
จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท
จํานวนงาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

1 23 1,141.63          16 960.21         0 0.00 2 46.37          1 21.09          3 113.94         ยังไมไดลงนาม 1 สัญญา

รอยละ

สรุป จํานวนงานทั้งหมดมี มีจํานวน 23 งาน งบประมาณ 1,141.63         ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการปกติ  มีจํานวน 16 งาน งบประมาณ 960.21            ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการลาชา มีจํานวน 0 งาน งบประมาณ -                ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการลาชา/เรงรัด มีจํานวน 2 งาน งบประมาณ 46.37             ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการปรับ/ไมเกินรอยละ 10 - มีจํานวน 1 งาน งบประมาณ 21.09             ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการปรับ/มากกวารอยละ 10  - มีจํานวน 3 งาน งบประมาณ 113.94            ลานบาท

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ   
 หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา 

สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5  

สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 

สถานะ ปรับ/มากกวารอยละ 10   หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวารอยละ10


ลงชื่อ

        ( นายนิสิต ดิษสาย )

  หัวหนางานสนับสนุนงานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม เชตสุขภาพที่ 1

     วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

9.98100 84.10 0.00 4.07 1.85

สรุป งานกอสรางสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

     ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565    

เขตสุขภาพที่ 1

เขตสุขภาพ
จํานวน

งานทั้งหมด

รวมมูลคางาน

ทั้งหมด/ลานบาท

สถานะงานกอสรางฯ

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



จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ขยายสัญญา สถานะ

1 2563-2564 รพ.วังเหนือ อาคารผูปวยนอก-อุบัติเหตุ 3 10946 ไมมี ไมมี - 59.95 7/10 450 1 ก.ค. 63 24 ก.ค. 64 ไมมี
 ปรับ/มากกวารอยละ

 10
อยูในชวงปรับ

บริษัท เวียงพานทวี

ภัณฑ จํากัด
-

นายนิติพงษ กัลหะ  

099-525-6448

2 2563-2565
สํานักงานสาธารณุขจังหวัด

ลําปาง

  อาคารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ลําปาง
5 9118 มี ไมมี 44.00 44.00 11/12 500 1 ก.ค. 63 21 ม.ค. 65 31 ม.ค. 65

 ปรับ/มากกวารอยละ

 10
อยูในชวงปรับ

กิจการรวมคา เพาเวอร 

โปร
-

นายนิติพงษ กัลหะ  

099-525-6448

แพร 3 2563-2565 รพ.แพร อาคารสนับสนุนบริการ 5 10153+ข.156/พ.ย./62 มี ไมมี 64.44 64.44 8/10 750 30 พ.ค. 63 18 มิ.ย. 65 29 ก.ค. 65 ปกติ คาดวาแลวเสร็จตามสัญญา
บริษัท ซีซีเอส คอร

ปอเรชั่น จํากัด

นายสุรศักดิ์ สวรรคตรา

นนท         088 282 

1570 ,       นาย

ภาณุวัฒน กันทหงษ   

091 853 0509

-

เชียงราย 4 2563-2565 รพ.แมสาย อาคารผูปวยใน 7 ชั้น 7 10945+ข.167/พ.ย./62 มี ไมมี 162.98 132.98 16/20 780 25 ส.ค. 63 15 ก.ค. 65 29 ส.ค. 65 ปกติ คาดวาแลวเสร็จตามสัญญา
บริษัท เวียงพานทวี

ภัณฑ จํากัด

 นายสุรเชษฐ ปญญาใจ   

098 385 2416

นายวิกร  โตวราพงษ

063-140-7520

แมฮองสอน 5 2563-2565 รพ.แมสะเรียง อาคารผูปวยใน 5 10944 ไมมี ไมมี 114.00 95.85 9/14 750 26 ก.ย. 63 16 ต.ค. 65 ไมมี ปกติ คาดวาแลวเสร็จตามสัญญา

บริษัท เคนเบอร จีโอ

เทคนิค (ไทยแลนด) 

จํากัด
-

  นายวิธี หวลอารมณ 

        081-951-6387

จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ตอสัญญา สถานะ

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

        + อส.ข.157/พ.ย./62
มี ไมมี 21.09 21.09 4/8 360 26 ก.พ. 64 20 ก.พ. 65 ไมมี

 ปรับ /ไมเกินรอยละ 

10
อยูในชวงปรับ

หางหุนสวนจํากัด 

เวียงชัยคอนกรีต

     นายสุรศักดิ์ สวรรค

ตรานนท            088 

282 1570 ,            
-

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

เนียริ่ง จํากัด

นายวิกร  โตวราพงษ

063-140-7521

ลําปาง 3 2564-2565 รพ.งาว   อาคารผูปวยนอก-อุบัติเหตุ 3 10946 มี ไมมี - 54.88 6/10 450 21 เม.ย. 64 15 ก.ค. 65 30 มิ.ย. 65 ปกติ คาดวาแลวเสร็จทันตามสัญญา
บริษัท ดี เอนจีเนียริ่ง 

จํากัด
-

นายนิติพงษ กัลหะ  

099-525-6449

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

   บริษัท เอ็น.เอส.ซี 

แอนด ดีเวลลอปเมนท

 จํากัด

-

นายวิโรจน  สิงหจันทร 

       063-140-7521, 

        วาที่รอยตรีภา

นุวัส ยาดี

086-116-2858

5 2564-2566 สนง.ปองกันควบคุมโรคที่ 1
อาคารอํานวยการ สํานักงานปองกัน

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

หางหุนสวนจํากัด นคร

เชียงรายทวีศักดิ์

คอนกรีต

-

    นายวิธี หวลอารมณ

            

081-951-6388    นาย

เกรียงไกร ปากเมย     

      091-831-9673

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

นานสุริยะ
-

  นายวิธี หวลอารมณ 

     081-951-6389

7 2564-2565
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

นาน

อาคารสงเสริมสุขภาพและ

เอนกประสงค
2 9636/1 ไมมี ไมมี 11.00 9.98 4/7 360 8 พ.ย. 64 2 พ.ค. 65 ไมมี

 ปรับ/มากกวารอยละ

 10
อยูในชวงปรับ

หางหุนสวนจํากัด 

รุงนฤทธิ์
-

 นายวิธี หวลอารมณ  

    081-951-6389

8 2564-2565 รพ.ลําพูน(สาขาเวียงยอง)   อาคารเภสัช ทันตกรรม อํานวยการ 3 10367 ไมมี ไมมี 25.40 23.19 4/10 450 1 มิ.ย. 64 24 ส.ค. 65 ไมมี ลาชา / เรงรัด คาดวาแลวเสร็จตามสัญญา บริษัท เคเกรท จํากัด -
 นายวิธี หวลอารมณ  

    081-951-6390

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

หางหุนสวน เอส เอ็ม 

จี อินเตอรเทค คอน

สตรัคชั่น

-
 นายวิธี หวลอารมณ  

    081-951-6391

รวม 14 856.65

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ   
 หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา 
 

สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5  

สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกวารอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวา รอยละ 10 

ผูรับจาง
ผูควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอรโทร

ผูควบคุมงานรวม 

เบอรโทร

เขตสุขภาพที่ 1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด ลําดับ
 ปที่เริ่ม

สัญญา 
สิ้นสุดสัญญา

สถานที่กอสราง
การแกไขแบบ

(ม/ีไมมี)

การแกไขฐานราก

(ม/ีไมมี)
รายการสิ่งกอสราง ความสูง แบบเลขที่

ผูควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอรโทร
สถานการณ ผูรับจาง

วงเงิน

งบประมาณ
(ลานบาท)

วงเงิน 

E-Bidding 
(ลานบาท)

ผูควบคุมงานรวม 

เบอรโทร

ดําเนินการแลวเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด

ระยะดําเนินการ (วัน)

คางาน (ลานบาท)

ระยะดําเนินการ (วัน)

สถานการณ
การแกไขแบบ

(ม/ีไมมี)

การแกไขฐานราก

(ม/ีไมมี)

วงเงิน

งบประมาณ

(ลานบาท)

นาน

ลําพูน

เขตสุขภาพที่ 1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานกอสรางสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจําวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ลําปาง

เชียงใหม

ดําเนินการแลวเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด

จังหวัด ลําดับ
 ปที่เริ่ม

สัญญา 

สิ้นสุดสัญญา

สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง ความสูง แบบเลขที่



จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา
ขยาย
สัญญา

สถานะ

เชียงราย 1 ยังไมลงนาม รพ.แมลาว 
อาคารผูปวยนอก พรอมอาคารหอง

เครื่องระบบไปปไลน
1 11006+11025 ไมมี ไมมี 60.62 - 0/8 -

ยังไมไดลง

นามสัญญา

ยังไมไดลง

นามสัญญา
ไมมี

ยังไมไดลงนาม

สัญญา
ยังไมไดลงนามสัญญา - - -

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

ต.ค./63
มี มี 114.60 11.46 0/22 1070 16 ต.ค. 64 20 ก.ย. 67 ไมมี

ปกติ + มีการ

แกไขสัญญา
คาดวาแลวเสร็จตามสัญญา บริษัท พีเซ็พ จํากัด

 นายสุรศักดิ์ สวรรคตรานนท 

     088 282 1570 ,        

 นายภาณุวัฒน กันทหงษ     

 091 853 0509

-

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

บริษัท เอ็นไวรอลเม็น

มอล แอนด เอ็นจิเนียริ่ง

 จํากัด

-

นายวิโรจน  สิงหจันทร 

    063-140-7521,    

        วาที่รอยตรีภา

นุวัส ยาดี    

086-116-2858

4 2565-2566 รพ.จอมทอง อาคารพักเจาหนาที่ 96 หอง 7 10725 ไมมี ไมมี 71.96 60.98 0/15 580 24 มี.ค. 65 28 ต.ค. 66 ไมมี ปกติ คาดวาแลวเสร็จตามสัญญา

หจก.เอ็นพลัส คอน

สตรัคชั่น , บริษัท เรบ

เนค จีโอเทคนิคอล  อิน

โนเวชั่น จํากัด

-
  นายวิธี หวลอารมณ 

     081-951-6389

5 2565-2566 สนง.สาธารณสุขเชียงใหม
อาคารสํานักงานสาธารณสุข จังหวัด

เชียงใหม
3 8491 ไมมี ไมมี - 37.40 0/9 365 26 มี.ค. 65 25 เม.ย. 66 ไมมี ปกติ คาดวาแลวเสร็จตามสัญญา บริษัท ศิลปโยธา จํากัด

      นายสุรเชษฐ ปญญาใจ  

   098 385 2416

  นายณัฐพงศ เย็นใจ  

    084-040-3593    

       นายชางโยธา    

    สสจ. เชียงใหม

6 2565-2566 สนง.ปองกันความคุมโรคที่ 1 อาคารผูปวยนอก 3 10946 ไมมี ไมมี - 60.98 0/10 450 1 เม.ย. 65 24 เม.ย. 66 ไมมี ปกติ คาดวาแลวเสร็จตามสัญญา
บริษัท ซีเอ็นเอ็น การ

โยธา จํากัด

      นายสุรเชษฐ ปญญาใจ  

   098 385 2417

7 2565-2566 รพ.ธัญญารักษ เชียงใหม อาคารชุดครอบครัว 32 ยูนิต 24 หอง 3 11062 ไมมี ไมมี - 14.45 0/8 360 15 มี.ค. 65. 9 มี.ค. 66. ไมมี ปกติ คาดวาแลวเสร็จตามสัญญา

หางหุนสวนจํากัด 

เชียงใหมทรัพยมั่นคง

กอสราง

-

นายวิโรจน  สิงหจันทร 

 063-140-7521,     

วาที่รอยตรีภานุวัส ยาดี

    086-116-2858

นาน 8 2565-2566 รพ.เฉลิมพระเกียรติ อาคารพักแพทย 12 ยูนิต 3 11062 ไมมี ไมมี - 23.19 3/9 400 1 มิ.ย. 64 5 ก.ค. 65 ไมมี ปกติ คาดวาแลวเสร็จทันตามสัญญา
บริษัท เค เค รุงเรือง 

2020
-

  นายวิธี หวลอารมณ 

     081-951-6389

ลําปาง 9 2565-2566 รพ.มะเร็งลําปาง
อาคารสนับสนุนบริการ ศุนยประชุม

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

      นายสุรเชษฐ ปญญาใจ  

   098 385 2416

  นายนิติพงษ กัลหะ   

       099-525-6449  

       นายเกรียงไกร 

ปากเมย

รวม 9 284.98

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ   
 หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา 
 

สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5  

สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกวารอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวา รอยละ 10 

สถานการณ    หมายถึง การประเมินงานกอสรางโดยผูควบคุมงาน 

สถานการณ ผูรับจาง
การแกไขแบบ

(ม/ีไมมี)

การแกไขฐานราก

(ม/ีไมมี)

วงเงิน

งบประมาณ

(ลานบาท)

 ปที่เริ่ม

สัญญา 

สิ้นสุดสัญญา

สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง ความสูง แบบเลขที่
วงเงิน 

E-Bidding

(ลานบาท)

ดําเนินการแลวเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด

ระยะดําเนินการ (วัน)
ผูควบคุมงานกองแบบ

แผน เบอรโทร

ผูควบคุมงานรวม 

เบอรโทร

เชียงใหม

งานกอสรางสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจําวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด ลําดับ



จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

2 17 1,438.10      3 674.42 0 0.00 4 425.47 9 338.21 0 0.00 อยูระหวางพิจารณา 1 งาน

รอยละ

สรุป จํานวนงานทั้งหมดมี มีจํานวน 17 งาน งบประมาณ 1438.10 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการปกติ  มีจํานวน 3 งาน งบประมาณ 674.42 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการลาชา  มีจํานวน 0 งาน งบประมาณ 0.00 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการลาชา/เรงรัด มีจํานวน 4 งาน งบประมาณ 425.47 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการปรับ/ไมเกินรอยละ 10 มีจํานวน 9 งาน งบประมาณ 338.21 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการปรับ/มากกวารอยละ 10  มีจํานวน 0 งาน งบประมาณ 0.00 ลานบาท

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ   
 หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา 

สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5

สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5

สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 

สถานะ ปรับ/มากกวารอยละ 10   หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวารอยละ10


ปรับ/มากกวารอยละ 10

สรุป งานกอสรางสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
     ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2565    

เขตสุขภาพที่ 2

เขตสุขภาพ
จํานวน

งานทั้งหมด

รวมมูลคา

งานทั้งหมด/

ลานบาท

สถานะงานกอสรางฯ

หมายเหตุ
ปกติ ลาชา ลาชา/เรงรัด ปรับ/ไมเกินรอยละ 10

100 17.65 0.00 23.53 52.94

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

(นายกฤษฎ  อยูคง)

หัวหนางานสนับสนุนดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 2

วันที่...........6 มิถุนายน 2565................

0.00

(อยูระหวางพิจารณา 1 งาน)



การแกไขแบบ การแกไขฐานราก วงเงินงบประมาณ

(มี/ไมม)ี (มี/ไมม)ี (ลานบาท) วัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ตอสัญญา สถานะ

สุโขทัย 1 2562-2564
รพ.ศรีสังวร

สุโขทัย

อาคาร

บําบัดรักษา
6 10554 ไมมี ไมมี 231.20 231.40 27/25 920 12 มิ.ย. 62 8 ธ.ค. 64

ปรับ/ไม

เกินรอยละ

 10

งานกอสรางยังไมแลวเสร็จ

ตามกํานดของสัญญา มี

คาปรับไมเกิน   รอยละ 10
บ.วี สถาปตย จํากัด

 นายสุรศักดิ์ สวรรคตรา

นนท  088-2821570

รวม 1 231.40

การแกไขแบบ การแกไขฐานราก วงเงินงบประมาณ

(มี/ไมม)ี (มี/ไมม)ี (ลานบาท) วัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ตอสัญญา สถานะ

อุตรดิตถ 1 2563-2566 รพ.อุตรดิตถ
อาคาร

วินิจฉัย

และรักษา

8 10805 ไมมี ไมมี 455.82 455.82 6/32 1,070 19 ต.ค. 63 24 ค.ค. 66 ปกติ
คาดวาแลวเสร็จตาม

สัญญา

บ.ไพศาลกิจซิสเต็ม

 จํากัด

นายอวยชัย  อุนใจ   

081-2843306

รวม 1 455.82

การแกไขแบบ การแกไขฐานราก วงเงินงบประมาณ

(มี/ไมม)ี (มี/ไมม)ี (ลานบาท) วัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ตอสัญญา สถานะ

1 2564 - 2565 รพ.ทาสองยาง
อาคารผูปวย

พระราชทาน
6 11111 ไมมี ไมมี 132.70 135.70 6/16 730 2 พ.ย..63 30 พ.ย.65 ปกติ

คาดวาแลวเสร็จตาม

สัญญา
หจก. ตากขาวละออ

นายเสรี  ชัยสุทธิกุลรัตน   

 นายภัทรพล  เมืองดี    

0932925919

2 2564 - 2564 รพ.ทาสองยาง

อาคารคลัง

ยาและ

เวชภัณฑ

6 9713 ไมมี ไมมี 13.87 13.87 0/6 319 3 ม.ค.64 18 พ.ย.64
ปรับ/ไม

เกินรอยละ

 10

งานกอสรางยังไมแลวเสร็จ

ตามกํานดของสัญญา มี

คาปรับไมเกิน   รอยละ 10
หจก. ตากขาวละออ

นายภัทรพล  เมืองดี    

0932925919

3 2564 - 2565 รพ.ทาสองยาง

อาคารโรง

ครัว-โรง

อาหาร

2 9539 ไมมี ไมมี 9.75 9.75 4/6 360 28 ม.ค.64 22 ม.ค..65
ปรับ/ไม

เกินรอยละ

 10

งานกอสรางยังไมแลวเสร็จ

ตามกํานดของสัญญา มี

คาปรับไมเกิน   รอยละ 10
หจก. ตากขาวละออ

นายภัทรพล  เมืองดี    

0932925919

4 2564 - 2565 รพ.พบพระ

อาคารทันต 

กรรมและ

แพทยแผน

ไทย

2 10591 ไมมี ไมมี 8.91 8.91 4/8 360 2 ก.พ.64 27 ม.ค..65
ปรับ/ไม

เกินรอยละ

 10

งานกอสรางยังไมแลวเสร็จ

ตามกํานดของสัญญา มี

คาปรับไมเกิน   รอยละ 10
หจก. ตากขาวละออ

นายภัทรพล  เมืองดี    

0932925919

5 2564 - 2565 รพ.แมระมาด

อาคารพัก

พยาบาล 24

 หอง (12 

ครอบครัว )

