 64 ปกติ
ผู้รับจ้างส่งงวดงานวันท่ี 7 ก.พ. 65 (วัน

ส้ินสุดสัญญา) ขณะน้ีอยู่ในช่วงปรับ
บ.อดิศรรังสรรค์ จ ากัด

วรวิชญ์ 
(จนท.อย.)+วชิ

ราพร 
085-1122422

-

วัน เร่ิมสัญญา ส้ินสุดสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

กรุงเทพฯ 1 2563-2565
16/2563ลว.
13 ส.ค. 63

สถาบันโรคผิวหนัง งานจ้างติดต้ังระบบไฟฟ้าอาคารใหม่ - เอกชน 3.86 -/1 330 9 มี.ค. 63 11 มี.ค. 64 23 มิ.ย. 65 ปกติ
ชะลองานก่อสร้าง เน่ืองจากไม่สามารถ

ส่งมอบพ้ืนท่ีด้านอาคารได้
การไฟฟ้านครหลวง

สุพร  
081-8442981

-

2 2563-2565 57/2563
ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา

อาคารจอดรถส านักงานฯ 6 เอกชน 96.70 13/14 730 15 เม.ย. 63 13 เม.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา
บ.ตรีทัช เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด

วรวิชญ์ 
(จนท.อย.)+

มังกร 
085-1122422

-

3 2563-2565
78/2563ลว.
14 ก.ย.63

สถาบันบ าราศนราดูร อาคารบ้านพักเจ้าหน้าท่ี 96 ห้อง 7
10725,

ข.134/ต.ค/62
61.10 8/16 500 16 ก.ย. 63 27 ม.ค. 65 6 เม.ย. 65 ล่าช้า

อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตาม
งวดงาน

บ.ไอทีเอ็ม เทคโนโลยี 
จ ากัด

ขจรศักด์ิ + 
มังกร 

089-6966597
-

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันท่ี 25 เมษายน 2565

เขตสุขภาพท่ี 13
ปีงบประมาณ 2559

จังหวัด ล าดับ
ปีท่ีเร่ิมต้น

สัญญา-ส้ินสุด
สัญญา

สัญญาจ้าง
เลขท่ี

สถานท่ีก่อสร้าง ส่ิงก่อสร้าง ผู้รับจ้าง
ผู้ควบคุมงาน
กองแบบแผน/

เบอร์โทร

ผู้ควบคุม
งาน ศบส.

เขต

ปีงบประมาณ 2562

ผู้รับจ้าง
ผู้ควบคุมงาน
กองแบบแผน/

เบอร์โทร

ผู้ควบคุม
งาน ศบส.

เขต

นนทบุรี

ความสูง 
(ช้ัน)

แบบเลขท่ี, เอกสาร
เลขท่ี

ค่างาน (ล้าน
บาท)

จังหวัด ล าดับ
ปีท่ีเร่ิมต้น

สัญญา-ส้ินสุด
สัญญา

สัญญาจ้าง
เลขท่ี

สถานท่ีก่อสร้าง ส่ิงก่อสร้าง ผู้รับจ้าง
ผู้ควบคุมงาน
กองแบบแผน/

เบอร์โทร

ผู้ควบคุม
งาน ศบส.

เขต

ปีงบประมาณ 2561

จังหวัด ล าดับ
ปีท่ีเร่ิมต้น

สัญญา-ส้ินสุด
สัญญา

สัญญาจ้าง
เลขท่ี

สถานท่ีก่อสร้าง

ความสูง 
(ช้ัน)

แบบเลขท่ี, เอกสาร
เลขท่ี

ค่างาน (ล้าน
บาท)

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ งวดท่ี/งวด

งานท้ังหมด

ระยะด าเนินการ (วัน)
สถานการณ์

สถานการณ์ ผู้รับจ้าง
ผู้ควบคุมงาน
กองแบบแผน/

เบอร์โทร

ผู้ควบคุม
งาน ศบส.