3 9555 ไมมี ไมมี 10.2 10.20 6/8 360 29 ม.ค.64 23 ม.ค..65
ปรับ/ไม

เกินรอยละ

 10

งานกอสรางยังไมแลวเสร็จ

ตามกํานดของสัญญา มี

คาปรับไมเกิน   รอยละ 10
หจก.เกียรติพัฒนรุง

นายภัทรพล  เมืองดี    

0932925919

6 2564 - 2564 รพ.แมสอด
ระบบบําบัด  

 น้ําเสีย
แบบเอกชน ไมมี ไมมี 18.39 18.39 3/5 250 18 มี.ค.64 22 พ.ย.64 21 ม.ค.65

ปรับ/ไม

เกินรอยละ

 10

งานกอสรางยังไมแลวเสร็จ

ตามกํานดของสัญญา มี

คาปรับไมเกิน   รอยละ 10

บ.แซนเทค เช็น

เตอร จํากัด

นายภัทรพล  เมืองดี    

0932925919

7 2564 - 2565 รพ.แมสอด
อาคารพยาธิ

และนิติเวช
3 แบบเอกชน ไมมี ไมมี 19.52 19.52 2/15 360 29 มิ.ย.64 23 มิ.ย.65

ลาชา/

เรงรัด

การประเมินงานกอสราง อยู

ระหวางสัญญา คาดวางาน

กอสรางแลวเสร็จตามกําหนด

ของสัญญา หรืออาจมีคาปรับ

มากกวารอยละ 5

หจก. ตากขาวละออ
นายภัทรพล  เมืองดี    

0932925919

ดําเนินการแลวเสร็จ

 งวดที่/งวดงาน

ทั้งหมด

คางาน 

(ลานบาท)

จังหวัด ลําดับ

ปที่เริ่มตน

สัญญา-สิ้นสุด

สัญญา

สถานที่กอสราง

เขตสุขภาพที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระยะดําเนินการ (วัน)
สถานการณ ผูรับจาง

ผูควบคุมงานกองแบบ

แผน/เบอรโทร
ผูควบคุมงาน ศบส.เขตสิ่งกอสราง

ความสูง

 (ชั้น)

ผูรับจาง
ผูควบคุมงานกองแบบ

แผน/เบอรโทร
ผูควบคุมงาน ศบส.เขต

งานกอสรางสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจําวันที่ 6 มิถุนายน 2565

เขตสุขภาพที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด ลําดับ

ปที่เริ่มตน

สัญญา-สิ้นสุด

สัญญา

สถานที่กอสราง ผูรับจาง
ผูควบคุมงานกองแบบ

แผน/เบอรโทร

ผูควบคุมงานรวม เบอร

โทร

ดําเนินการแลวเสร็จ

 งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด

สถานการณ
ระยะดําเนินการ (วัน)

สิ่งกอสราง
ความสูง

 (ชั้น)
แบบเลขที่

แบบเลขที่
คางาน 

(ลานบาท)

ดําเนินการแลวเสร็จ

 งวดที่/งวดงาน

ทั้งหมด

สถานการณ
ระยะดําเนินการ (วัน)

เขตสุขภาพที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด ลําดับ

ปที่เริ่มตน

สัญญา-สิ้นสุด

สัญญา

สถานที่กอสราง

ตาก

สิ่งกอสราง
ความสูง

 (ชั้น)
แบบเลขที่

คางาน 

(ลานบาท)



2

การแกไขแบบ การแกไขฐานราก วงเงินงบประมาณ

(มี/ไมม)ี (มี/ไมม)ี (ลานบาท) วัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ตอสัญญา สถานะ

8 2564 - 2566 รพ.เพชรบูรณ
อาคาร

บําบัดรักษา
8

10805,ข.160/

พ.ย./62
ไมมี ไมมี 224.90 224.90 7/25 910 5 ธ.ค.63 2 มิ.ย.66

ลาชา/

เรงรัด

คาดวาแลวเสร็จตาม

สัญญา
บ.วี สถาปตย จํากัด

นายเสรี  ชัยสุทธิกุลรัตน  

086-4450095

9 2564 - 2566 รพ.หลมสัก

อาคารผูปวย

นอกและ

อุบัติเหตุ

4
8815,ข.149/ก.ย./

63
ไมมี ไมมี 119.25 119.25 1/14 720 16 ก.ค.64 5 ก.ค.66

ลาชา/

เรงรัด

คาดวาแลวเสร็จตาม

สัญญา
บ.วี สถาปตย จํากัด

นายเสรี  ชัยสุทธิกุลรัตน  

086-4450095

อุตรดิตถ 10 2564 - 2565 รพ.พิชัย
อาคารผูปวย

นอก
3

10946,ข.150/

ก.ย./63
ไมมี ไมมี 61.80 61.80 0/10 450 2 ก.ย.64 25 พ.ย.65

ลาชา/

เรงรัด

คาดวาแลวเสร็จตาม

สัญญา

หจก.ลําปาง ภัทร 

คอนสตรัคชั่น

นายอวยชัย  อุนใจ   

081-2843306

11 2564 - 2565 รพ.สวรรคโลก

อาคารพัก

พยาบาล 24

 หอง (12 

ครอบครัว )

3 9555,ข.152/ก.ย./63 ไมมี ไมมี 8.75 8.75 3/8 360 14 มี.ค.64 18 มี.ค.65
ปรับ/ไม

เกินรอยละ

 10

งานกอสรางยังไมแลว

เสร็จตามกํานดของสัญญา

 มีคาปรับไมเกิน   รอยละ

 10

บ.เอกพันธุพงษ

กอสราง

 นายสุรศักดิ์ สวรรคตรา

นนท  088-2821570

12 2564 - 2565
รพ.บานดาน 

ลานหอย

อาคารพัก

พยาบาล 24

 หอง (12 

ครอบครัว )

3 9555,ข.155/ก.ย./63 ไมมี ไมมี 9.75 9.75 3/8 360 9 เม.ย.64 3 เม.ย.65
ปรับ/ไม

เกินรอยละ

 10

งานกอสรางยังไมแลว

เสร็จตามกํานดของสัญญา

 มีคาปรับไมเกิน   รอยละ

 10

บ.อีสนันท จํากัด
 นายสุรศักดิ์ สวรรคตรา

นนท  088-2821570

พิษณุโลก 13 2564 - 2565 รพ.เนินมะปราง

อาคาร

อุบัติเหตุ-

อํานวยการ

3
10512,ข.148/

ก.ย./63
ไมมี ไมมี 27.19 27.19 9/10 365 30 ม.ค.64 29 ม.ค.65

ปรับ/ไม

เกินรอยละ

 10

งานกอสรางยังไมแลว

เสร็จตามกํานดของสัญญา

 มีคาปรับไมเกิน   รอยละ

 10

หจก.พิษณุออโต

แอรพานิชย

นายอวยชัย  อุนใจ   

081-2843306

รวม 13 667.98

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ   
 หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา 
 

สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5  

สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกวารอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวา รอยละ 10 

สถานการณ    หมายถึง การประเมินงานกอสรางโดยผูควบคุมงาน 

ระยะดําเนินการ (วัน)

สุโขทัย

ผูรับจาง
ผูควบคุมงานกองแบบ

แผน/เบอรโทร
ผูควบคุมงาน ศบส.เขต

คางาน 

(ลานบาท)

ดําเนินการแลวเสร็จ

 งวดที่/งวดงาน

ทั้งหมด

เพชรบูรณ

สิ่งกอสราง
ความสูง

 (ชั้น)
แบบเลขที่จังหวัด ลําดับ

ปที่เริ่มตน

สัญญา-สิ้นสุด

สัญญา

สถานที่กอสราง สถานการณ



การแกไขแบบ การแกไขฐานราก วงเงินงบประมาณ

(มี/ไมม)ี (มี/ไมม)ี (ลานบาท) วัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ตอสัญญา สถานะ

เพชรบูรณ 1 2565 รพ.หนองไผ

อาคาร

ผูปวย

นอก-

อุบัติเหตุ 

3 ชั้น

3 8708/พิเศษ/43
อยูระหวางการ

พิจารณาของทางจังหวัด

สุโขทัย 2 2565-2567 รพ.ศรีสัชนาลัย

อาคาร

ผูปวย

นอก-

อุบัติเหตุ 

3 ชั้น

3 8708/พิเศษ/43 ไมมี ไมมี 82.90 82.90 19 พ.ค. 65 7 มิ.ย. 67 ปกติ

คาดสามารถ

ดําเนินงานกอสรางแลว

เสร็จตามสัญญา

 นายสุรศักดิ์ สวรรคตรา

นนท  088-2821570

รวม 2 82.90

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ   
 หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา 
 

สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5  

สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกวารอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวา รอยละ 10 

สถานการณ    หมายถึง การประเมินงานกอสรางโดยผูควบคุมงาน 

ความสูง

 (ชั้น)

เขตสุขภาพที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

งานกอสรางสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจําวันที่ 6 มิถุนายน 2565

จังหวัด ลําดับ

ปที่เริ่มตน

สัญญา-สิ้นสุด

สัญญา

สถานที่กอสราง สิ่งกอสราง
ผูควบคุมงานกองแบบ

แผน/เบอรโทร

ผูควบคุมงาน ศบส.

เขต
แบบเลขที่

คางาน 

(ลานบาท)

ดําเนินการแลวเสร็จ

 งวดที่/งวดงาน

ทั้งหมด

ระยะดําเนินการ (วัน)
สถานการณ ผูรับจาง



จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

3 18 2,021.50       4 151.05 2 147.54 9 1,137.65       1 34.50 2 550.76

รอยละ

สรุป จํานวนงานทั้งหมดมี มีจํานวน 18 งาน งบประมาณ 2,021.50    ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการปกติ  มีจํานวน 4 งาน งบประมาณ 151.05 ลานบาท (แลวเสร็จ 1 งาน งบประมาณ 19.25 ลานบาท)

จํานวนงานดําเนินการลาชา มีจํานวน 2 งาน งบประมาณ 147.54 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการลาชา/เรงรัด มีจํานวน 9 งาน งบประมาณ 1137.65 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการปรับ/ไมเกินรอยละ 10 - มีจํานวน 1 งาน งบประมาณ 34.50 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการปรับ/มากกวารอยละ 10  - มีจํานวน 2 งาน งบประมาณ 550.76 ลานบาท

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ   
 หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา 

สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5  

สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 นายพรกฤษณ แทนแกว

สถานะ ปรับ/มากกวารอยละ 10   หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวารอยละ10
 หัวหนางานสนับสนุนดานสถาปตกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 3

แลวเสร็จ 1 งาน 

11.11100 22.22 11.11 50.00 5.56

สรุป งานกอสรางสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
     ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565    

เขตสุขภาพที่ 3

เขตสุขภาพ
จํานวน

งานทั้งหมด

รวมมูลคา

งานทั้งหมด/

ลานบาท

สถานะงานกอสรางฯ

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



จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ตอสัญญา สถานะ

นครสวรรค 1 2561 - 2564 รพ.สวรรคประชารักษ อาคารรังสี และผาตัด 6 ชั้น 6 เอกชน มี ไมมี 481.46  18 / 19 975  20 ม.ิย. 61   18 ก.พ. 64 30-Jul-64
ปรับเกินรอยละ 10

มาตรการคาปรับ

เปนรอยละ 0%

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

063 6299516

       ไชยวัฒน  ศิริเกตุ  

 089 6409266

จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ตอสัญญา สถานะ

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

ธ.ค/62
ไมมี มี 163.50  2 / 22 1000  1 ต.ค. 63  27 ม.ิย. 66 31-Oct-66 ลาชา/เรงรัด คาดวาแลวเสร็จตามสัญญา

หจก.กําแพงเพชร

ไพโรจนกอสราง
ภาณุพันธ  นิ่มสวัสดิ์  

081 9733918

พิจิตร 2 2563 - 2565 รพ.พิจิตร อาคารพักแพทย 32 ยูนิต 5 10482 +ข.14/ม.ค/63 ไมมี ไมมี 34.50  5 / 12 470  4 ม.ค. 65 ปรับไมเกินรอยละ 10 ปรับไมเกินรอยละ 10
กิจการรวมคา พาวเวอร

โปร

จ.อ.โสภณ  เทียมสอน  

063 6299516

นครสวรรค 3  2563 - 2565 รพ.สวรรคประชารักษ อาคารผูปวยนอก 5 10953 มี ไมมี 349.40  14 / 18
650

 15 พ.ค. 65 ลาชา/เรงรัด ลาชา/เรงรัด บริษัท วี.สถาปตย
จ.อ.โสภณ  เทียมสอน  

063 6299516

       ไชยวัฒน  ศิริเกตุ  

 089 6409266

นครสวรรค 4 2563 - 2565 รพ.สวรรคประชารักษ
อาคารผูปวยพิเศษ 6 ชั้น  พรอม

ทางเดินเชื่อม 5 ชั้น
6 เอกชน 190.00  7 / 18 720  5 ก.ค. 63  25 ก.ย. 65 ลาชา/เรงรัด คาดวาแลวเสร็จตามสัญญา

บริษัท เจริญภัณฑ

พานิชย  (1984) จํากัด

จ.อ.โสภณ  เทียมสอน  

063 6299516

       ไชยวัฒน  ศิริเกตุ  

 089 6409266

อุทัยธานี 5  2563 - 2565  รพ.อุทัยธานี อาคารผูปวยนอกและอุบัติเหตุ 9 10838 +ข.493/ธ.ค./59 มี มี 309.00  17 / 21 570  10 ส.ค. 63  3 ม.ีค. 65  17 เม.ย. 65 ลาชา/เรงรัด คาดวาแลวเสร็จตามสัญญา
บริษัทเจริญภัณฑ

พาณิชย(1984)จํากัด
      พายัพ  ดวงทิม     

  081 4746110

อุทัยธานี 6  2563 - 2565  รพ.อุทัยธานี อาคารจอดรถ 4 11050 ไมมี มี 69.30  8 / 12 530  23 พ.ย. 62  5 พ.ค. 64  28 ธ.ค. 64 ปรับเกินรอยละ 10 ปรับไมเกินรอยละ 10
บริษัทเจริญภัณฑพาณิชย

(1984)จํากัด

      พายัพ  ดวงทิม     

  081 4746110

จังหวัด คางาน(ลานบาท)

จังหวัด คางาน(ลานบาท)

การแกไขแบบ

(ม/ีไมม)ี

การแกไขฐาน

ราก

(ม/ีไมม)ี

วงเงิน

งบประมาณ 

(ลานบาท)

ดําเนินการแลวเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด
สถานการณลําดับ แบบเลขที่

การแกไขแบบ

(ม/ีไมม)ี

การแกไขฐาน

ราก

(ม/ีไมม)ี

วงเงิน

งบประมาณ 

(ลานบาท)

ผูควบคุมงานรวม 

เบอรโทร
ผูรับจาง

ผูควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอรโทร

ระยะดําเนินการ (วัน) ปที่เริ่ม

สัญญา 

สิ้นสุดสัญญา

สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง ความสูง

งานกอสรางสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจําวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 3  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เขตสุขภาพที่ 3  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปที่เริ่มสัญญา

 สิ้นสุดสัญญา
สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง ความสูง

ดําเนินการแลวเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด
สถานการณลําดับ แบบเลขที่

ระยะดําเนินการ (วัน)

ผูรับจาง
ผูควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอรโทร

ผูควบคุมงานรวม 

เบอรโทร



จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ตอสัญญา สถานะ

กําแพงเพชร 1  2564 2566  รพ.คลองขลุง อาคารผูปวยนอก - อุบัติเหตุ 4 9893 +ข.280/ธ.ค./62 ไมมี มี 84.00  2 / 12 645  27 ส.ค. 64  3 ม.ิย. 66  15 ต.ค. 66 ลาชา คาดวาแลวเสร็จตามสัญญา
หจก.กําแพงเพชร

ไพโรจนกอสราง

ภาณุพันธ  นิ่มสวัสดิ์  

081 9733918

พิจิตร 2 2564 - 2565  รพ.พิจิตร อาคารสนับสนุนบริการ 5 10153 +ข.139/ต.ค.62 ไมมี ไมมี 63.54  6 / 12 450  10 ก.ย. 65 ลาชา คาดวาแลวเสร็จตามสัญญา
กิจการรวมคา วีดูเอสไอ 

คอนสตรัคชั่น

จ.อ.โสภณ  เทียมสอน  

063 6299516

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

 5 / 9 425  17 เม.ย. 64  10 ม.ิย. 65 ลาชา/เรงรัด คาดวาแลวเสร็จตามสัญญา
หจก. นําแสงพาณิชย

กอสราง

       ไชยวัฒน  ศิริเกตุ  

 089 6409266

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

 8 / 8 360  9 ก.พ. 64  3 ก.พ. 65
แลวเสร็จ เดือน

พฤษภาคม 2565
แลวเสร็จ

หจก.นําแสงพานิช

กอสราง

       ไชยวัฒน  ศิริเกตุ  

 089 6409266

นครสวรรค 5 2564 - 2565 ศูนยอนามัยที่ 3 อาคารสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 2 10730 มี มี 22.89  4 / 9 360  19 ม.ีค. 64 13-Mar-65  9 พ.ค. 65 ลาชา/เรงรัด คาดวาแลวเสร็จตามสัญญา บริษัท สมุทรนภา จํากัด
       ไชยวัฒน  ศิริเกตุ  

 089 6409266

นครสวรรค 6 2564 - 2565  สนง.ควบคุมโรคที่ 3 อาคารหองปฎิบัติการควบคุมโรค 10951 +ข.236/พ.ย./63 ไมมี ไมมี 27.80  4 / 9 400  24 พ.ค. 64  28 ม.ิย. 65 ลาชา/เรงรัด คาดวาแลวเสร็จตามสัญญา
กิจการรวมคา เอส เอส 

พี คอนสตรัคชั่น

       ไชยวัฒน  ศิริเกตุ  

 089 6409266

นครสวรรค 7 2564 - 2565 รพ.ตาตลี อาคารพักแพทย 24 ยูนิต 4 11095 + ข.187/ก.ย.63 มี ไมมี 23.49  - / 9 400  4 ส.ค. 64  7 ก.ย. 65 ลาชา/เรงรัด คาดวาแลวเสร็จตามสัญญา
บ.ชาติชาย แอนด แอส

โซซิเอทส จํากัด

       ไชยวัฒน  ศิริเกตุ  

 089 6409266

อุทัยธานี 8 2564 รพ.หนองฉาง อาคารพักแพทย 24 ยูนิต 4 11095 23.78  2/ 9 400  22 ส.ค. 64  22 ก.ย. 65  - ลาชา/เรงรัด ลาชา
บ.ชาติชาย แอนด แอส

โซซิเอทส จํากัด
 - นายชาง สสจ.

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ   
 หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา 
 

สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5  

สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกวารอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวา รอยละ 10 

สถานการณ    หมายถึง การประเมินงานกอสรางโดยผูควบคุมงาน 

การแกไขแบบ

(ม/ีไมม)ี

การแกไขฐาน

ราก

(ม/ีไมม)ี

วงเงิน

งบประมาณ 

(ลานบาท)

ลําดับ
 ปที่เริ่ม

สัญญา 

สิ้นสุดสัญญา

ระยะดําเนินการ (วัน)

ผูรับจาง
ผูควบคุมงานรวม 

เบอรโทร
แบบเลขที่สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง ความสูง

ดําเนินการแลวเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด
สถานการณ

เขตสุขภาพที่ 3  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผูควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอรโทร
จังหวัด คางาน(ลานบาท)



จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ตอสัญญา สถานะ

อุทัยธานี 1 2565 รพ.บานไร อาคารผูปวยใน 60 เตียง 3 9025 +ข.120/ส.ค./64 44.84  - / 10 365  10 ก.พ. 65  9 ก.พ. 66 ปกติ สงมอบ พท.ลาชา 5 เม.ย.65
หจก. เอเชียคอนกรีต

กอสราง

      พายัพ  ดวงทิม       

081 4746110

อุทัยธานี 2 2565 รพ.โกรกพระ อาคารผูปวยนอก 4 ชั้น 4 8186/38 มี
รอผลการ

ทดสอบดิน
41,469,500

41.40  - / 11 366 6 เม.ย.65 19 ส.ค. 66 ปกติ คาดวาแลวเสร็จตามสัญญา หจก.นําแสงพานิชย
       ไชยวัฒน  ศิริเกตุ   

089 6409266
นายชาง สสจ.

กําแพงเพชร 3 2565 รพ.คลองลาน อาคารผูปวยนอก 3 ชั้น 3 10946  -  -
65,209,600

45.56  - / 10 367 11 พ.ค.65 3 ส.ค.2565 ปกติ คาดวาแลวเสร็จตามสัญญา หจก. ท.เจริญพันธ
ภาณุพันธ  นิ่มสวัสดิ์  081 

9733918

รวม 3 131.80

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ   
 หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา 
 

สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5  

สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกวารอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวา รอยละ 10 

สถานการณ    หมายถึง การประเมินงานกอสรางโดยผูควบคุมงาน 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ลานบาท)

คางาน

(ลานบาท)

ดําเนินการแลว

เสร็จ งวดงาน/

งวดงานทั้งหมด

ผูควบคุมงาน

รวม เบอรโทร

ระยะดําเนินการ (วัน)

สถานการณ ผูรับจาง
ผูควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอรโทร

งานกอสรางสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจําวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 3  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด ลําดับ

 ปทีเริม

สัญญา 

สิ้นสุด

สัญญา

สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง ความสูง แบบเลขที่
การแกไขแบบ

(มี/ไมมี)

การแกไขฐาน

ราก

(มี/ไมมี)



จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท
จํานวนงาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

4 18 1,816.31       5 252.62 2 368.29 5 494.76 3 47.74 3 652.90

รอยละ

สรุป จํานวนงานทั้งหมดมี มีจํานวน 18 งาน งบประมาณ 1,816.31   ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการปกติ  มีจํานวน 5 งาน งบประมาณ 252.62 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการลาชา มีจํานวน 2 งาน งบประมาณ 368.29 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการลาชา/เรงรัด มีจํานวน 5 งาน งบประมาณ 494.76 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการปรับ/ไมเกินรอยละ 10 - มีจํานวน 3 งาน งบประมาณ 47.74 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการปรับ/มากกวารอยละ 10  - มีจํานวน 3 งาน งบประมาณ 652.90 ลานบาท

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ   
 หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา 

สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5  

สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 

สถานะ ปรับ/มากกวารอยละ 10   หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวารอยละ10


สรุป งานกอสรางสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
     ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565    

เขตสุขภาพที่ 4

เขตสุขภาพ
จํานวน

งานทั้งหมด

รวมมูลคา

งานทั้งหมด/

ลานบาท

สถานะงานกอสรางฯ

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

16.67100 27.78 11.11 27.78 16.67

ลงชื่อ.............................................. 
       (        นายเสรี  ใจซ่ือ       ) 

หัวหนางานสนับสนุนดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพท่ี 4 
วันท่ี.................................................. 



จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ตอสัญญา สถานะ

ปทุมธานี 1 2561 - 2564 รพ.ปทุมธานี อาคารศูนยการแพทย 18 ชั้น 18 10706 มี

มี (เข็มเจาะ
เปยก เฉพาะ
 dai. 0.80 
เมตร 24 
เมตร เพิ่ม

ความยาวเปน
 32 เมตร)

623.00
 36 / 36 (แลว

เสร็จ)
1080  6 ส.ค. 61  20 ก.ค. 64

ปรับเกินรอยละ 10

มาตรการคาปรับเปน

รอยละ 0%

รอแกไขแนบทายสัญญา
บ.ไพลศาลกิจ ซิสเต็ม 

จก.

     ถิราธนัตถ  ศิริ   

   089 9517951

จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ตอสัญญา สถานะ

นนทบุรี 1 2563 - 2564 รพ.ปากเกร็ด 2
อาคารหอผูปวย 30 เตียง 
ซักฟอก จายกลาง

5
10400+ก.146/ก.ย/53 1 เลม
 , ข.406/ต.ค/56 62 แผน , ข.
262/ธ.ค/63 3 แผน

ไมมี ไมมี 24.20  2 / 8 480  31 ก.ค. 63  24 พ.ค. 64 31-Jan-65 ปรับเกินรอยละ 10 ปรับเกินรอยละ 10 หจก. จ ธนุกิจ
     ถิราธนัตถ  ศิริ   

   089 9517951

ปทุมธานี 2 2563 - 2566 รพ.คลองหลวง อาคารผูปวยนอก - ใน 10 ชั้น 10 10097 + ข.259/ธ.ค./62 มี ไมมี 268.89  12 / 32 1095  17 ก.ค. 63  11 ก.ค. 66 ลาชา
คาดวางานแลวเสร็จ

ตามสัญญา
บริษัท พุทธะเตชะ จํากัด

       อําพร  ทิมเจริญ    

   099 7359484

       อนุพงศ  สิงชัง 

   สสจ.ปทุมธานี

รายการสิ่งกอสราง แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่ คางาน(ลานบาท)
วงเงิน

งบประมาณ 
(ลานบาท)

เขตสุขภาพที่ 4  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

การแกไขแบบ
(ม/ีไมม)ี

การแกไข
ฐานราก
(ม/ีไมม)ี

ระยะดําเนินการ (วัน)

ลําดับ สถานที่กอสราง ผูรับจาง
ผูควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอรโทร

ดําเนินการแลว
เสร็จ งวดงาน/
งวดงานทั้งหมด

งานกอสรางสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ลําดับ สถานที่กอสราง
ดําเนินการแลว
เสร็จ งวดงาน/
งวดงานทั้งหมด

ผูควบคุมงานกอง
แบบแผน เบอรโทร

สถานการณ
ผูควบคุมงาน
รวม เบอรโทร

เขตสุขภาพที่ 4  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ความสูง

ระยะดําเนินการ (วัน)

ผูรับจางจังหวัด
ปที่เริ่มสัญญา
 สิ้นสุดสัญญา

การแกไขแบบ
(ม/ีไมม)ี

การแกไข
ฐานราก
(ม/ีไมม)ี

คางาน(ลานบาท)ความสูง
วงเงิน

งบประมาณ 
(ลานบาท)

ผูควบคุมงาน
รวม เบอรโทร

สถานการณ
ปที่เริ่มสัญญา
 สิ้นสุดสัญญา

จังหวัด รายการสิ่งกอสราง แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่



จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ตอสัญญา สถานะ

นนทบุรี 1  2564 - 2566 รพ.พระนั่งเกลา
อาคารเชี่ยวชาญดานอุบัติเหตุ 
และพักผูปวย

9 เอกชน ไมมี ไมมี 377.00  3 / 28 900  5 ต.ค. 63  23 มี.ค. 66 ลาชา/เรงรัด
คาดวางานแลวเสร็จ

ตามสัญญา

บริษัท พุทธะเตชะ 
จํากัด

     ถิราธนัตถ  ศิริ   
   089 9517951

 นวพล  นพคุณ   
 080 5603069

นนทบุรี 2 2564 - 2565
รพ.พระนั่งเกลา 2 

(วัดลานนาบุญ)
ปรับปรุงอาคาร รพ.พระนั่งเกลา
 2 (วัดลานนาบุญ)

 - แบบโรงพยาบาล ไมมี ไมมี 5.70  3 / 4 240  2 ต.ค. 63 17-Jan-64 ปรับเกินรอยละ 10 ปรับเกินรอยละ 10 บ.คูณพันพิม จก.
ปรียาภรณ  097 

0738668

ปทุมธานี 3 2564 - 2565 รพ.ธัญบุรี อาคารพักพยาบาล 32 หนวย 4 10482 มี มี 41.80  4 / 12 450  30 มี.ค. 64  25 มิ.ย. 65 ลาชา / เรงรัด
คาดวางานแลวเสร็จ

ตามสัญญา
บ. เฟคโตคอน จก.

       อําพร  ทิมเจริญ    

   099 7359484

ปทุมธานี 4 2564 - 2565 รพ.ลาดหลุมแกว อาคารซักฟอก จายกลาง 2 9540 + ข.207/ก.ย./63 มี มี 9.66  2 / 6 416  4 มี.ค. 64  29 ธ.ค. 64 24-Apr-65 ปรับไมเกินรอยละ 10
คาดวางานแลวเสร็จ

ตามสัญญา

หจก. ปูสรางเงิน คอน

สตรัคชั่น

    กิติศักดิ์  เอี่ยมละออ  

  084 5563769

       อนุพงศ  สิงชัง 

   สสจ.ปทุมธานี

ปทุมธานี 5 2564 - 2565
สถาบันบําบัดรักษา
และฟนฟูยาเสพติด

แหงชาติ
อาคารวิจัยเภสัชกรรม เอกชน มี ไมมี 18.39  - / 8  28 เม.ย. 65 ลาชา / เรงรัด

คาดวางานแลวเสร็จ

ตามสัญญา

        สุพร  ขุมทอง      

 081 8442981

อยุธยา 6 2564 - 2565 รพ.วังนอย อาคารโรงครัวโรงอาหาร 2 9539 +ข.205/ก.ย./63 ไมมี ไมมี 7.77  2 / 6 320  14 ก.พ. 65 ลาชา / เรงรัด
คาดวางานแลวเสร็จ

ตามสัญญา

บ.เอ็น แอน เอ็ม 

คอนสตัคชั่น จก.

        สุชาติ  จูศิริ     

081 9804914

สระบุรี 7 2564 - 2565 รพ.พระพุทธบาท ปรับปรุงหองแผนก ICU - ก.122/ก.ย./63 ไมมี ไมมี 24.88  3 / 5 180  15 พ.ค. 64  10 พ.ย. 64 ปรับไมเกินรอยละ 10
คาดวางานแลวเสร็จ

ตามสัญญา

บริษัท วอลเกอร 

เอสเตท จํากัด

       กิติพงษ  พึ่งอน     

  086 6646598

สระบุรี 8 2564 - 2565 สสจ.สระบุรี อาคารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 5 9118 มี

มี (คืนเงิรคา
เข็ม จาก 15 
เมตร เหลืออ

 7 เมตร)

49.80  2 / 12 450  14 มิ.ย. 64  27 ต.ค. 65 ลาชา / เรงรัด
คาดวางานแลวเสร็จ

ตามสัญญา

บริษัท ชูไลท เอ็นจิ

เนียริ่ง จํากัด

       กิติพงษ  พึ่งอน     

  086 6646598

สระบุรี 9 2564 - 2566 รพ.สระบุรี อาคาร รพ.ระดับปฐมภูมิ 4 เอกชน มี

มี (คืนเงิรคา
เข็ม จาก 15 
เมตร เหลืออ

 7 เมตร)

99.40  4 / 16 700  31 พ.ค. 64  1 พ.ค. 66 ลาชา
คาดวางานแลวเสร็จ

ตามสัญญา

บริษัท ชูไลท เอ็นจิ

เนียริ่ง จํากัด

       กิติพงษ  พึ่งอน     

  086 6646598

ลพบุรี 10 2564 - 2565 รพ.มะเร็งลพบุรี
ปรับปรุงโครงสรางและยาย
เครื่องมือหนวยเวชภัณฑปลอด
เชื้อ ณ. อาคารผูปวยนอก ชั้น 3

- เอกชน ไมมี ไมมี 13.20  1 / 2  12 ก.ค. 64  10 ต.ค. 64 ปรับไมเกินรอยละ 10 ปรับไมเกินรอยละ 10
บริษัท เมเจอร แอร

คอนดิชั่นนิ่ง จํากัด

       กิติพงษ  พึ่งอน     

  086 6646598

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ   
 หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา 
 

สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5  

สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกวารอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวา รอยละ 10 

สถานการณ    หมายถึง การประเมินงานกอสรางโดยผูควบคุมงาน 

ดําเนินการแลว
เสร็จ งวดงาน/
งวดงานทั้งหมด

เขตสุขภาพที่ 4  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระยะดําเนินการ (วัน)

สถานที่กอสราง ความสูง
การแกไขแบบ

(ม/ีไมม)ี

การแกไข
ฐานราก
(ม/ีไมม)ี

วงเงิน
งบประมาณ 
(ลานบาท)

ผูรับจาง
ผูควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอรโทร
จังหวัด

ผูควบคุมงาน
รวม เบอรโทร

รายการสิ่งกอสราง
ปที่เริ่มสัญญา
 สิ้นสุดสัญญา

สถานการณลําดับ แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่ คางาน(ลานบาท)



จํานวน
วัน

เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ตอสัญญา สถานะ

นนทบุรี 1 2565  รพ.บางบัวทอง2
ทอรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ํา
เสีย 300 ลบ.ม./วัน

- เอกชน ไมมี ไมมี 7.60  2 / 3 150  5 ม.ค. 65  3 มิ.ย. 65 ปกติ
คาดวางานแลวเสร็จ

ตามสัญญา

บริษัท เอส อาร ดี คอน

สตรัคชั่น จํากัด

    กิติศักดิ์  เอี่ยมละออ  

  084 5563769
ธิติภัทร  รัตนวราห

ปทุมธานี 2 2565 รพ.ธัญบุรี กอสรางลิฟต -
แบบกอสรางลิฟต ณ.รพ.

ธัญบุรี
ไมมี ไมมี 3.37  - / 3  1 ต.ค. 64 29-Mar-65 ปกติ

คาดวางานแลวเสร็จ

ตามสัญญา
บ. เยอมันลิฟต จก.

       อําพร  ทิมเจริญ    

   099 7359484

อยุธยา 3 2565 รพ. ทาเรือ อาคารพักแพทย 24 ยูนิต 4 11095 มี ไมมี 24.40  1 / 9 400  9 พ.ย. 64  13 ธ.ค. 65 ปกติ
คาดวางานแลวเสร็จ

ตามสัญญา
บ. สุวรรณพัฒ จก.

        สุชาติ  จูศิริ     

081 9804914

ลพบุรี 4 2565 - 2567 รพ.ชัยบาดาล อาคารอุบัติเหตุ-บําบัดรักษา 6 10129 ไมมี ไมมี 198.00  - / 17 820  4 พ.ย. 64  1 ก.พ. 67 ปกติ
คาดวางานแลวเสร็จ

ตามสัญญา

กิจการรวมคา มหา

ทรัพย ทรูเวิรค

       กิติพงษ  พึ่งอน     

  086 6646598
ชิตพล  ชื่นชวาล

สระบุรี 5 2565 รพ.วิหารแดง อาคารผูปวย 60 เตียง (พรอมลิฟต) 2 7919 ไมมี ไมมี 19.26  - / 8 360  16 มี.ค. 65  10 มี.ค. 65 ปกติ
คาดวางานแลวเสร็จ

ตามสัญญา

บ.ตระกูลใหญกอสราง 

จก.

       กิติพงษ  พึ่งอน     

  086 6646598

รวม 5 252.62

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ   
 หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา 
 

สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5  

สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกวารอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวา รอยละ 10 

สถานการณ    หมายถึง การประเมินงานกอสรางโดยผูควบคุมงาน 

งานกอสรางสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 4  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด ลําดับ
ปที่เริ่มสัญญา
 สิ้นสุดสัญญา

สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง ความสูง
การแกไขแบบ

(ม/ีไมม)ี

การแกไขฐาน
ราก

(ม/ีไมม)ี

วงเงิน
งบประมาณ 
(ลานบาท)

แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่ คางาน(ลานบาท)
ดําเนินการแลว
เสร็จ งวดงาน/
งวดงานทั้งหมด

ระยะดําเนินการ (วัน)

สถานการณ ผูรับจาง
ผูควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอรโทร
ผูควบคุมงาน
รวม เบอรโทร



จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท
จํานวนงาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

5 16 2,347.51      11 1213.54 1 118.00 2 336.58 2 679.39

สรุป จํานวนงานทั้งหมดมี มีจํานวน 16 งาน งบประมาณ 2,347.51    ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการปกติ  มีจํานวน 11 งาน งบประมาณ 1213.54 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการลาชา มีจํานวน 1 งาน งบประมาณ 118.00 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการลาชา/เรงรัด มีจํานวน 2 งาน งบประมาณ 336.58 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการปรับ/ไมเกินรอยละ 10 - มีจํานวน 2 งาน งบประมาณ 679.39 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการปรับ/มากกวารอยละ 10  - มีจํานวน 0 งาน งบประมาณ 0.00 ลานบาท

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย
สถานะ  ปกติ   
 หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา 
สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5  
สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5  
สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 
สถานะ ปรับ/มากกวารอยละ 10   หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวารอยละ10


สรุป งานกอสรางสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

     ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565    

เขตสุขภาพที่ ....5....