เขต
ส่ิงก่อสร้าง

ความสูง 
(ช้ัน)

แบบเลขท่ี, เอกสาร
เลขท่ี

ค่างาน (ล้าน
บาท)

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ งวดท่ี/งวด

งานท้ังหมด

ระยะด าเนินการ (วัน)

ปีงบประมาณ 2563

ความสูง 
(ช้ัน)

แบบเลขท่ี, เอกสาร
เลขท่ี

ค่างาน (ล้าน
บาท)

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ งวดท่ี/งวด

งานท้ังหมด

ระยะด าเนินการ (วัน)
สถานการณ์จังหวัด ล าดับ

ปีท่ีเร่ิมต้น
สัญญา-ส้ินสุด

สัญญา

สัญญาจ้าง
เลขท่ี

สถานท่ีก่อสร้าง ส่ิงก่อสร้าง

ระยะด าเนินการ (วัน)
สถานการณ์

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ งวดท่ี/งวด

งานท้ังหมด



หน้า 2 / 4
งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันท่ี 25 เมษายน 2565
เขตสุขภาพท่ี 13

วัน เร่ิมสัญญา ส้ินสุดสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

1 2564-2565
60/2564 ลว.

5 กพ.64
รพ.นพรัตนราชธานี (พ)

ปรับปรุงอาคาร 4 ตึกผู้ป่วยใน สูตินรีเวช
กรรมและกุมารเวชกรรม

5 โรงพยาบาล 160.00 4/8 480 7 ก.พ. 64 31 พ.ค. 65 8 ก.ค. 65 ล่าช้า/เร่งรัด
มีการแก้ไขสัญญา, มีการส่ังหยุดงานเน่ืองจาก

โรคระบาด โควิด-19, มีการเปล่ียนแปลง 
แก้ไขแบบ เพ่ิมเติม

หจก.แอสแซมบิลด์
เสรี+ปรียาภรณ์ 
086-4450095

-

2 2564-2564
82/2564 ลว.
23 มิ.ย. 64

รพ.นพรัตนราชธานี (พ)
ปรับปรุงพ้ืนท่ีห้องโถงด้านหน้าห้อง
อุบัติเหตุฉุกเฉิก พร้อมระบบระบายอากาศ

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

มากกว่า
ร้อยละ 10

หยุดปฏิบัติงานเน่ืองจาก แรงงานติดโควิด-19,
 ด าเนินการล่าช้าเน่ืองจากขาดสภาพคล่อง, 
มีหนังสือแจ้งค่าปรับเกินร้อยละ 10 และรอ
หนังสือตอบรับจาก ผรจ. (ภายในวันท่ี 27 

เม.ย. 65)

บ.เอ็มบี พลัส จ ากัด
ปรียาภรณ์  

097-0738668
-

3 2564-2568 139/2564 (พ) รพ.ราชวิถี อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน - เอกชน 874.50 -/32 1,450 11 ส.ค. 64 30 ก.ค. 68 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา
บริษัท เอ็นแอล ดีเวลอปเมนต์ 

จ ากัด (มหาชน)
บริษัทท่ีปรึกษา 
(ซีโอที จ ากัด)

-

4 2564-2565 98/2564 (พ)
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ไฟฟ้า

- เอกชน 13.59 -/1 366 19 มี.ค. 64 14 มี.ค. 65 12 พ.ค. 65 ปกติ
ขยายเวลาจากค าส่ังปิดสถานท่ีก่อสร้าง
ช่ัวคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร

การไฟฟ้านครหลวง
สุพร  

081-8442981
-

5 2564-2565 121/2564 (พ)
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี

พัฒนาศูนย์ศัลยกรรมทารกแรกเกิด -
แบบจ้างพัฒนาศูนย์
ศัลยกรรมทารกแรก

เกิด
102.00 -/10 400 3 มิ.ย. 64 7 ก.ค. 65 ล่าช้า/เร่งรัด

ขยายเวลาจากการส่งมอบพ้ืนท่ีล่าช้า/มีค าส่ัง
ปิดศถานท่ีก่อสร้างช่ัวคราว ตามประกาศ

กรุงเทพมหานคร

บ.เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด

สุพร  
081-8442981

-

6 2564-2565 181/2565 สถาบันประสาทวิทยา
ปรับปรุงห้องแรงดันบวกเพ่ือป้องกัน
ผู้ป่วยจากการติดเช้ือโควิด - 19

ก.9/ม.ค./64 3.65   -/2 120 23 พ.ค. 64 21 เม.ย. 65 ล่าช้า/เร่งรัด อยู่ในช่วงปรับ
บริษัท มาสเตอร์ บิสซิเนส 
พาร์ทเนอร์ โกลด์ จ ากัด

สุพร  
081-8442981

7 2564-2565
67/2564ลว.7

 มิ.ย.64
กองวัณโรค กรมควบคุมโรค ปรับปรุงห้องชีวนิรภัยระดับ 3 - เอกชน 18.17 2/5 240 7 มิ.ย. 64 5 ก.พ. 65 10 เม.ย. 65 ปกติ