เขตสุขภาพ
จํานวน

งานทั้งหมด

รวมมูลคา

งานทั้งหมด/

ลานบาท

สถานะงานกอสรางฯ

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

ลงชื่อ.............................................. 
       (...นายสุทธิพร ปรีชา...) 

หัวหนางานสนับสนุนดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพท่ี 5 
วันท่ี...6 มิถุนายน 2565.... 



จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ตอสัญญา สถานะ

ราชบุรี 1   45/2562 รพ.บานโปง อาคารอุบัติเหตุและบําบัดรักษา 9 เอกชน มี ไมมี 297.90 16/30 1000 9 ส.ค. 62 4 พ.ค. 65 30 ม.ิย.65 ลาชา/เรงรัด ลาชา/เรงรัด
บ.แกวทองกะรัต 

จํากัด

มงคล + วัชระ  

085-3978918

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

รอยละ 10
ปรับ 0 %

บ.เชียงใหมวีระ

วิศวการ

พงศศักดิ์+วัชระ

081-208-8738

ราชบุรี 3 7/2562 วพบ.บรมราชชนนี ราชบุรี อาคารเรียนและหอนอน 11 9039และ9039/พิเศษ มี ไมมี 118.00 20/22 1075 28 ก.พ. 62 10 ก.พ. 65 2 ม.ิย.65 ลาชา ลาชา
บ.เอนคอนคอน

สตรัคชั่น จํากัด

มงคล + วัชระ  

085-3978918

1,090.78

จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ตอสัญญา สถานะ

นครปฐม 1
นฐ0032/ 

84/2564
รพ.นครชัยศรี

ซอมแซมทางเทียบรถฉุกเฉินและ

หลังคาคลุมพรอมถนนคสล.
7427/35 มี ไมมี 4.509  0/3 130 15 พ.ย. 64 25 ม.ีค. 65 ไมมี

ปรับ/ไมเกิน

รอยละ 10
ปรับ 0 %

บ.ช.เอกเจริญชัยกรุป 

จํากัด

พงศศักดิ์

081-208-8738

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

ตามสัญญา

หจก.ศรีสะเกษทวีผล

กอสราง

กิตติพัฒน 

085-9535659

ประจวบคีรีขันธ 3 321/2564 รพ.หัวหิน
อาคารอุบัติเหตุ-บําบัดรักษาและ

หองประชุม
6 10129 มี มี 188.888 3/17 820 2 ม.ีค. 64 19 ธ.ค. 66 15 ม.ีค. 67 ปกติ

คาดวางานแลวเสร็จ

ตามสัญญา
บ.ลิงค อินโนวา พร็อบ

เพอรตี้ จํากัด

กิตติพัฒน 

085-9535659

ประจวบคีรีขันธ 4 662/2564 รพ.ปราณบุรี อาคารผูปวยนอก คสล. 5 ชั้น 5 10943 ไมมี ไมมี 141.020 2/16 568 23 ก.ย. 64 15 ก.ค. 66 ไมมี ปกติ
คาดวางานแลวเสร็จ

ตามสัญญา
กิจการรวมคา "SK-TIS"

กิตติพัฒน 

085-9535659

กาญจนบุรี 5 324/2564
รพ.สมเด็จพระสังฆราช

องคที่ 19
อาคารพักพยาบาล 32 หนวย 5 10482 ไมมี ไมมี 38.676 5/12 470 20 พ.ค. 64 1 ก.ย. 65 ไมมี ลาชา/เรงรัด

คาดวางานแลวเสร็จแต

เลยขอกําหนดสัญญา

บ.สถิตยสถาปตย 

จํากัด

มงคล   

085-3978918

สมุทรสาคร 6 8/2564 รพ.บานแพว อาคารจอดรถ 9 เอกชน ไมมี ไมมี 48.456 6/11 480 25 ม.ิย. 64 16 ก.ย. 65 15พ.ย.65 ปกติ
คาดวางานแลวเสร็จ

ตามสัญญา

บ. กรีไทย เอ็น

จิเนียริงส จํากัด

พงศศักดิ์

081-208-8738

สมุทรสาคร 7 388/2564 รพ.สมุทรสาคร อาคารจอดรถ คสล. 10 ชั้น 10 10562+10562/1 ไมมี ไมมี 81.490 3/11 545 21 ม.ิย. 64 18 ธ.ค. 65 23 ม.ค. 66 ปกติ
คาดวางานแลวเสร็จ

ตามสัญญา

บริษัท ช.เจริญฤทธิ์

 เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

จักรภพ 

099-934-1542, 

อณัตฐ  

090-850-1019

สมุทรสาคร 8 595/2564 สสจ.สมุทรสาคร อาคารสํานักงานสาธาณสุขจังหวัด 5 9118+
ข.163/ก.ย./63 ไมมี ไมมี 39.500 -/12 570 30 ก.ย. 64 22 เม.ย. 66 ไมมี ปกติ
คาดวางานแลวเสร็จ

ตามสัญญา
บริษัท สิริ 99 จํากัด

จักรภพ 

099-934-1542, 

อณัตฐ  

090-850-1019

รวม 11 626.54

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ   
 หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา 
 

สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5  

สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกวารอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวา รอยละ 10 

สถานการณ    หมายถึง การประเมินงานกอสรางโดยผูควบคุมงาน 

ผูควบคุมงานรวม 

เบอรโทร
คางาน(ลานบาท)

ระยะดําเนินการ (วัน)

สถานการณ ผูรับจาง
ผูควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอรโทร

สถานการณ ผูรับจาง
ผูควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอรโทร

ผูควบคุมงานรวม 

เบอรโทร

ดําเนินการแลวเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด

เขตสุขภาพที่ ...5...  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด ลําดับ
 ปที่เริ่ม

สัญญา 

สิ้นสุดสัญญา

สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง ความสูง แบบเลขที่
การแกไขแบบ

(ม/ีไมม)ี

การแกไขฐานราก

(ม/ีไมม)ี

วงเงินงบประมาณ 

(ลานบาท)

เขตสุขภาพที่ ...5...  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

งานกอสรางสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจําวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ดําเนินการแลวเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด
จังหวัด ลําดับ

 ปที่เริ่ม

สัญญา 

สิ้นสุดสัญญา

สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง ความสูง แบบเลขที่
การแกไขแบบ

(ม/ีไมม)ี

การแกไขฐานราก

(ม/ีไมม)ี

วงเงินงบประมาณ 

(ลานบาท)
คางาน(ลานบาท)

ระยะดําเนินการ (วัน)



จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุกสัญญา ตอสัญญา สถานะ

ราชบุรี 1 รพ.ราชบุรี อาคารพักเจาหนาที่ 7 ชั้น 7 10725 69.5275
ลงนามสัญญา

ฯ วันที่ 2 

ม.ิย.65

ปกติ รอลงนามสัญญา
พงศศักดิ์

081-208-8738

นครปฐม 2
นฐ 0033 /

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

คาดวางานแลวเสร็จ

ตามสัญญา

บ.พ-ีเทค ซีวิล เอ็น

จิเนียริ่ง จํากัด

มานนท 

081-9981331

วุฒิชัย 

081-7711805

สุพรรณบุรี 3
สพ 

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

คาดวางานแลวเสร็จ

ตามสัญญา
บ.แฟคโตคอน จํากัด

มานนท 

081-9981331

นิพนธ 

081-8584249

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

ตามสัญญา

บ.ทรูเวิรคบิวเดอร 

จํากัด

พงศศักดิ์

081-208-8738

ประจวบคีรีขันธ 5  18/2565 รพ.จิตเวชหัวหิน อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น 5 10942 ไมมี ไมมี 47.439 - 450 28 ก.พ. 65  24 พ.ค.66 ปกติ
คาดวางานแลวเสร็จ

ตามสัญญา

บ.ประเสริฐโฆษณา

 จํากัด

พงศศักดิ์

081-208-8738

รวม 5 630.19

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ   
 หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา 
 

สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5  

สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกวารอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวา รอยละ 10 

สถานการณ    หมายถึง การประเมินงานกอสรางโดยผูควบคุมงาน 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ลานบาท)

คางาน(ลานบาท)
ดําเนินการแลวเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด

ระยะดําเนินการ (วัน)

สถานการณ ผูรับจาง

งานกอสรางสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจําวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

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

จังหวัด ลําดับ
 ปที่เริ่มสัญญา 

สิ้นสุดสัญญา
สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง ความสูง แบบเลขที่

การแกไขแบบ

(ม/ีไมม)ี

การแกไขฐานราก

(ม/ีไมม)ี

ผูควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอรโทร

ผูควบคุมงานรวม 

เบอรโทร



จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท
จํานวนงาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

6 31 3,021.45      11 1310.80 11 1328.13 4 143.53 4 236.41 1 2.59

สรุป จํานวนงานทั้งหมดมี มีจํานวน 31 งาน งบประมาณ 3,021.45    ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการปกติ  มีจํานวน 11 งาน งบประมาณ 1310.80 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการลาชา มีจํานวน 11 งาน งบประมาณ 1328.13 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการลาชา/เรงรัด มีจํานวน 4 งาน งบประมาณ 143.53 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการปรับ/ไมเกินรอยละ 10 - มีจํานวน 4 งาน งบประมาณ 236.41 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการปรับ/มากกวารอยละ 10  - มีจํานวน 1 งาน งบประมาณ 2.59 ลานบาท

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย
สถานะ  ปกติ   
 หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา 
สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5  
สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5  
สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 
สถานะ ปรับ/มากกวารอยละ 10   หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวารอยละ10


สรุป งานกอสรางสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
     ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565    

เขตสุขภาพที่ ....6....

เขตสุขภาพ
จํานวน

งานทั้งหมด

รวมมูลคา

งานทั้งหมด/

ลานบาท

สถานะงานกอสรางฯ

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

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

หัวหนางานสนับสนุนดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพท่ี 6 
วันท่ี....6 มิถุนายน 2565..... 



จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ตอสัญญา สถานะ

สมุทรปราการ 1 4/2562 รพ.บางพลี อาคารบริการและจอดรถ 9 9034 มี ไมมี 179.99 17/20 1011 22 ก.พ. 62 6 เม.ย. 65 6 เม.ย.65 ปรับ ปรับ/ไมเกินรอยละ 10
บ.แกวทองกะรัต 

จํากัด
ไกรสูรย 

0890411649

สมุทรปราการ 2 51/2563  รพ.บางพลี อาคารพักเจาหนาที่ 7 ชั้น 96หอง 7 10725 ไมมี ไมมี 63.40 6/15 580 9 ก.ย. 63 11 เม.ย. 65 18 ส.ค. 65 ลาชา/เรงรัด ลาชา/เรงรัด
บ.แกวทองกะรัต 

จํากัด
ไกรสูรย 

0890411649

สระแกว 3 134/2562
รพ.สมเด็จพระยุพราช

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

คาดวางานแลวเสร็จ
ตามสัญญา หรือปรับไม

เกินรอยละ 5
กิจการรวมคา JWM

สมภาษณ  
095-2973927

สระแกว 4 133/2562
รพ.สมเด็จพระยุพราช

สระแกว
อาคารจอดรถ 8 ชั้น พรอมระบบ

บําบัดน้ําเสีย
8 10965 ไมมี ไมมี 96.59 19/20 720 4 มิ.ย. 62 1 ต.ค. 64 22 ธ.ค. 64 ลาชา

คาดวางานแลวเสร็จ
ตามสัญญา หรือปรับไม

เกินรอยละ 5
บ.SPT ซีวิลกรุป

สมภาษณ  
095-2973927

สระแกว 5 132/2562
รพ.สมเด็จพระยุพราช

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

คาดวางานแลวเสร็จ
ตามสัญญา หรือปรับไม

เกินรอยละ 5
บ.สยาม KPT

สมภาษณ  
095-2973927

740.00

จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ตอสัญญา สถานะ

ฉะเชิงเทรา 1   2/2563 รพ.บางปะกง อาคารอํานวยการและจอดรถ 4 9055 มี ไมมี 118.78  7/16 720 28 ก.ย. 63 18 ก.ย. 65 ไมมี ปกติ
คาดวางานแลวเสร็จทัน

ตามสัญญา
บ.ชลบุรี บี เอส การ

โยธา จํากัด

ไกรสูรย 
0890411649

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

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

ตามสัญญา หรือปรับไม
เกินรอยละ 5

 นพดล 081-8890442

 พิษณุ  081-0362022

ชลบุรี 3 24/2563 รพ.แหลมฉบัง อาคารสนับสนุนบริการ 5 10014 มี ไมมี 37.24 6/9 475 21 พ.ค. 63 8 ก.ย. 64 ปรับ ปรับ/ไมเกินรอยละ 10
นพดล ยิ้มเพ็ชร 

0818890442

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

ตามสัญญา หรือปรับไม
เกินรอยละ 5

นพดล ยิ้มเพ็ชร 

0818890442

ระยอง 5 03/2563 รพ.ระยอง
ตอเติมอาคารผูปวยนอกเปนศูนยอา
ชีวเวชศาสตร

5 8254 มี มี 44.445 6/16 550 6 ต.ค. 63 8 เม.ย. 65 ลาชา
คาดวางานแลวเสร็จ

ตามสัญญา หรือปรับไม
เกินรอยละ 5

บ.7มกรา จํากัด
ดํารงคเกียรติ 

063-2314265

ระยอง 6 810/2563

รพ.เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี

อาคารผูปวยนอกและบําบัดรักษา 4 9843 มี ไมมี 88.450 2/18 800 30 ก.ย. 64 8 ธ.ค. 66 3 พ.ค. 65 ลาชา
คาดวางานแลวเสร็จ

ตามสัญญา หรือปรับไม
เกินรอยละ 5

บ.แกวทองกะรัต จํากัด
ดํารงคเกียรติ 

063-2314265

ระยอง 7 73/2564 รพ.แกลง
อาคารอุบัติเหตุ ผูปวยนอกและ
ผูปวยหนัก

6 10178 ไมมี ไมมี 137.500 15/22 809 6 พ.ย. 63 24 ก.พ. 66 ลาชา
คาดวางานแลวเสร็จ

ตามสัญญา หรือปรับไม
เกินรอยละ 5

กิจการรวมคา สกุลกิจ

 แอนด   ศิริรดา

แมน 0633955625 /

 บุญศักดิ์ 

087-4869561

สมุทรปราการ 8 79/2563  สถาบันราชประชาสมาสัย
อาคารศูนยสุขภาพดีวันทํางาน
(Wellness Center) พรอมที่จอดรถ

7 9043 ไมมี ไมมี 65.950 4/16 600 15 ต.ค. 63 6 มิ.ย. 65 3 พ.ย. 65 ลาชา
คาดวางานแลวเสร็จ

ตามสัญญา หรือปรับไม
เกินรอยละ 5

บ.เอ็นคอนคอน

สตรัคชั่น จํากัด

ไกรสูรย/จักรภพ 

089-0411649

สมุทรปราการ 9 80/2563
ดานควบคุมโรคกอง

โรคติดตอทั่วไป

อาคารสํานักงานดานควบคุม
โรคติดตอระหวางประเทศ และที่
พักบุคลากรดานควบคุมโรคฯ

6 10947 ไมมี ไมมี 34.589 7/14 680 28 ก.ย. 63 25 ส.ค. 65 24 ก.พ. 66 ปกติ
คาดวางานแลวเสร็จทัน

ตามสัญญา
บ.กรีนไทยคอน

สตรัคชั่น จํากัด

ไกรสูรย/จักรภพ 

089-0411649

979.32

ผูควบคุมงานกอง
แบบแผน เบอรโทร

ผูควบคุมงานรวม 
เบอรโทร

เขตสุขภาพที่ ...6...  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

วงเงิน
งบประมาณ 
(ลานบาท)

คางาน(ลานบาท)
ดําเนินการแลวเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด

ระยะดําเนินการ (วัน)
สถานการณ ผูรับจางความสูง แบบเลขที่

การแกไขแบบ
(มี/ไมมี)

การแกไขฐานราก
(มี/ไมมี)

จังหวัด ลําดับ
 ปที่เริ่ม
สัญญา 

สิ้นสุดสัญญา
สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง

สถานการณ ผูรับจาง
ผูควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอรโทร
ผูควบคุมงานรวม 

เบอรโทร

เขตสุขภาพที่ ...6...  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เขตสุขภาพที่ ...6...  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

งานกอสรางสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจําวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ดําเนินการแลวเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด

จังหวัด ลําดับ
 ปที่เริ่ม
สัญญา 

สิ้นสุดสัญญา
สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง ความสูง แบบเลขที่

การแกไขแบบ
(มี/ไมมี)

การแกไขฐานราก
(มี/ไมมี)

วงเงิน
งบประมาณ 
(ลานบาท)

คางาน(ลานบาท)

ระยะดําเนินการ (วัน)



จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ตอสัญญา สถานะ

ชลบุรี 1 38/2564 รพ.บางละมุง
ปรับปรุงพื้นที่คัดกรองและหองตรวจ
โรคระบบทางเดินหายใจ อาคร
สมนึก สุขสรีการ

- 07/2563. ไมมี ไมมี 2.59  3/4 120 3 ก.พ. 64 3 มิ.ย. 64 ปรับ ปรับ/เกินรอยละ 10  พิษณุ  081-0362022

ชลบุรี 2 2/2564
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิ

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

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

สัญญา
 พิษณุ  081-0362023

ชลบุรี 3 116/2564.(พ) รพ.มะเร็งชลปุรี ทางเดินเชื่อมสองชั้น 2 6204 ไมมี ไมมี 6.40 3/3. 200 17 พ.ค. 64 3 ธ.ค. 64 ปรับ
ปรับ/ไมเกินรอยละ 10 อยู

ระหวางการแกไขสัญญาฯ ปรับ

 0 %

 พิษณุ  081-0362023

ชลบุรี 4 133/2564.(พ) รพ.มะเร็งชลปุรี
พัฒนาผูปวยในเพื่อรักษาผูปวย
มะเร็งไทรอยดดวย HIGH DOSE 
I-131

1 เอกชลออกแบบ ไมมี ไมมี 13.77 4/6. 270 17 ก.ค. 64 12 เม.ย. 65 ลาชา/เรงรัด ลาชา/เรงรัด  พิษณุ  081-0362023

ระยอง 5 1077/2564 รพ.ปลวกแดง
อาคารผาตัด อุบัติเหตุ ผูปวยหนัก
และผูปวยใน

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

ตามสัญญา
บ.แกวทองกะรัต จํากัด

ดํารงคเกียรติ 

063-2314265

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

ตามสัญญา หรือปรับไม
เกินรอยละ 5

บริษัท ไชยยงค คาไม

 จํากัด

แมน 0633955625 /

 บุญศักดิ์ 

087-4869561

สมุทรปราการ 7 41/2564 รพ.บางจาก อาคารผูปวยนอก-อบัติเหตุ 5 8708/43 ไมมี ไมมี 128.85 - /16 800 8 มิ.ย.64 17 ส.ค.66 ปกติ
คาดวางานแลวเสร็จทัน

ตามสัญญา
หจก.คอนเทมโพรารี่ 

คอนสทรัคชั่น

ไกรสูรย/จักรภพ 

089-0411649

สมุทรปราการ 8 10/2564 รพ.บางจาก
ระบบบําบัดน้ําเสียขนาด150ลบม./
วัน

แบบ รพ.บางจาก ไมมี ไมมี 12.78 2/6 340 23 ก.พ. 64 29 ม.ค. 65 2 พ.ค. 65 ปรับ ปรับ/ไมเกินรอยละ 10
บริษัท ไทย บิลบอรด

 จํากัด

จักรภพ 

099-9341541

จันทบุรี 9  19/2564 รพ.พระปกเกลา
ตอเติมลิฟตสําหรับอาคารหอพัก
นิสิตแพทย 5 ชั้น ศูนยแพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก

5 แบบเอกชน ไมมี ไมมี 5.46  -/3 240 14 ก.ย. 64 12 พ.ค. 65 9 ก.ย. 65 ลาชา
คาดวางานแลวเสร็จ

ตามสัญญา หรือปรับไม
เกินรอยละ 5

บ. ชุมราษฎร 

วิศวกรรม จํากัด
แมน 0633955625

สระแกว 10 193/2564 รพ.เขาฉกรรจ อาคารอุบัติเหตุ สูง 2 ชั้น 2 8728 ไมมี ไมมี 28.00 3/9 365 18 ก.พ. 64 12 พ.ค. 65 ปกติ
คาดวางานแลวเสร็จทัน

ตามสัญญา
กิจการรวมคาSPคอ

นทรัคชั่น

สมภาษณ  
095-2973927

สระแกว 11 10/2564 รพ.จิตเวชสระแกวฯ
อาคารพักเจาหนาที่ 52 หอง สูง 4 
ชั้น

4 10468 ไมมี ไมมี 19.53 4/10 420 12 พ.ค. 64 14 เม.ย. 65 11 ก.ย.65 ปกติ
คาดวางานแลวเสร็จทัน

ตามสัญญา
บริษัท อาร.พี.โอ.เอส

 จํากัด

สมภาษณ  
095-2973927

ปราจีนบุรี 12 30/2564 รพ.บานสราง อาคารผูปวยนอก 30 เตียง 2 10464 มี มี 29.76 3/8 360 18 พ.ค. 64 12 พ.ค. 65 ลาชา/เรงรัด
ลาชากวาที่กําหนดใน

งวดงาน
กิจการรวมคาSPคอ

นทรัคชั่น
ธรรมรัตน สุขจิระ 

0850194955

ปราจีนบุรี 13 236/2564 รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร อาคารพัสดุ และซอมบํารุง 5 9003 มี ไมมี 36.60 5/10 450 18 พ.ค. 64 10 ส.ค. 65 ลาชา/เรงรัด
ลาชากวาที่กําหนดใน

งวดงาน
กิจการรวมคาSPคอ

นทรัคชั่น
ธรรมรัตน สุขจิระ 

0850194955

รวม 27 524.77

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ   
 หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา 
 

สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5  

สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกวารอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวา รอยละ 10 

สถานการณ    หมายถึง การประเมินงานกอสรางโดยผูควบคุมงาน 

ระยะดําเนินการ (วัน)

สถานการณ ผูรับจาง
ผูควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอรโทร
ผูควบคุมงานรวม 

เบอรโทร
จังหวัด ลําดับ

 ปที่เริ่ม
สัญญา 

สิ้นสุดสัญญา
สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง ความสูง แบบเลขที่

ดําเนินการแลวเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด

การแกไขแบบ
(มี/ไมมี)

การแกไขฐานราก
(มี/ไมมี)

วงเงิน
งบประมาณ 
(ลานบาท)

คางาน(ลานบาท)



จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุกสัญญา ตอสัญญา สถานะ

สมุทรปราการ 1 2565 รพ.สมุทรปราการ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น 14 10717 374.1651 ปกติ
คาดวาแลวเสร็จตาม

สัญญาฯ

ชลบุรี 2 2565 รพ.ชลบุรี อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น 14 10717 ไมมี ไมมี 366.2094  1/25 25 เม.ย. 65 25 เม.ย. 68 ปกติ
คาดวาแลวเสร็จตาม

สัญญาฯ

ชลบุรี 3 2565
สํานักงานปองกันควบคุม

โรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
อาคารชุดพักอาศัย 40 ยูนิต 6 ชั้น 6 11096 ไมมี ไมมี 36.99  1/14 1 ม.ีค. 65 3 ม.ิย. 66 ปกติ

คาดวาแลวเสร็จตาม
สัญญาฯ

ชลบุรี 4 2565
วิทยาลัยการพยาบาล 

จังหวัดชลบุรี
อาคารหอพักนักศึกษาแพทยและอาจารย 10309 ปกติ

ไดผูรับจางแลวอยู
ระหวางรอเซ็นสัญญา

จาง

รวม 4 777.36

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ   
 หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา 
 

สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5  

สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกวารอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวา รอยละ 10 

สถานการณ    หมายถึง การประเมินงานกอสรางโดยผูควบคุมงาน 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ลานบาท)

คางาน(ลานบาท)
ดําเนินการแลวเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด

ระยะดําเนินการ (วัน)

สถานการณ ผูรับจาง

งานกอสรางสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจําวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่ ...6....  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด ลําดับ
 ปที่เริ่ม
สัญญา 

สิ้นสุดสัญญา
สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง ความสูง แบบเลขที่

การแกไขแบบ
(ม/ีไมม)ี

การแกไข
ฐานราก
(ม/ีไมม)ี

ผูควบคุมงานกอง
แบบแผน เบอรโทร

ผูควบคุมงานรวม 
เบอรโทร



จํานวนงาน
รวมมูลคา

งาน/ลานบาท
จํานวนงาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท
จํานวนงาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท
จํานวนงาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท
จํานวนงาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

7 19 894.41 5 65.50 4 215.69 7 565.46 3 47.76 - -

รอยละ

สรุป จํานวนงานทั้งหมดมี มีจํานวน 19 งาน งบประมาณ 894.41 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการปกติ  มีจํานวน 5 งาน งบประมาณ 65.50 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการลาชา มีจํานวน 4 งาน งบประมาณ 215.69 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการลาชา/เรงรัด มีจํานวน 7 งาน งบประมาณ 565.46 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการปรับ/ไมเกินรอยละ 10 - มีจํานวน 3 งาน งบประมาณ 47.76 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการปรับ/มากกวารอยละ 10  - มีจํานวน - งาน งบประมาณ - ลานบาท

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ   
 หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา 

สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5  

สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 

สถานะ ปรับ/มากกวารอยละ 10   หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวารอยละ10


สรุป งานกอสรางสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

     ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565    

เขตสุขภาพที่ 7

เขตสุขภาพ
จํานวน

งานทั้งหมด

รวมมูลคา

งานทั้งหมด/

ลานบาท

สถานะงานกอสรางฯ

หมายเหตุปกติ ลาชา ลาชา/เรงรัด ปรับ/ไมเกินรอยละ 10 ปรับ/มากกวารอยละ 10

-100 26.32 21.05 36.84 15.79

ลงชื่อ.............................................. 
       ( นายชาติศักรินทร พาหุกุล ) 

หัวหนางานสนับสนุนดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพท่ี  7 
วันท่ี.................................................. 



จํานวนวัน เริ่มสัญญา
สิ้นสุด

สัญญา
ตอสัญญา สถานะ

กาฬสินธุ 1 2562-2566 รพร.กุฉินารายณ

อาคารสนับสนุนบริการ

ประกอบดวยระบบซักรีด ระบบงาน

ครัว ระบบพัสดุและระบบหนวยจาย

กลาง

5 เอกชน มี มี 70.52 64.80 6/15 1,560 23 พ.ค. 61 6 ม.ค. 63 3 ม.ค. 66 ลาชา/เรงรัด
อยูในสัญญาแตงานลาชาไม

เปนไปตามงวดงาน
หจก.กาฬสินธุกอสราง

กนกศักดิ์   จันทะคามปุระเทพ  

   084-4791595

จํานวนวัน เริ่มสัญญา
สิ้นสุด

สัญญา
ตอสัญญา สถานะ

1 2563-2565 รพ.ขอนแกน อาคารพักเจาหนาที่ 96 ยูนิต 8 10950 มี ไมมี 123.09 93.70 6/20 720 19 ก.ย. 63 8 ก.ย. 65 - ลาชา/เรงรัด
อยูในสัญญาแตงานลาชาไม

เปนไปตามงวดงาน
กิจการรวมคา เอ็มเอส

     อดุล ปุระเทพ    

081-2614386

2 2563-2565 รพ.สิรินธร
อาคารคลอด ผาตัด และผูปวยหนัก

(ICU)
4 8832 มี ไมมี 122.65 113.72 3/17 815 30 ก.ย. 63 23 ธ.ค. 65 - ลาชา/เรงรัด

อยูในสัญญาแตงานลาชาไม

เปนไปตามงวดงาน

บ.ขอนแกน อินทีเรีย 

จํากัด

           อดุล ปุระเทพ      

          081-2614386,     

        พิเชษฐ เพียหลา  

087-4916224

3 2563-2565
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิ

รินธร

อาคารแฟลตพักบุคลากรขนาด 20 

ยูนิต
6 8440 ไมมี ไมมี 28.00 24.42 11/12 732 29 พ.ค. 63 3 ก.ค. 64 31 พ.ค. 65 ลาชา

อยูในสัญญาแตงานลาชาไม

เปนไปตามงวดงาน

บ.ทองเกลาวิศวกรรม 

จํากัด

    พิเชษฐ เพียหลา  

087-4916224

จํานวนวัน เริ่มสัญญา
สิ้นสุด

สัญญา
ตอสัญญา สถานะ

1 เงินบริจาค รพ.พล อาคารผูปวยนอก 3
8708/

พิเศษ/43
ไมมี ไมมี 87.90 74.83 -/15 750 7 ส.ค. 64 26 ก.ย. 66 - ลาชา

อยูในสัญญาแตงานลาชาไม

เปนไปตามงวดงาน
หจก.ชัยภูมิสุขภัณฑ

     อดุล ปุระเทพ    

081-2614386

2 2564-2565 รพ.ธัญญารักษขอนแกน
อาคารศูนยเตรียมความพรอมกลับสู

สังคม
2 เอกชน มี ไมมี 20.00 18.90 6/10 400 9 มี.ค. 64 12 เม.ย. 65 1 พ.ค. 65

ปรับ/ไม

เกินรอยละ

 10

งด/ลด คาปรับ ตาม

หนังสือเวียน ว.693

บ.ขอนแกน ควอลิตี้ 

คอนกรีต จํากัด

  อดุล ปุระเทพ    

081-2614386

3 2564-2566
รพ.จิตเวชขอนแกนราช

นครินทร
อาคารผูปวยนอก 5 10943 มี ไมมี 182.16 144.75 3/16 660 26 มี.ค. 64 15 ม.ค. 66 - ลาชา/เรงรัด

อยูในสัญญาแตงานลาชาไม

เปนไปตามงวดงาน

บ.เลิศพัฒนาศรีสะเกษ

 จํากัด

   อดุล ปุระเทพ    

081-2614386

4 2564-2565 รพ.โนนศิลา อาคารผูปวยใน 30 เตียง 1 11008 ไมมี ไมมี 26.64 25.40 3/8 340 30 เม.ย. 64 4 เม.ย. 66 - ลาชา/เรงรัด
อยูในสัญญาแตงานลาชาไม

เปนไปตามงวดงาน

หจก.ศิรวัฒนกอสราง

(1999)

     พิเชษฐ เพียหลา      

087-4916224

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ   
 หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา 
 

สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5  

สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกวารอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวา รอยละ 10 

สถานการณ    หมายถึง การประเมินงานกอสรางโดยผูควบคุมงาน 

ระยะดําเนินการ (วัน)

สถานการณ ผูรับจาง

แบบเลขที่

ระยะดําเนินการ (วัน)

สถานการณ ผูรับจาง

เขตสุขภาพที่ 7  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด ลําดับ
 ปที่เริ่มสัญญา

 สิ้นสุดสัญญา
สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง

ความ

สูง

ผูควบคุมงานกองแบบแผน 

เบอรโทร

ผูควบคุมงาน ศบส.7/

  สสจ.  เบอรโทร

ดําเนินการแลวเสร็จ

 งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด

การแกไขแบบ

(มี/ไมมี)

การแกไขฐาน

ราก

(มี/ไมมี)

วงเงิน

งบประมาณ 

(ลานบาท)

คางาน(ลาน

บาท)

ผูควบคุมงาน ศบส.7/

  สสจ.  เบอรโทร

เขตสุขภาพที่ 7  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด ลําดับ
 ปที่เริ่มสัญญา

 สิ้นสุดสัญญา
สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง

ความ

สูง
แบบเลขที่

การแกไขแบบ

(มี/ไมมี)

การแกไขฐาน

ราก

(มี/ไมมี)

ผูควบคุมงานกองแบบแผน 

เบอรโทร

ผูควบคุมงาน ศบส.7/

  สสจ.  เบอรโทร

วงเงิน

งบประมาณ 

(ลานบาท)

คางาน(ลาน

บาท)

ดําเนินการแลวเสร็จ

 งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด

คางาน(ลาน

บาท)

ระยะดําเนินการ (วัน)

สถานการณ ผูรับจาง
ผูควบคุมงานกองแบบแผน 

เบอรโทร

ขอนแกน

ขอนแกน

เขตสุขภาพที่ 7  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

งานกอสรางสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจําวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ดําเนินการแลวเสร็จ

 งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด

จังหวัด ลําดับ
 ปที่เริ่มสัญญา

 สิ้นสุดสัญญา
สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง

ความ

สูง
แบบเลขที่

การแกไขแบบ

(มี/ไมมี)

การแกไขฐาน

ราก

(มี/ไมมี)

วงเงิน

งบประมาณ 

(ลานบาท)



จํานวนวัน เริ่มสัญญา
สิ้นสุด

สัญญา
ตอสัญญา สถานะ

มหาสารคาม 5 2564-2566 รพ.มหาสารคาม หอพักแพทย 10 10095 ไมมี ไมมี 122.86 94.45 10/23 860 26 พ.ย. 63 8 เม.ย. 66 ลาชา
อยูในสัญญาแตงานลาชาไม

เปนไปตามงวดงาน

บ.สุทัศนวิศวการ

(1994)จํากัด

  ศรัณย หงษเจริญ 

087-9196567

6 2564-2565 รพ.ดอนจาน อาคารผูปวยใน 30 เตียง 1 11008 ไมมี ไมมี 27.98 23.20 4/8 340 9 เม.ย. 64 #######
ปรับ/ไมเกิน

รอยละ 10
มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10

หจก.แบล็ค วอเตอร 

พรอปเพอรตี

  สุรัตน พลเยี่ยม

081-7171075

7 2564-2566 รพ.กาฬสินธุ อาคารพักเจาหนาที่ 7 10865 ไมมี ไมมี 36.26 29.00 2/18 680 25 ส.ค. 64 6 ก.ค. 66 ปกติ
คาดวางานแลวเสร็จตาม

สัญญา
หจก.รินทรรัตน

   สุรัตน พลเยี่ยม

081-7171075

8 2564-2565 รพ.สุวรรณภูมิ อาคารสนับสนุนบริการ 5 10153 มี ไมมี 74.24 68.50 5/10 450 ####### ####### ลาชา/เรงรัด
อยูในสัญญาแตงานลาชาไม

เปนไปตามงวดงาน
หจก.จั่วเซงยโสธร

กนกศักดิ์ จันทะคามปุระ

เทพ     084-4791595

9 2564-2565 รพ.จตุรพักตรพิมาน อาคารผูปวยนอก 3 10946 ไมมี ไมมี 67.02 54.60 4/10 450 ####### ####### ลาชา/เรงรัด
อยูในสัญญาแตงานลาชาไม

เปนไปตามงวดงาน

บ.วลัยรันต การโยธา 

จํากัด

กนกศักดิ์ จันทะคามปุระ

เทพ     084-4791595

จํานวนวัน เริ่มสัญญา
สิ้นสุด

สัญญา
ตอสัญญา สถานะ

มหาสารคาม 1 2565-2565 รพ.มหาสารคาม อาคารพักอาจารยแพทย 88 ยูนิต 10 เอกชน ไมมี ไมมี 26.18 21.99 -/7 300 16 ก.พ. 65 ####### ลาชา
อยูในสัญญาแตงานลาชาไม

เปนไปตามงวดงาน

หจก.ทับทองแทงการ

โยธา

  ศรัณย หงษเจริญ 

087-9196567

ขอนแกน 2 2565-2566  รพ.ชนบท
อาคารสงเสริมสุขภาพและ

อเนกประสงค(แบบแพทยแผนไทย/

 จิตเวชและยาเสพติด)

2 9638 ไมมี ไมมี 12.51 12.11 -/7 360 12 ม.ค. 65 6 ม.ค. 66 ปกติ
คาดวางานแลวเสร็จตาม