ผู้รับจ้างเตรียมท าหนังสือ ขอส่งงวดงาน งวดท่ี
 3-4 และงวดท่ี 5 (งวดสุดท้าย), ผู้รับจ้างท า
หนังสือ mat app เพ่ือน าเสนอ ขออนุมัติใช้

วัสดุเพ่ิมเติม

บริษัท โกลบอลเทค จ ากัด
นวพล

080-5603069
-

8 2564-2565 22/2564
ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 13 (ภายใน
สถาบันราชานุกูล)

อาคารพักเจ้าหน้าท่ี 24 ห้อง - 9555 9.60 5/8 360 17 มี.ค. 64 11 มี.ค. 65 25 เม.ย. 65 ล่าช้า ล่าช้ากว่าสัญญา
บ.วัฒโนชาการก่อสร้าง 

จ ากัด
ไชยพัฒน์ 

089-5128333
-

9 2564-2566
5/2564ลว.1

มิ.ย.64
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

อาคารจอดรถ 600 คัน 6
10177,

ข.334/พ.ย/63
109.98 -/18 600 2 มิ.ย. 64 22 ม.ค. 66 ล่าช้า/เร่งรัด

รอแก้ไขสัญญา, ส่ังหยุดงานตามค าส่ังจังหวัด 
นนทบุรี มาตรการองกันโรคติดต่อโควิด 19 
ต้ังแต่วันท่ี 27 มิถุนายน 2564 - 5 สิงหาคม 

2564

บ.กิจการร่วมค้างามวงศ์
วาน จ ากัด

มังกร+ถิ
ราธนัตถ์ 

089-6966597
-

10 2564-2567
257/2564 

ลว.24 ส.ค. 64
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อาคารปฏิบัติการและจอดรถ 7 11029 249.80 1/22 1,080 24 ส.ค. 64 30 ส.ค. 67 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา

บ.ตรีทัช เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด

สุพร+อโนทัย
081-8442981

-

11 2564-2565
สพท.4/2564
 ลว.20 ก.ย 64

กรมการแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก

ปรับปรุงห้อง กลุ่มงานสนับสนุนการข้ึน
ทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
อาคาร 3 ช้ัน 3

-
กรมการแพทย์แผน

ไทยและแพทย์
ทางเลือก

0.48 -/3 90 27 ก.ย. 64 25 ธ.ค. 64
ปรับ/ไม่เกิน
ร้อยละ 10

ขณะน้ีผู้รับจ้างอยู่ภายใต้เง่ือนไขค่าปรับ
 ร้อยละ 0

บ.เยส.เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
วชิราพร  

086-731-8193
-

12 2564-2564
17/2564ลว.
26 มี.ค.64

กรมควบคุมโรค
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงดันสูงและ
แรงดันต่ าภายในอาคารกรมควบคุมโรค

- การไฟฟ้านครหลวง 8.23 2/2 210 1 เม.ย. 64 29 ต.ค. 64
ปรับ/มากกว่า
ร้อยละ 10

ส้ินสุดสัญญา 29 ตุลาคม 2564, รอ
เอกสารใบ Certificate ตู้ MDB

การไฟฟ้านครหลวง
    ภาวิช    

090-9094609
-

13 2564-2564
81/2564ลว.
16 ส.ค.64

กรมควบคุมโรค
ปรับปรุงส านักงานศูนย์สารสนเทศ 
พร้อมอุปกรณ์ส านักงาน อาคาร 2 ช้ัน 4

- กรมควบคุมโรค 2.39 3/3 120 23 ส.ค. 64 20 ธ.ค. 64
ปรับ/มากกว่า
ร้อยละ 10

ส้ินสุดสัญญา 20 ธันวาคม 2564, ผู้รับ
จ้างไม่เข้าด าเนินงาน

หจก.เอสอาร์พี กรุ๊ป เอ็น
จิเนียร่ิง

    ภาวิช    
090-9094609

-

นนทบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ล าดับ
ปีท่ีเร่ิมต้น

สัญญา-ส้ินสุด
สัญญา

สัญญาจ้าง
เลขท่ี

สถานท่ีก่อสร้าง ส่ิงก่อสร้างจังหวัด ผู้รับจ้าง
ความสูง 

(ช้ัน)
แบบเลขท่ี, เอกสาร

เลขท่ี
ค่างาน (ล้าน

บาท)

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ งวดท่ี/งวด

งานท้ังหมด

ระยะด าเนินการ (วัน)
สถานการณ์

กรุงเทพฯ

ผู้ควบคุมงาน
กองแบบแผน/

เบอร์โทร

ผู้ควบคุม
งาน ศบส.

เขต
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งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันท่ี 25 เมษายน 2565
เขตสุขภาพท่ี 13

14 2564-2567 330/2564 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคารห้องปฏิบัติการและทดลอง (MSI) -
11077,

ข.260/ก.ย/63
743.00 1/27 1,093 1 ก.ย. 64 30 ส.ค. 67 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา หจก.จ.ธนุกิจ

อภิชาต+บรรณ
วิฑิต+ภูสกร

084-5172691
-

15 2564-2565
49/2564 ลว.
14 พ.ค. 64

สถาบันบ าราศนราดูร (อาคาร8
 ช้ัน 4 )

ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3 
และพ้ืนท่ีห้องปฏิบัติการโดยรอบท่ีเก่ียวข้อง 
(Biosafety Level 3 laboratories)

- เอกชน 24.40 1/5 270 14 พ.ค. 64 12 ก.พ. 65 7 พ.ค. 65 ล่าช้า
ต่อสัญญาถึงวันท่ี 7 พ.ค. 2565, มีค าส่ัง

จังหวัดนนทบุรีให้หยุดงานก่อสร้าง 27 มิ.ย. 
64 เน่ืองจากโรคระบาด โควิด-19

บ.โกลบอลเทค จ ากัด
  กิติสัก  

081-4062476
-

16 2564-2565
3/2564ลว.29

 มี.ค.63
วิทยาลัยบรมราชชนนี อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย 4

8821,
ข.309/ต.ค/63

27.75 3/10 420 9 เม.ย. 64 2 ก.ค. 65
ปรับ/ไม่เกิน
ร้อยละ 10

อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ,อยู่
ระหว่างขอขยายระยะเวลา

บ.อดิสา กรุ๊ป จ ากัด
 ประทัย 

090-9286655
-

ปทุมธานี 17 2564-2565  112/2564
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้
ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราช
ชนนี

อาคารศูนย์วิจัยเภสัชกรรม 2 แบบสถาบันโรคผิวหนัง 18.00 -/8 360 4 พ.ค. 64 28 เม.ย. 65 23 ก.ค. 65 ปกติ
ยังไม่ได้ด าเนินการก่อสร้าง ชะลองานก่อสร้าง
 เหตุเปล่ียนแปลงเสาเข็มเจาะระบบแห้ง เป็น

เสาเข็มเจาะระบบเปียก

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้าน
โป่ง เพ้นท์ส

สุพร
081-8442981

-

วัน เร่ิมสัญญา ส้ินสุดสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

1 2565-2565
15/2565 ลว.17 

ม.ค. 65 รพ.นพรัตนราชธานี
ปรับปรุงโครงสร้างภายในและระบบปรับอากาศ 
หอผู้ป่วยไฟไห้น้ าร้อนลวก (Burn Unit) - เอกชน 18.00 1/7 180 26 ก.พ. 65 24 ส.ค. 65 ปกติ

คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา, มี
การแก้ไขสัญญา (ปรับงวดงาน)

บ.เอ็กซ์คอน คอน
สตรัคช่ัน จ ากัด

ปรียาภรณ์  
097-0738668

-

2 2564-2565 26/2565 (ร) รพ.ราชวิถี ปรับปรุงหอพักพยาบาล 6 ช้ัน (เดิม) - เอกชน 36.20 -/5 225 19 พ.ย. 64 2 ก.ค. 65 ล่าช้า/เร่งรัด มีการส่ังหยุดงานเน่ืองจากโรคระบาด โควิด-19
กิจการร่วมค้า เอ ไอคอน

นิก
ภูสกร+บรรณวิฑิต 

089-4770890 -

3 2564-2565 107/2564 (ร) รพ.ราชวิถี
ปรับปรุงพ้ืนท่ีห้องตรวจคลินิกนานาชาติ ช้ัน 1 ตึก
อายุรกรรม - เอกชน 7.95 2/4 120 18 พ.ย. 64 18 มี.ค. 65 ล่าช้า

มีการส่ังหยุดงานและเคร่ืองปรับอากาศ ส่งล่าช้า 
เน่ืองจากสถานะการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19