สัญญา

หางหุนสวนจํากัด สา

โรจการไฟฟา

  พิเชษฐ เพียหลา      

087-4916224

กาฬสินธุ 3 2565-2565 รพ.นามน
อาคารสถานบริการสาธารณสุข

ชุมชน(ชายแดน) แบบ ก.
1 10830 ไมมี มี 1.65 1.65 2/4 180 28 ธ.ค. 64 ####### ปกติ

คาดวางานแลวเสร็จตาม

สัญญา

หจก.พ.พงศธร 

วิศวกรรม
-

ฉัตรชัย วรรณสิงห 

080-7539197

4 2565-2565 รพ.ทุงเขาหลวง
อาคารสงเสริมสุขภาพและ

อเนกประสงค
2 9638 ไมมี ไมมี 12.51 11.98 -/7 360 3 ก.พ. 65 ####### ปกติ

คาดวางานแลวเสร็จตาม

สัญญา
บ.เซียวสุวรรณ จํากัด -

นุมัติ นนติวาลย 

083-2378347

5 2565-2565 รพ.ธวัชบุรี
อาคารสงเสริมสุขภาพและ

อเนกประสงค
2 9638 ไมมี ไมมี 6.07 5.66 -/3 160 30 ธ.ค. 64 8 ม.ิย. 65

ปรับ/ไมเกิน

รอยละ 10

งด/ลด คาปรับ ตาม

หนังสือเวียน ว.693
บ.เอส 77 จํากัด -

นุมัติ นนติวาลย 

083-2378347

6 2565-2565 รพ.พนมไพร
อาคารสงเสริมสุขภาพและ

อเนกประสงค
2 9638 ไมมี ไมมี 12.51 10.76 1/7 360 3 ก.พ. 65 ####### ปกติ

คาดวางานแลวเสร็จตาม

สัญญา
บ.เอส 77 จํากัด -

นุมัติ นนติวาลย 

083-2378347

รวม 19 รวมมูลคางานทั้งหมด 894.41   

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ   
 หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา 
 

สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5  

สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกวารอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวา รอยละ 10 

สถานการณ    หมายถึง การประเมินงานกอสรางโดยผูควบคุมงาน 

งานกอสรางสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจําวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
เขตสุขภาพที่ 7  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด ลําดับ
 ปที่เริ่มสัญญา

 สิ้นสุดสัญญา
สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง

ความ

สูง
แบบเลขที่

การแกไข

แบบ

(ม/ีไมม)ี

ผูรับจาง
ผูควบคุมงานกองแบบ

แผน เบอรโทร

ผูควบคุมงาน ศบส.7/

  สสจ.  เบอรโทร

กาฬสินธุ

รอยเอ็ด

การแกไข

ฐานราก

(ม/ีไมม)ี

วงเงิน

งบประมาณ

 (ลานบาท)

คางาน 

(ลานบาท)

ดําเนินการแลว

เสร็จ งวดงาน/

งวดงานทั้งหมด

ระยะดําเนินการ (วัน)

สถานการณ

เขตสุขภาพที่ 7  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด ลําดับ
 ปที่เริ่มสัญญา

 สิ้นสุดสัญญา
สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง

ความ

สูง
แบบเลขที่

การแกไข

แบบ

(ม/ีไมม)ี

การแกไข

ฐานราก

(ม/ีไมม)ี

ผูควบคุมงานกองแบบ

แผน เบอรโทร

ผูควบคุมงาน ศบส.7/

  สสจ.  เบอรโทร

รอยเอ็ด

วงเงิน

งบประมาณ

 (ลานบาท)

คางาน

(ลานบาท)

ดําเนินการแลว

เสร็จ งวดงาน/

งวดงานทั้งหมด

ระยะดําเนินการ (วัน)

สถานการณ ผูรับจาง



จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท
จํานวนงาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

8 18 2,166.14      8 306.01 2 144.89 5 1281.49 3 414.87 -          0.00

รอยละ

สรุป จํานวนงานทั้งหมดมี มีจํานวน 18 งาน งบประมาณ 2,166.14    ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการปกติ  มีจํานวน 8 งาน งบประมาณ 306.01 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการลาชา มีจํานวน 2 งาน งบประมาณ 144.89 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการลาชา/เรงรัด มีจํานวน 5 งาน งบประมาณ 1281.49 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการปรับ/ไมเกินรอยละ 10 - มีจํานวน 3 งาน งบประมาณ 414.87 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการปรับ/มากกวารอยละ 10  - มีจํานวน 0 งาน งบประมาณ 0.00 ลานบาท

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ   
 หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา 

สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5  

สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 

สถานะ ปรับ/มากกวารอยละ 10   หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวารอยละ10


0.00100 44.44 11.11 27.78 16.67

สรุป งานกอสรางสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
     ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565    

เขตสุขภาพที่ 8

เขตสุขภาพ
จํานวน

งานทั้งหมด

รวมมูลคา

งานทั้งหมด/

ลานบาท

สถานะงานกอสรางฯ

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

ลงชื่อ.............................................. 
       (นาย ธนเศรษฐ  รวมชาติ) 

หัวหนางานสนับสนุนดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพท่ี ..8... 
วันท่ี 25 พฤษภาคม 2565     



จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุกสัญญา ตอสัญญา สถานะ

รพ.นครพนม 1 2561-2564 รพ.นครพนม
อาคารรักษาโรคระดับสูง-ศูนย

หัวใจ-ศูนยมะเร็ง-ผาตัดและ

วินิจฉัยโรค

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

รอยละ 10

อยูในชวงปรับไมเกินรอยละ

10
หจก.สกลไทยอีสาน

นายสําเริง

06-2895-9596

จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุกสัญญา ตอสัญญา สถานะ

มีการแกไขแบบ มี 

ผนังสําเร็จรูป + เครื่องปรับอากาศ VR  (แกไขความยาวเสาเข็ม)

สกลนคร 3 2563 - 2565
รพร.สมเด็จพระยุพราช

สวางแดนดิน

รพร.สมเด็จพระยุพราชสวาง

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

ปรับ/ไมเกิน

รอยละ 10

อยูในชวงปรับแตไมเกินรอย

ละ 10
บ. สาโรจนการไฟฟา

นายวราวุฒิ  ออน

ศรีอะรัญ

0992362714

นครพนม 4 2563 - 2565 รพร.ธาตุพนม รพร.ธาตุพนม 5 8708/43 ไมมี มี 189.00 144.89 3/16 700 3 ก.ค. 63 10 ก.ย. 65 2 ก.พ. 66 ลาชา คาดวางานแลวเสร็จตามสัญญา หจก.สกลไทยอีสาน
นายสําเริง 

0628959596

บึงกาฬ 5 2563 - 2566 รพ.บึงกาฬ รพ.บึงกาฬ 7 10327 ไมมี มี 377.00 377.608 1/24 1000 14 ส.ค. 64 10 พ.ค. 66 ลาชา/เรงรัด
*เตรียมยกเลิกสัญญา 

เนื่องจากผูรับจาไมมี

แรงงานและการสั่งซื้อของ

บ. ซีวิล พี จก.
 นายดุษฎี วิไลแกว

 0819751906

จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุกสัญญา ตอสัญญา สถานะ

อุดรธานี 1 2564 - 2565  รพ.มะเร็งอุดรธานี 
อาคารพักเจาหนาที่ 72 ยูนิต 

รพ.มะเร็งอุดรธานี
6 10949 ไมมี มี 90.40 74.390 5/18 640 6 มี.ค. 64 5 ธ.ค. 65 ลาชา/เรงรัด

อยูในสัญญาแตงานลาชาไม

เปนไปตามงวดงาน

หางหุนสวนจํากัด 

ชัยภูมิสุขภัณฑ

นายดุษฎี วิไลแกว 

0819751907

อุดรธานี 2 2564 - 2565 ศูนยสุขภาพจิตที่ 8
อาคารที่พักเจาหนาที่ 24 หอง 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 8
3 9555 ไมมี ไมมี 9.00 8.200 4/8 360 17 ส.ค. 64 11 ส.ค. 65 ลาชา/เรงรัด คาดวางานแลวเสร็จตามสัญญา

หางหุนสวนจํากัด 

วิทยกุลกอสราง

นายดุษฎี วิไลแกว 

0819751907

มีการแกไขแบบ มี แกไข

ยกเลิกเครื่องทําความรอนขนาดใหญ  (แกไขความยาวเสาเข็ม)

สกลนคร 4 2564 - 2565 รพ.วานรนิวาส
อาคารตึกผาตัด 4 หอง รพ.

วานรนิวาส
2 6348 ไมมี มี 22.00 20.889 3/8 360 16 มิ.ย. 64 10 มิ.ย. 65 ลาชา

อยูในสัญญาแตงานลาชาไม

เปนไปตามงวดงาน

บ.เพชรรวมสาสน 

มุกดาหาร

นายวราวุฒิ  ออน

ศรีอะรัญ 

0992362714

หนองบัวลําภู 5 2564 - 2565 โรงพยาบาลศรีบุญเรือง อาคารผาตัด 2 6348 ไมมี มี 22.000 18.89 3/8 360 21 เม.ย.64 16 เม.ย. 65
ปรับ/ไมเกิน

รอยละ 10
าดวางานไมแลวเสร็จตามสัญญ

หางหุนสวนจํากัด 

ศรีทันดรการโยธา

 นายดุษฎี วิไลแกว

 0819751907

นครพนม 6 2564 - 2565
รพ.จิตเวชนครพนม

ราชนครินทร

โรงอาหารและรานคา  รพ.จิต

เวชนครพนมราชนครินทร
2 10567 ไมมี ไมมี 18.00 15.420 2/8 350 21 ก.ค. 64 15 ก.ค. 65 ปกติ คาดวางานแลวเสร็จตามสัญญา หจก. วรา2015

นายสําเริง 

0628959596

นครพนม 7 2564 - 2565 รพ.ศรีสงคราม
อาคารผูปวยนอกและอุบัติเหตุ 

รพ.ศรีสงคราม
5 8815 ไมมี มี 123.00 108.000 2/14 700 7 ส.ค. 64 27 ก.ค. 66 ปกติ คาดวางานแลวเสร็จตามสัญญา

หจก.สกลรุงเรือง

กิจวิศวกรรม

นายสําเริง 

0628959596

รวม 13 2,062.35

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ   
 หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา 
 

สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5  

สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกวารอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวา รอยละ 10 

สถานการณ    หมายถึง การประเมินงานกอสรางโดยผูควบคุมงาน 

นายภูวเดช นอย

สมบัต0ิ872153600

นายภูวเดช นอย

สมบัต0ิ872153599

 นายดุษฎี วิไลแกว

 0819751906

ผูควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอรโทร

ผูควบคุมงานรวม 

เบอรโทร

หนองคาย 3 2564 - 2565 โรงพยาบาลหนองคาย 
อาคารสนับสนุนบริการ 

โรงพยาบาลหนองคาย
5 10153 22 ก.ค. 65 ลาชา/เรงรัด

อยูในสัญญาแตงานลาชาไม

เปนไปตามงวดงาน

บ.วี ดู คอนสรัคชั่น

 แอนด คอลชัล

แทนน

63.00 60.569 3/18 450 22 ก.ค. 64

20 ก.ย. 66 24 ส.ค.66 ลาชา/เรงรัด
อยูในสัญญาแตงานลาชาไม

เปนไปตามงวดงาน

บ. ว.ีสถาปตย จก.1 2563 - 2565
รพร.สมเด็จพระ

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

1241 27 มี.ค. 63

อุดรธานี

ระยะดําเนินการ (วัน)

สถานการณ ผูรับจาง
       วงเงินงบประมาณ 

   (ลานบาท)
คางาน(ลานบาท)

ดําเนินการแลว

เสร็จ งวดงาน/งวด

งานทั้งหมด

บ. สหการวิศวกรรม

115.00

หนองคาย 2 2563 - 2566
รพร.สมเด็จพระ

ยุพราชทาบอ
รพร.สมเด็จพระยุพราชทาบอ 10 เอกชน 790.00

ปกติ คาดวางานแลวเสร็จตามสัญญา

สถานการณ ผูรับจาง
ผูควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอรโทร

ผูควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอรโทร

ผูควบคุมงานรวม 

เบอรโทร

เขตสุขภาพที่ ...8..  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด ลําดับ
 ปที่เริ่ม

สัญญา 

สิ้นสุดสัญญา

สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง ความสูง

คางาน(ลานบาท)

ดําเนินการแลว

เสร็จ งวดงาน/งวด

งานทั้งหมด

ระยะดําเนินการ (วัน)
สถานการณ ผูรับจาง

แบบเลขที่
        การแกไขแบบ        (มี/

ไมมี)

        การแกไขฐานราก      

(มี/ไมมี)

739.84 5/19

 ปที่เริ่ม

สัญญา 

สิ้นสุดสัญญา

สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง ความสูง
       วงเงินงบประมาณ 

   (ลานบาท)

คางาน(ลานบาท)

ระยะดําเนินการ (วัน)

เขตสุขภาพที่ ..8...  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

งานกอสรางสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจําวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

แบบเลขที่

แบบเลขที่

ดําเนินการแลว

เสร็จ งวดงาน/งวด

งานทั้งหมด

จังหวัด ลําดับ
 ปที่เริ่ม

สัญญา 

สิ้นสุดสัญญา

สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง ความสูง
       วงเงินงบประมาณ 

   (ลานบาท)

        การแกไขแบบ        (มี/

ไมมี)

        การแกไขฐานราก      

(มี/ไมมี)

        การแกไขแบบ        (มี/

ไมมี)

        การแกไขฐานราก      

(มี/ไมมี)

ผูควบคุมงานรวม 

เบอรโทร

เขตสุขภาพที่ ..8...  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด ลําดับ

ลงชื่อ.............................................. 
       (นาย ธนเศรษฐ  รวมชาติ) 

หัวหนางานสนับสนุนดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพท่ี ..8... 
วันท่ี 25 พฤษภาคม 2565     



จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุกสัญญา ตอสัญญา สถานะ

หนองบัวลําภู 1 2565 - 2566 โรงพยาบาลหนองบัวลําภู
อาคารอุบัติเหตุ เปนอาคาร คสล. 2 

ชั้น แบบเลขที่ 8728
2 8728 ไมมี ม(ีแกไขความลึกฐานราก) 30,572,700.00            27.27 /9 365 11 ก.พ. 65 11 ก.พ. 66 ปกติ

คาดวางานแลวเสร็จตาม

สัญญา แกไขสัญญาคืนคา

เสาเข็ม 3 เมตร

บริษัท เลิศพัฒนา 

วิศวการ จํากั

นายพงศกร ทิวงคษา 

0944664561

อุดรธานี 2 2564 - 2565
กรมการแพทยแผนไทย

และการแพทยทางเลือก
อาคารสุขภาพชุมชลเมือง 4 10847 ไมมี ไมมี 43.00 40.50 1/13 480 15 ก.พ. 65 6 มิ.ย. 66 ปกติ คาดวางานแลวเสร็จตามสัญญ

หางหุนสวนจํากัด 

ชัยภูมิสุขภัณฑ

 นายดุษฎี วิไลแกว 

0819751907

เลย 3 2565 - 2565
โรงพยาบาลจิตเวชเลย

ราชนครินทร จังหวัดเลย

อาคารพักเจาหนาที่ (บานพักคนงาน)

 สวนที่เหลือ จังหวัดเลย
5 8057 ไมมี ไมมี 13,525,300.00            11.680 1/4 180 20 เม.ย. 65 16 ต.ค. 65 ปกติ าดวางานไมแลวเสร็จตามสัญญ

หจก. บ.ีโอ.ท.ีคอน

สตรัคชั่น

นายอรรถพล ขําทอง 

0956973918

อุดรธานี 4 2564 - 2565
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนี จ. อุดรธานี
ปรับปรุงซอมแซมอาคารพักพยาบาล 1 ก.112/ก.ย./61 ไมมี ไมมี 2.90 2.54 1/3 180 13 ม.ค. 65 11 ก.ค. 65 ปกติ าดวางานไมแลวเสร็จตามสัญญ

หจก.อุดรแพลนนิ่ง 

แอนด คอนสตรัคชั่น

 นายดุษฎี วิไลแกว 

0819751907

หนองคาย 5 2564 - 2565 โรงพยาบาลหนองคาย กอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย 1 นค-181201 ไมมี ไมมี 21.80 1/6 365 30 ธ.ค. 64 29 ธ.ค.65 ปกติ าดวางานไมแลวเสร็จตามสัญญ
หางหุนสวนจํากัด ศรี

ทันดรการโยธา

 นายดุษฎี วิไลแกว 

0819751907

รวม 5 103.79

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ   
 หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา 
 

สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5  

สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกวารอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวา รอยละ 10 

สถานการณ    หมายถึง การประเมินงานกอสรางโดยผูควบคุมงาน 

ผูควบคุมงานรวม 

เบอรโทร
คางาน(ลานบาท)

ดําเนินการแลวเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด

ระยะดําเนินการ (วัน)

สถานการณ ผูรับจาง

งานกอสรางสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจําวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

          การแกไขแบบ       

     (มี/ไมมี)

        การแกไขฐานราก     

 (มี/ไมมี)

       วงเงินงบประมาณ    

(ลานบาท)

เขตสุขภาพที่ ...8...  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด ลําดับ
 ปที่เริ่มสัญญา

 สิ้นสุดสัญญา
สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง ความสูง แบบเลขที่

ผูควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอรโทร

ลงช่ือ.............................................. 
       (นาย ธนเศรษฐ  รวมชาต)ิ 

หัวหนางานสนับสนุนดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม เขต
สุขภาพที่ ..8... 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565     



จํานวน

งาน

รวมมูลค่า

งาน/ล้านบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลค่า

งาน/ล้านบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลค่า

งาน/ล้านบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลค่า

งาน/ล้านบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลค่า

งาน/ล้านบาท

9 13 1,395.44       9 971.45 4 423.99 - - - - - -

สรุป จํานวนงานทั้งหมดมี มีจํานวน 13 งาน งบประมาณ 1,395.44 ล้านบาท

จํานวนงานดําเนินการปกติ  มีจํานวน 9 งาน งบประมาณ 971.45   ล้านบาท

จํานวนงานดําเนินการล่าช้า มีจํานวน 4 งาน งบประมาณ 423.99   ล้านบาท

จํานวนงานดําเนินการล่าช้า/เร่งรัด มีจํานวน - งาน งบประมาณ - ล้านบาท

จํานวนงานดําเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 - มีจํานวน - งาน งบประมาณ - ล้านบาท

จํานวนงานดําเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10  - มีจํานวน - งาน งบประมาณ - ล้านบาท

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา 

สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  

สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10   หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10 

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

     ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565    

เขตสุขภาพที่ 9

เขตสุขภาพ
จํานวน

งานทั้งหมด

รวมมูลค่า

งานทั้งหมด/

ล้านบาท

สถานะงานก่อสร้างฯ

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

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

       (.............................................)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 9.