บ.เน้ียบ อินเตอร์ เฟอร์
นิช จ ากัด

ภูสกร+บรรณวิฑิต 
089-4770890 -

4 2565-2565 3/2565(พ) ลว. 
24 มี.ค. 2565

รพ.ราชวิถี
ปรับปรุงห้องตรวจผู้มีบุตรยากและ
ห้องปฏิบัติการมนุษย์พันธุศาสตร์ ช้ัน 6 
อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

- เอกชน 21.00 -/4 180 25 มี.ค. 65 20 ก.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา
บริษัท พัลซ ไซเอนซ์ 

จ ากัด

ไชยพัฒน์+ขจร
ศักด์ิ 

089-5128333
-

5 2565-2565
115/2565(ร)ลว.

20 ม.ค.2565 รพ.ราชวิถี 2 (รังสิต) สะพานข้ามคลอง โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) -
แบบก่อสร้างสะพานข้าม
คลองรพ.ราชวิถี 2(รังสิต) 5.83 -/4 240 21 ม.ค. 65 17 ก.ย. 65 ล่าช้า คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา บริษัท ปาล์ม คอน จ ากัด

อ าพร
099-7359484

-

6 2565-2565 123/2565(พ) ลว.
 24 มี.ค. 2565

รพ.เลิดสิน
จ้างตกแต่งภายในอาคารสนับสนุนภายใน 28 
ช้ัน

-
แปลนงานจ้างตกแต่ง

ภายใน อาคารสนับสนุน 
28 ช้ัน

27.90 -/5 150 25 มี.ค. 65 21 ส.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา บริษัท ทูแมกซ์ จ ากัด
ไชยพัฒน์ 

089-5128333
-

7 2564-2565
9/2565 (พ) ลว 1

 พ.ย. 2564 รพ.สงฆ์
ปรับปรุงห้องส่องกล้อง พร้อมห้องประกอบการ
ใช้งาน

-
รูปแบบ,เอกสารประกอบ

แบบ 17.65 4/4 180 2 พ.ย. 64 30 เม.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา
บ. โมเดิร์นฟอร์มเฮบท์แอนด์

แคร์ จ ากัด (มหาชน)
สุพร

081-8442981
-

8 2565-2565  72/2565(พ)
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี

ปรับปรุงขยายพ้ืนท่ีหอ PICU มหิตลาช้ัน4และ
พัฒนาหอผู้ป่วยวิกฤติหัวใจเด็ก CCU - เอกชน 58.00 -/5 240 14 ม.ค. 65 11 ก.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา

บริษัท เด็กซ์ทัส แอนด์
คอนสทรัคช่ัน จ ากัด

สุพร
081-8442981

-

9 2565-2565
7/2565 ลว. 22 

ก.พ. 2565
กองวัณโรค (แขวงบางโคล่ เขต
บางคอแหลม)

ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายนอกอาคารกองวัณ
โรค

-
แบบรูปรายละเอียด

คุณลักษณะ 1.05 1/3 120 22 ก.พ. 65 21 มิ.ย. 65 ล่าช้า
มีความล่าช้าในการขนแรงงานเข้าพ้ืนท่ี

เน่ืองจากโรคระบาด โควิด-19
บริษัท ซีซ่ัน เพ้นท์ จ ากัด

นวพล
080-5603069

-

นนทบุรี
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กรุงเทพฯ

ล าดับ
ปีท่ีเร่ิมต้น

สัญญา-ส้ินสุด
สัญญา

สัญญาจ้าง
เลขท่ี

ส่ิงก่อสร้าง
ความสูง 

(ช้ัน)
แบบเลขท่ี, เอกสาร

เลขท่ี
ค่างาน (ล้าน

บาท)

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ งวดท่ี/งวด

งานท้ังหมด

ระยะด าเนินการ (วัน)

ปีงบประมาณ 2565

จังหวัด สถานท่ีก่อสร้าง สถานการณ์ ผู้รับจ้าง
ผู้ควบคุมงาน
กองแบบแผน/

เบอร์โทร

ผู้ควบคุม
งาน ศบส.

เขต
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งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันท่ี 25 เมษายน 2565
เขตสุขภาพท่ี 13

10 2565-2565
94/2565(พ)ลว 
31 ม.ค.2565

ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

จ้างปรับปรุงอาคารสระน้ า - ก.109/ส.ค./64 1.69 -/2 120 1 ก.พ. 65 1 พ.ค. 65 7 มิ.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา
บริษัท นากาโน คอนสตร๊ัคช่ัน 

แอนด์ อินทีเรีย จ ากัด
อรรถพล

0956973918
-

11 2564-2565
ใบส่ังจ้างเลขท่ี

46/2565ลว.24 ธ.ค.
64

กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

ก่อสร้างทางลาดและปรับปรุงพ้ืนท่ีส าหรับจอด
รถผู้พิการ

- ก.138/พ.ย./64 0.14 -/1 60 24 ธ.ค. 64 25 ก.พ. 65
ปรับ/ไม่เกิน
ร้อยละ 10

งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของ
สัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

บริษัท บ้านโป่ง เพ้ท์ส 
จ ากัด

สืบสกุล
0809684928

-

12 2564-2565 324/2565 ลว. 28 
ก.พ. 64

กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

อาคารห้องน้ าส าหรับห้องประชุม อาคาร 2 ช้ัน
 1

- เอกชน 0.89 -/3 150 12 เม.ย. 65 8 ก.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา
บริษัท เมน คอนสทรัดช่ัน

 เซ็นเตอร์ จ ากัด
สืบสกุล

08 0968 4928

13 2565-2565
5/2565 ลว 18 

มี.ค. 65
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา

ร้ืองานระบบไฟฟ้าและส่ือสารของอาคาร
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ - - 3.60 -/2 180 1 เม.ย. 65 27 ก.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา

บริษัท ฟิลเล่อร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

วชิราพร  
086-731-8193

-

14 2565-2565
29/2565 ลว 24 

มี.ค. 65
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา

งานติดต้ังฝ้าเพดาน (เพ่ิมเติม) ส าหรับอาคาร
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์เบ็ดเสร็จ -

แบบแปลนงานก่อสร้าง
ติดต้ังฝ้าเพดาน 1.50 -/1 120 1 เม.ย. 65 30 ก.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา บริษัท อดิศรรังสรรค์ จ ากัด

วชิราพร  
086-731-8193

-

15 2565-2565
7/2565 ลว 8 

มี.ค. 65 กรมอนามัย
ปรับปรุงลิฟต์อาคารกรมอนามัย อาคาร 2-4 
และปรับปรุงลิฟต์กรมอนามัย อาคาร 3-5

-
แบบรูปรายการฯ,ก.122/
ต.ค./64,ก.123/ต.ค.64 10.91 -/3 180 9 มี.ค. 65 4 ก.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา บริษัท ดีทรัสส์ กรุ๊ป จ ากัด

วชิราพร  
086-731-8193

-

16 2564-2567
14/2565 ลว.10 

พ.ย. 64 กรมควบคุมโรค อาคารศูนย์สาธิตบริการและอาคารจอดรถ 9 เอกชน 480.00 -/21 900 19 พ.ย. 64 6 พ.ค. 67 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา
บ.ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอป

เมนท์ จ ากัด (มหาชน)
ประทัย+มังกร+ขจร
ศักด์ิ0909286655 -

17 2565-2565 6/2565 ลว 1 
มี.ค. 2565

กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

ปรับปรุงส่ิงก่อสร้างกองโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จ านวน 3 แห่ง

-  อาคาร 5 ช้ัน 3 และ
อาคาร 7 ช้ัน 1

1.00 -/1 75 2 มี.ค. 65 15 พ.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเดีย 

เควสท์
อรรถพล

0956973918
-

18 2565-2566
15/2565 ลว. 17

 ม.ค. 65 โรงพยาบาลศรีธัญญา อาคารฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช (บ้านสู่ฝัน) 2 แบบ รพ., ศธ 4/2564 18.76 -/8 120 18 ม.ค. 65 21 มิ.ย. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา
บริษัท โปรเจกท์ อินเตอร์

เทค จ ากัด
 ประทัย 

090-9286655
-

19 2565-2566 18/2565 ลว. 23
 ก.พ. 65

สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

จ้างปรับปรุงพ้ืนท่ี หอป่วยรวมสามัญชาย-สามัญ
หญิง

แบบก่อสร้าง 1.79 -/2 100 24 ก.พ. 65 4 มิ.ย. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา
บ. สยามพัฒนาการช่าง 

จ ากัด
ไชยพัฒน์ 

089-5128333
รวม 43 5,003.48    

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 

ปีงบประมาณ 2565(ต่อ)

นนทบุรี
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