วันที่..................................................



จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุกสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

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

สัญญา
บ. พุทธเตชะ จํากัด

ธนาเวช 087 

5736889
รัตนกรณ์ 063 4699965

นครราชสีมา 2 เริ่มสัญญาปี 2563
รพ. เทพรัตน์

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

คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตาม

สัญญา

บ. เลิศพัฒนาศรีสะ

เกษ

ธนาเวช 087 

5736889
รัตนกรณ์ 063 4699965

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

สัญญา
บ. ชัยภูมิสุขภัณฑ์

อภิชาติ 089 

6578942
รัตนกรณ์ 063 4699965

ชัยภูมิ 4 เริ่มสัญญาปี 2563 รพ. ภูเขียว  อาคารพักพยาบาล 40 ยูนิต 5 ชั้น 10535 ไม่มี ไม่มี 50.88 13/15 470 15 ธ.ค. 63 1 เม.ย. 65 - ล่าช้า คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ หจก. เจริญรุ่งเรือง
อภิชาติ 089 

6578942
-

ว.693 ค่าปรับเป็น 0

รวม 4 302.79

จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุกสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

นครราชสีมา 1 เริ่มสัญญาปี 2564 รพ. ปากช่องนานา  อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น 10943 มี ไม่มี 140.83 3/16 660 9 มิ.ย. 64 30 มี.ค. 66 - ปกติ
คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตาม

สัญญา

บ.จักรราชคอน

สตรัคชั่น

ธนาเวช 087 

5736889
รัตนกรณ์ 063 4699965

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

สัญญา
บ. ภรผกาย

ธนาเวช 087 

5736889
-

ชัยภูมิ 3 เริ่มสัญญาปี 2564 รพ. บ้านแท่น อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น 10420 มี ไม่มี 27.39 4/10 360 25 มี.ค. 64 25 มี.ค. 65 - ล่าช้า คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ บ. ชัยภูมิสุขภัณฑ์
อภิชาติ 089 

6578942
-

ว.693 ค่าปรับเป็น 0

บุรัรัมย์ 4 เริ่มสัญญาปี 2564 รพ. นางรอง อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น 10943
ไม่มี ไม่มี

149.00 2/16 660 23 ก.ย. 64 14 ก.ค. 66 - ปกติ
คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตาม

สัญญา
บ. ชัยภูมิสุขภัณฑ์ อดิศร 089 9478439 -

กฤษฏา 085 

8672716
-

สุรินทร์ 5 เริ่มสัญญาปี 2564 รพ. ท่าตูม อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น 9893
ไม่มี ไม่มี

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

สัญญา

หจก.สุรินทร์รุ่งวิจิตร

กุล

สมชาย 081 

4169492
-

รวม 5 459.65

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา   

สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  

สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

เขตสุขภาพที่ 9  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจําวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด

จังหวัด ลําดับ
 ปีที่เริ่มสัญญา 

สิ้นสุดสัญญา
สถานที่ก่อสร้าง รายการสิ่งก่อสร้าง ความสูง แบบเลขที่

การแก้ไขแบบ

(มี/ไม่มี)

การแก้ไขฐานราก

(มี/ไม่มี)

วงเงินงบประมาณ 

(ล้านบาท)
ค่างาน(ล้านบาท)

ระยะดําเนินการ (วัน)

สถานการณ์ ผู้รับจ้าง
ผู้ควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอร์โทร

ผู้ควบคุมงานร่วม 

เบอร์โทร

เขตสุขภาพที่ 9  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด ลําดับ
 ปีที่เริ่มสัญญา 

สิ้นสุดสัญญา
สถานที่ก่อสร้าง รายการสิ่งก่อสร้าง ความสูง แบบเลขที่

การแก้ไขแบบ

(มี/ไม่มี)

การแก้ไขฐานราก

(มี/ไม่มี)

ผู้ควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอร์โทร

ผู้ควบคุมงานร่วม 

เบอร์โทร

วงเงินงบประมาณ 

(ล้านบาท)
ค่างาน(ล้านบาท)

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด

ระยะดําเนินการ (วัน)
สถานการณ์ ผู้รับจ้าง



จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุกสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

นครราชสีมา 1 เริ่มสัญญาปี 2565 รพ. ห้วยแถลง อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 4 ชั้น 8815 ไม่มี ไม่มี 123.02 89.00 /14 720 23 มี.ค. 65 15 มี.ค. 67 - ปกติ
คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตาม

สัญญา
บ. พุทธเตชะ จํากัด

ธนาเวช 087 

5736889

รัตนกรณ์ 063 

4699965

กฤษฏา 085 

8672716

บุรีรัมย์ 2 เริ่มสัญญาปี 2565 รพ. บุรีรัมย์ าคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพท 6 ชั้น แบบเอกชน ไม่มี มี
180

170.00 /20 870 10 ก.พ. 65 29 มิ.ย. 67 - ปกติ
คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตาม

สัญญา
บ. นิวัฒน์วัสดุ อดิศร 089 9478439 -

กฤษฏา 085 

8672716
-

บุรีรัมย์ 3 เริ่มสัญญาปี 2565 รพ. กระสัง อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 10944 ไม่มี ไม่มี
103

86.00 /14 650 4 มี.ค. 65 13 ธ.ค. 66 - ปกติ
คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตาม

สัญญา
บ. นิวัฒน์วัสดุ อดิศร 089 9478439 -

กฤษฏา 085 

8672716
-

สุรินทร์ 4 - รพ. สุรินทร์ อาคารผู้ป่วยใน 300 เตียง 11039 ไม่มี ไม่มี
406

288.00 /28 - - - -
ยังไม่ลงนาม

สัญญา

อยู่ระหว่างส่งเรื่องเข้าสํานัก

งบประมาณ

รวม 4 633.00

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา   

สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  

สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจําวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 9  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด ลําดับ
 ปีที่เริ่มสัญญา 

สิ้นสุดสัญญา
สถานที่ก่อสร้าง รายการสิ่งก่อสร้าง ความสูง แบบเลขที่

การแก้ไขแบบ

(มี/ไม่มี)

การแก้ไขฐานราก

(มี/ไม่มี)

ผู้ควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอร์โทร

ผู้ควบคุมงานร่วม 

เบอร์โทร

วงเงินงบประมาณ 

(ล้านบาท)
ค่างาน(ล้านบาท)

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด

ระยะดําเนินการ (วัน)

สถานการณ์ ผู้รับจ้าง



จํานวน

งาน

รวมมูลค่า

งาน/ล้านบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลค่า

งาน/ล้านบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลค่า

งาน/ล้านบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลค่า

งาน/ล้านบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลค่า

งาน/ล้านบาท

10 10 808.91        7 640.67 3 168.24 - - - - - -

สรุป จํานวนงานทั้งหมดมี มีจํานวน 10 งาน งบประมาณ 808.91   ล้านบาท

จํานวนงานดําเนินการปกติ  มีจํานวน 7 งาน งบประมาณ 640.67   ล้านบาท

จํานวนงานดําเนินการล่าช้า มีจํานวน 3 งาน งบประมาณ 168.24   ล้านบาท

จํานวนงานดําเนินการล่าช้า/เร่งรัด มีจํานวน - งาน งบประมาณ - ล้านบาท

จํานวนงานดําเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 - มีจํานวน - งาน งบประมาณ - ล้านบาท

จํานวนงานดําเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10  - มีจํานวน - งาน งบประมาณ - ล้านบาท

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา 

สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  

สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10   หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10 

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

     ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565    

เขตสุขภาพที่ 10

เขตสุขภาพ
จํานวน

งานทั้งหมด

รวมมูลค่า

งานทั้งหมด/

ล้านบาท

สถานะงานก่อสร้างฯ

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

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

       (...นายบดินทร์ วิบูลย์วัฒน์...)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่

10

วันที่............6 มิถุนายน 2565................



จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุกสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

อุบลราชธานี 1 เริ่มสัญญาปี 2563 รพ. ตระการพืชผล อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง 7 ชั้น 10725 ไม่มี ไม่มี 69.48 15/15 580 25 ก.ย. 63 28 เม.ย. 65 - ปกติ
คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตาม

สัญญา

หจก. สหสุทธิชัยเทรด

ดิ้ง

รัตนพล 082 

7899893
ทศพร 063 9517947

อํานาจเจริญ 2 เริ่มสัญญาปี 2563 รพ. อํานาจเจริญ อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง 10135 ไม่มี ไม่มี 52.80 12/14 550 20 ส.ค. 63 20 ก.พ. 65 27 พ.ค. 65 ล่าช้า คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ บ. บุษยาการสร้าง
รัตนพล 082 

7899893
ทศพร 063 9517947

ยโสธร 3 เริ่มสัญญาปี 2563 รพ. ยโสธร  อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง 10135 ไม่มี ไม่มี 42.50 12/14 550 25 ก.ย. 63 31 มี.ค. 65 29 มิ.ย. 65 ปกติ
คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตาม

สัญญา

หจก. เชิดชัยศิลป์

รุ่งเรือง

รัตนพล 082 

7899893
ทศพร 063 9517947

ศรีสะเกษ 4 เริ่มสัญญาปี 2563 รพ. ศรีสะเกษ อาคารโรงครัว - โรงอาหาร 8957 ไม่มี ไม่มี 43.95 13/15 450 18 ส.ค. 63 10 พ.ย. 64 ล่าช้า คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ
กิจการร่วมค้าเพาเวอร์

โปร

รัตนพล 082 

7899893
ทศพร 063 9517947

ว.693 ค่าปรับเป็น 0

รวม 4 208.73

จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุกสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

อุบลราชธานี 1 เริ่มสัญญาปี 2564 รพ. มะเร็งอุบลราชธานี อาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน 11039 ไม่มี ไม่มี 338.00 2/28 1095 25 พ.ย. 64 23 พ.ย. 67 - ปกติ
คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตาม

สัญญา

กิจการร่วมค้า เอสเอส

พีฯ

รัตนพล 082 

7899893
ทศพร 063 9517947

อุบลราชธานี 2 เริ่มสัญญาปี 2564 รพ. ม่วงสามสิบ อาคารผู้ป่วนอก 3 ชั้น 10946 ไม่มี ไม่มี 64.20 6/10 450 9 มิ.ย. 64 1 ก.ย. 65 - ปกติ
คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตาม

สัญญา
บ. เลิศพัฒนาศรีสะเกษ

รัตนพล 082 

7899893
ทศพร 063 9517947

มุกดาหาร 3 เริ่มสัญญาปี 2564 รพ. นิคมคําสร้อย อาคารผู้ป่วนอกและอุบัติเหตุ 3 ชั้น 8708/พิเศษ/43 ไม่มี ไม่มี 71.49 1/15 650 29 ก.ย. 64 10 ก.ค. 66 - ล่าช้า คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ กิจการร่วมค้า วายเอสซี
รัตนพล 082 

7899893
ทศพร 063 9517947

หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

ยโสธร 4 เริ่มสัญญาปี 2564 รพ. คําเขื่อนแก้ว อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น 10946 ไม่มี ไม่มี 42.50 4/10 380 16 ก.ย. 64 8 ต.ค. 65 - ปกติ
คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตาม

สัญญา
บ.จั่วเซ้งยโสธร ทศพร 063 9517947 -

ยโสธร 5 เริ่มสัญญาปี 2564รพ. สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา อาคารซักฟอก จ่ายกลางฯ 4 ชั้น 10124 ไม่มี ไม่มี 23.11 1/10 24 ก.ค. 64 18 ก.ค. 65 - ปกติ คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ บ.สกายเพชร ทศพร 063 9517947 -

หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

รวม 5 539.30

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา   

สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  

สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

เขตสุขภาพที่ 10  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจําวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด

จังหวัด ลําดับ
 ปีที่เริ่มสัญญา 

สิ้นสุดสัญญา
สถานที่ก่อสร้าง รายการสิ่งก่อสร้าง ความสูง แบบเลขที่

การแก้ไขแบบ

(มี/ไม่มี)

การแก้ไขฐานราก

(มี/ไม่มี)

วงเงินงบประมาณ 

(ล้านบาท)
ค่างาน(ล้านบาท)

ระยะดําเนินการ (วัน)

สถานการณ์ ผู้รับจ้าง
ผู้ควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอร์โทร

ผู้ควบคุมงานร่วม 

เบอร์โทร

เขตสุขภาพที่ 9  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด ลําดับ
 ปีที่เริ่มสัญญา 

สิ้นสุดสัญญา
สถานที่ก่อสร้าง รายการสิ่งก่อสร้าง ความสูง แบบเลขที่

การแก้ไขแบบ

(มี/ไม่มี)

การแก้ไขฐานราก

(มี/ไม่มี)

ผู้ควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอร์โทร

ผู้ควบคุมงานร่วม 

เบอร์โทร

วงเงินงบประมาณ 

(ล้านบาท)
ค่างาน(ล้านบาท)

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด

ระยะดําเนินการ (วัน)
สถานการณ์ ผู้รับจ้าง



จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุกสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

อุบลราชธานี 1 เริ่มสัญญาปี 2565 รพ. วารินชําราบ อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 6 ชั้น 9073 ไม่มี ไม่มี 60.88 /14 680 28 มี.ค. 65 6 ก.พ. 67 - ปกติ
คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตาม

สัญญา
บ.เอกชัย

รัตนพล 082 

7899893
-

รวม 1 60.88

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา   

สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  

สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

วงเงินงบประมาณ 

(ล้านบาท)
ค่างาน(ล้านบาท)

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด

ระยะดําเนินการ (วัน)

สถานการณ์ ผู้รับจ้าง

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจําวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 9  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด ลําดับ
 ปีที่เริ่มสัญญา 

สิ้นสุดสัญญา
สถานที่ก่อสร้าง รายการสิ่งก่อสร้าง ความสูง แบบเลขที่

การแก้ไขแบบ

(มี/ไม่มี)

การแก้ไขฐานราก

(มี/ไม่มี)

ผู้ควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอร์โทร

ผู้ควบคุมงานร่วม 

เบอร์โทร



จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

11 16 2,107.22      8 1437.95 4 145.16 0 0.00 0 0.00 1 524.11
มีงานกอสรางที่ยังไมไดเริ่ม

สัญญา จํานวน 3 งาน

สรุป จํานวนงานทั้งหมดมี มีจํานวน 16 งาน งบประมาณ 2107.22 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการปกติ  มีจํานวน 8 งาน งบประมาณ 1437.95 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการลาชา มีจํานวน 4 งาน งบประมาณ 145.16 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการลาชา/เรงรัด มีจํานวน 0 งาน งบประมาณ 0.00 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการปรับ/ไมเกินรอยละ 10 - มีจํานวน 0 งาน งบประมาณ 0.00 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการปรับ/มากกวารอยละ 10  - มีจํานวน 1 งาน งบประมาณ 524.11 ลานบาท

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ   
 หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา 

สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5  

สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 

สถานะ ปรับ/มากกวารอยละ 10   หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวารอยละ10


สรุป งานกอสรางสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจําวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 11

ปรับ/มากกวารอยละ 10
หมายเหตุเขตสุขภาพ

จํานวน

งานทั้งหมด

รวมมูลคา

งานทั้งหมด/

ลานบาท

สถานะงานกอสรางฯ

ปกติ ลาชา ลาชา/เรงรัด ปรับ/ไมเกินรอยละ 10

ลงชื่อ.............................................. 
       (.............................................) 

หัวหนางานสนับสนุนดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพท่ี  11 
วันท่ี.................................................. 



จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ตอสัญญา สถานะ

สุราษฏรธานี 1 2559-2565 รพ.สุราษฏรธานี
อาคารผูปวยนอก (ระดับตติยภูม)ิ 9

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

ปรับ/มากกวารอย

ละ 10

งานกอสรางยังไมแลวเสร็จ ตามกําหนดของสัญญา 

และมีคาปรับมากกวารอยละ10, ผูรับจางถูก

ปรับตั้งแต 27 ธ.ค. 62-ปจจุบัน และไมมีการ

ปฏิบัติงาน

บ.เสรีการโยธา จก.
สมศักดิ์ 09 3584 

3234
-

จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ตอสัญญา สถานะ

ชุมพร 1 2563-2565 รพ.ทาแซะ
อาคารผูปวยหนักฟนฟูสมรรถภาพ

ผูพิการ
5

10003,

ข.208/พ.ย./62
ไมมี มี - 43.77 11/14 720 23 ก.ค. 63 12 ก.ค. 65 ปกติ คาดวาแลวเสร็จตามสัญญา

บ.สหทรัพย คอน

สตรัคชั่น จํากัด
อนุกูล 08 8121 3971 -

นครศรีธรรมราช 2 2563-2566 รพ.รอนพิบูลย อาคารผูปวยนอก-อุบัติเหตุ 4
8708,

ข.201/พ.ย/62
ไมมี ไมมี 80.00 74.78 5/10 620 1 ต.ค. 63 12 ส.ค. 65 ปกติ คาดวาแลวเสร็จตามสัญญา

หจก.เอส.พี.โยธากิจ

(1988)

นัฐกฤต 06 1936 

8473
-

สุราษฏรธานี 3 2563-2565 รพ.มะเร็งสุราษฎรธานี อาคารผูปวยนอก 5 ชั้น 5 10943,
ข.135/ต.ค/62 มี ไมมี - 185.00 12/16 660 29 พ.ค. 63 19 ม.ีค. 65 27 ม.ิย. 65 ปกติ คาดวาแลวเสร็จตามสัญญา
บ.สยามธรรมนนท 

จํากัด

สมศักดิ์ 09 3584 

3234
-

จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ตอสัญญา สถานะ

1 2564 - 2565 รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
อาคารแฟลตพักพยาบาล 40 ยูนิต 

80 หอง
7

10535, ข.122/ม.ิย/60, ข.27/

ม.ีค/62
ไมมี ไมมี 48.84 52.97 4/14 500 10 ม.ีค. 64 22 ก.ค. 65 ลาชา อยูในสัญญาแตงานลาชาไมเปนไปตามงวดงาน

บ.เอ็มพีซี ฟวเจอร 

เอ็นเนอยี่ เซฟ จํากัด
อนุกูล 08 8121 3971 -

2 2564 - 2565 รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อาคารศูนยสุขภาพชุมชนเมือง 4 10915,
ข.213/ก.ย/63 ไมมี มี 47.98 46.53 1/11 480 18 พ.ค. 64 9 ก.ย. 65 ลาชา อยูในสัญญาแตงานลาชาไมเปนไปตามงวดงาน
บ.สหทรัพย คอน

สตรัคชั่น จํากัด
อนุกูล 08 8121 3971 -

3 2563-2565 รพ.มหาราช นครฯ อาคารสนับสนุนบริการ 8
เอกชน,ข.190/ก.ค./60,ขร.รพม.น

ศ./ก.ค/63
ไมมี ไมมี 95.40 95.40 10/11 560 9 ธ.ค. 63 27 ม.ิย. 65 ปกติ คาดวาแลวเสร็จตามสัญญา บ.เกียติกองภพ จํากัด

นัฐกฤต 06 1936 

8473
-

4 2563-2564 รพ.ทุงสง
อาคารพักพยาบาล 32 หนวย (4ชั้น

ใตถุนโลง)
4 8821,
ข.355/ส.ค./55 ไมมี ไมมี 25.00 24.98 5/10 365 18 ส.ค. 63 18 ธ.ค. 64 ลาชา อยูในสัญญาแตงานลาชาไมเปนไปตามงวดงาน

บ.มหาฤกษดํารง

พัฒนา จํากัด

นัฐกฤต 06 1936 

8473
-

5 2563-2565 รพ.ฉลอง อาคารผูปวยใน 7 10945,
ข.207/พ.ย/62 ไมมี มี 164.56 141.73 13/20 690 24 พ.ย. 63 23 ต.ค. 65 ปกติ คาดวาแลวเสร็จตามสัญญา
บ.สหโยธาสถาปตย 

จํากัด

ประกอบ+สุทัศน 08 

8768 7523
-

6 2564-2565 รพ.ถลาง
อาคารพักเจาหนาที่ (โครงสรางตาน

แผนดินไหว)
4 10468,
ข.218/พ.ย./63 ไมมี มี 24.10 20.68 3/10 420 10 ก.ค. 64 2 ก.ย. 65 ลาชา คาดวาแลวเสร็จตามสัญญา

บ.กนกธร เรียล

เอสเตท จํากัด
สุทัศน 08 7457 0157 -

7 2564-2567 รพ.วชิระภูเก็ต
อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิกโรคหัวใจและ

ชั้นใตดิน
10

11041, ข.200/พ.ย/62, ข.วชร./

พิเศษ/1/63
ไมมี มี 748.53 583.20 8/36 1,185 23 ม.ค. 64 21 เม.ย. 67 ปกติ คาดวาแลวเสร็จตามสัญญา

บ.วอลทเซ็นเอ็นเตอ

ไพร จํากัด

สุทัศน+เผาพงษ 08 

7457 0157
-

8 2564-2566 รพ.วชิระภูเก็ต อาคารพักคนไข 298 เตียง 8
9448,แบบแปลนอาคารฯ(สวนที่

เหลือ), ข.296/ก.ค/59,รายการ

ประกอบแบบฯ(สวนที่เหลือ)

มี มี 258.80 250.30 14/43 963 1 เม.ย. 64 19 พ.ย. 66 ปกติ คาดวาแลวเสร็จตามสัญญา บ.สยามธรรมนนท
 สุทัศน+เผาพงษ 08 

7457 0157
-

สุราษฏรธานี 9 2564-2566 รพ.ทาโรงชาง
อาคารผูปวยนอก (โครงสรางตาน

แผนดินไหว)
4

8883, ข.167/พ.ค/56, ข.277/

ก.ย/61
ไมมี ไมมี - 63.77 1/10 630 2 ก.ย. 64 23 พ.ค. 66 ปกติ คาดวาแลวเสร็จตามสัญญา

บ.สยามธรรมนนท 

จํากัด

สมศักดิ์ 09 3584 

3234
-

รวม 13 2,107.22

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ   
 หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา 
 

สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5  

สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกวารอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวา รอยละ 10 

สถานการณ    หมายถึง การประเมินงานกอสรางโดยผูควบคุมงาน 

งานกอสรางสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจําวันที่ 25 พฤษภาคม 2565    

ดําเนินการแลวเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด

จังหวัด ลําดับ
 ปที่เริ่มสัญญา

 สิ้นสุดสัญญา
สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง ความสูง แบบเลขที่

การแกไขแบบ

(ม/ีไมม)ี

การแกไขฐานราก

(ม/ีไมม)ี
ผูรับจาง

วงเงินงบประมาณ 

(ลานบาท)
คางาน(ลานบาท)

ระยะดําเนินการ (วัน)

ชุมพร

นครศรีธรรมราช

ภูเก็ต

เขตสุขภาพที่ 11  ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผูควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอรโทร

ผูควบคุมงานรวม 

เบอรโทร

เขตสุขภาพที่ 11  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด ลําดับ
 ปที่เริ่มสัญญา

 สิ้นสุดสัญญา
สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง ความสูง แบบเลขที่

การแกไขแบบ

(ม/ีไมม)ี

การแกไขฐานราก

(ม/ีไมม)ี

สถานการณ

ดําเนินการแลวเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด

ผูควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอรโทร

ผูควบคุมงานรวม 

เบอรโทร

เขตสุขภาพที่ 11  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด ลําดับ
 ปที่เริ่มสัญญา

 สิ้นสุดสัญญา
สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง ความสูง

วงเงินงบประมาณ 

(ลานบาท)
คางาน(ลานบาท)

ดําเนินการแลวเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด

ระยะดําเนินการ (วัน)
สถานการณ

ผูควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอรโทร

ผูควบคุมงานรวม 

เบอรโทร

ผูรับจาง

แบบเลขที่
การแกไขแบบ

(ม/ีไมม)ี

การแกไขฐานราก

(ม/ีไมม)ี

วงเงินงบประมาณ 

(ลานบาท)
คางาน(ลานบาท)

ระยะดําเนินการ (วัน)

สถานการณ ผูรับจาง



จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ตอสัญญา สถานะ

พังงา 1 - รพ.สต.นิคมทายเหมือง อาคารสถานีอนามัย - 8170/2536+ข.73/ก.ค./64 - - - - - - - - - - - - - -

ชุมพร 2 - รพ.ปะทิว

อาคารสงเสริมสุขภาพ และ

อเนกประสงค (โครงสรางตาน

แผนดินไหว)

- 9638+ข.76/ก.ค./64 - - - - - - - - - - - - - -

สุราษฏรธานี 3 - รพ.สุราษฏรธานี
อาคารบริการและจอดรถ 

(โครงสรางตานแผนดินไหว)
- 9034+ข.79/ก.ค./64 - - 187.92 - - - - - - ประมูลแลว อยูระหวางรอเซ็นสัญญา - - -

รวม 3 -

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ   
 หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา 
 

สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5  

สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกวารอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวา รอยละ 10 

สถานการณ    หมายถึง การประเมินงานกอสรางโดยผูควบคุมงาน 

งานกอสรางสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจําวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 11 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด ลําดับ
 ปที่เริ่มสัญญา

 สิ้นสุดสัญญา
สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง ความสูง แบบเลขที่

การแกไขแบบ

(ม/ีไมม)ี

การแกไขฐานราก

(ม/ีไมม)ี

ผูควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอรโทร

ผูควบคุมงานรวม 

เบอรโทร

วงเงินงบประมาณ (ลาน

บาท)
คางาน(ลานบาท)

ดําเนินการแลวเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด

ระยะดําเนินการ (วัน)

สถานการณ ผูรับจาง



จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

12 22 1,542.38      10 597.54 6 881.35 0 0.00 1 63.49 0 0.00
มีงานกอสรางที่ยังไมไดเริ่ม

สัญญา จํานวน 5 งาน

สรุป จํานวนงานทั้งหมดมี มีจํานวน 22 งาน งบประมาณ 1542.38 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการปกติ  มีจํานวน 10 งาน งบประมาณ 597.54 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการลาชา มีจํานวน 6 งาน งบประมาณ 881.35 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการลาชา/เรงรัด มีจํานวน 0 งาน งบประมาณ 0.00 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการปรับ/ไมเกินรอยละ 10 - มีจํานวน 1 งาน งบประมาณ 63.49 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการปรับ/มากกวารอยละ 10  - มีจํานวน 0 งาน งบประมาณ 0.00 ลานบาท

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ   
 หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา 

สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5  

สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 

สถานะ ปรับ/มากกวารอยละ 10   หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวารอยละ10


สรุป งานกอสรางสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจําวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 12

ปรับ/มากกวารอยละ 10
หมายเหตุเขตสุขภาพ

จํานวน

งานทั้งหมด

รวมมูลคา

งานทั้งหมด/

ลานบาท

สถานะงานกอสรางฯ

ปกติ ลาชา ลาชา/เรงรัด ปรับ/ไมเกินรอยละ 10

ลงชื่อ.............................................. 
      (นายไพรัช พงศธรกุล) 

หัวหนางานสนับสนุนดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพท่ี  12 
วันท่ี.................................................. 



จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ตอสัญญา สถานะ

ตรัง 1 2562-2565 รพ.ตรัง อาคารวินิจฉัยและรักษา 8 10805,
ข.127/ม.ิย/61 มี ไมมี 610.58 518.00 15/32 1,070 3 ก.ย. 62 7 ส.ค. 65 26 ต.ค. 65 ลาชา อยูในสัญญาแตงานลาชาไมเปนไปตามงวดงาน บ.งามวงศวานการชาง
ประกอบ 08 8768 

7523
-

ยะลา 2 2562-2565 รพ.ยะลา อาคารพักเจาหนาที่ 96 ยูนิต 8 10950,
ข.131/ม.ิย/61 มี ไมมี 142.04 135.66 11/18 1,080 31 ส.ค. 62 14 ส.ค. 65 ปกติ คาดวาแลวเสร็จตามสัญญา
หจก.หาดใหญสรรพกิจ

กอสราง

ประยุทธ+สิทธิโชค 08

 876 87523
-

จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ตอสัญญา สถานะ

ตรัง 1 2563-2566 รพ.ตรัง
อาคารอํานวยการ ผูปวยนอก และ

อุบัติเหตุฉุกเฉิน(สวนที่เหลือ)
7 10327,ข.300/ธ.ค/62 ไมมี มี 322.62 278.65 6/17 730 1 เม.ย. 63 31 ม.ีค. 65 ลาชา อยูในสัญญาแตงานลาชาไมเปนไปตามงวดงาน

กิจการรวมคา เอสท-ี

แมกซเอนส-ทีดับบิว

ประกอบ 08 8768 

7523
-

พัทลุง 2 2563-2565 รพ.ควนขนุน อาคารผูปวยนอก 3
10946,

ข.202/พย/62
มี มี 72.00 63.49 9/10 450 4 ก.ย. 63 27 พ.ย. 64 13 ม.ค. 65

ปรับ/ไมเกินรอยละ

 10
อยูในชวงปรับแตไมเกินรอยละ 10 หจก.เอส.พี.โยธากิจ(1988)

ประกอบ+นราศักดิ์ 

08 8768 7523
-

สตูล 3 2563-2565 รพ.ละงู อาคารผูปวยใน 5 10944,
ข.205/พ.ย/62 มี มี 98.64 95.39 8/14 446 9 ก.ย. 63 20 ก.ค. 65 15 ก.ย. 65 ปกติ คาดวางานแลวเสร็จทันตามสัญญา หจก.ไอ ดีส อินเตอรคอน โชคชัย 06 1929 1615 -

จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ตอสัญญา สถานะ

1 2564-2566 รพ.หวยยอด
อาคารผูปวยนอกการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือก
4 เอกชน ไมมี มี 43.08 38.34 -/7 505 24 ม.ีค. 64 10 ส.ค. 65 ลาชา อยูในสัญญาแตงานลาชาไมเปนไปตามงวดงาน บ.ตากใบการโยธา จํากัด

ประกอบ 08 8768 

7523
-

2 2564-2567 รพ.หวยยอด อาคารผูปวยนอก-อุบัติเหตุ 5 8708/43,
ข.19/ม.ีค./2564 ไมมี มี 152.32 140.00 -/16 800 31 ธ.ค. 64 9 ม.ีค. 67 ปกติ คาดวางานแลวเสร็จตามสัญญา บริษัท สิริ 99 จํากัด
ประกอบ 08 8768 

7523
-

นราธิวาส 3 2564-2566 รพ.นราธิวาสราชนครินทร อาคารโรงครัว-อาหาร 3
8957,

ข.223/ก.ย/63
มี มี 54.61 54.61 -/9 675 17 ก.ย. 64 23 ก.ค. 66 ปกติ คาดวางานแลวเสร็จตามสัญญา หจก.ไอดีพาณิชย

ประยุทธ+ชัชริน 08 

1541 2404
-

ปตตานี 4 2564-2565 รพ.โคกโพธิ์ อาคารพักแพทย 40 ยูนิต 6 11096,
ข.20/ม.ีค/64 ไมมี มี 42.24 42.11 -/14 460 20 ก.ค. 64 25 ต.ค. 65 ปกติ คาดวางานแลวเสร็จตามสัญญา หจก.ซันไอคิวดี
ประยุทธ 08 1541 

2404
-

5 2564-2565
รพ.จิตเวชสงขลาราช

นครินทร

สวนประกอบแบบและระบบงานอาคาร

ผูปวยในนิติเวชและสารเสพติด (อาคาร

ผูปวยใน 5 ชั้น)

-
ก.72/ม.ิย/60,

รพจ.สข.202/พ.ย/63
มี ไมมี 15.55 15.55 3,5/7 210 29 ม.ีค. 64 25 ต.ค. 64 28 ม.ิย. 65 ปกติ คาดวางานแลวเสร็จทันตามสัญญา

บ.เพาเวอร เฮลธแคร 

จํากัด
โชคชัย 06 1929 1615 -

6 2564 - 2565 รพ.นาหมอม อาคารพักแพทย 32 หนวย 5 10482 ไมมี มี 44.25 36.00 -/12 450 22 ม.ิย. 64 14 ก.ย. 65 ลาชา อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จ บ.หาดใหญนันทกร จํากัด โชคชัย 06 1929 1615 -

7 2564 - 2565
สนง.ปองกันควบคุมโรคที่ 

12

อาคารสํานักงานเฝาระวังโรคและภัย

สุขภาพในพื้นที่ภาคใตตอนลาง
3

8016,รายการประกอบแบบฯ 

เอกสารเลขที่ 1/2563
ไมมี มี 7.87 7.80 3/5 360 14 ม.ิย. 64 8 ม.ิย. 65 ลาชา อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จ

บ.ณัฐพัชร วิศวกรรมโยธา

 จํากัด
โชคชัย 06 1929 1615 -

จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ตอสัญญา สถานะ

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

1541 2404
-

2 2565-2565 รพ.นาหมอม โถงพักคอยอาคารผูปวยนอก - แบบกอสรางปรับปรุงโถงพักคอย ไมมี ไมมี - 4.90 -/1 240 1 ก.พ. 65 28 ก.ย. 65 ปกติ คาดวาแลวเสร็จตามสัญญา
บ.ศรัทธาสงขลา คอน

สตรัคชัน จํากัด
โชคชัย 06 1929 1615 -

รวม 14 1,510.50

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ   
 หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา 
 

สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5  

สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกวารอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวา รอยละ 10 

สถานการณ    หมายถึง การประเมินงานกอสรางโดยผูควบคุมงาน 

ผูควบคุมงานรวม 

เบอรโทร

เขตสุขภาพที่ 12 นอกปงบประมาณ

จังหวัด ลําดับ
 ปที่เริ่มสัญญา

 สิ้นสุดสัญญา
สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง ความสูง แบบเลขที่

การแกไขแบบ

(ม/ีไมม)ี

การแกไขฐานราก

(ม/ีไมม)ี

วงเงินงบประมาณ 

(ลานบาท)
คางาน(ลานบาท)

ดําเนินการแลวเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด

ระยะดําเนินการ (วัน)
ผูรับจาง

งานกอสรางสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจําวันที่ 25 พฤษภาคม 2565    

ดําเนินการแลวเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด

จังหวัด ลําดับ
 ปที่เริ่มสัญญา

 สิ้นสุดสัญญา
สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง ความสูง แบบเลขที่

การแกไขแบบ

(ม/ีไมม)ี

การแกไขฐานราก

(ม/ีไมม)ี
ผูรับจาง

เขตสุขภาพที่ 12  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถานการณ

ผูควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอรโทร

ผูควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอรโทร

ผูควบคุมงานรวม 

เบอรโทร

เขตสุขภาพที่ 12  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด ลําดับ
 ปที่เริ่มสัญญา

 สิ้นสุดสัญญา
สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง ความสูง แบบเลขที่

การแกไขแบบ

(ม/ีไมม)ี

การแกไขฐานราก

(ม/ีไมม)ี

วงเงินงบประมาณ 

(ลานบาท)
คางาน(ลานบาท)

ระยะดําเนินการ (วัน)

ผูควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอรโทร

ผูควบคุมงานรวม 

เบอรโทร

เขตสุขภาพที่ 12  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด ลําดับ
 ปที่เริ่มสัญญา

 สิ้นสุดสัญญา
สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง ความสูง

วงเงินงบประมาณ 

(ลานบาท)
คางาน(ลานบาท)

ดําเนินการแลวเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด

ระยะดําเนินการ (วัน)
สถานการณ ผูรับจาง

ผูรับจาง
ผูควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอรโทร

ผูควบคุมงานรวม 

เบอรโทร
แบบเลขที่

การแกไขแบบ

(ม/ีไมม)ี

การแกไขฐานราก

(ม/ีไมม)ี

วงเงินงบประมาณ 

(ลานบาท)
คางาน(ลานบาท)

ดําเนินการแลวเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด

สงขลา

ตรัง

สงขลา

ระยะดําเนินการ (วัน)

สถานการณ

สถานการณ



จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ตอสัญญา สถานะ

1 2565-2565
ศูนยวิทยาศาสตร

การแพทยที่ 12/1 ตรัง

ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการอณูวิทยา

ทางการแพทย
- ก.136/ต.ค./63 มี ไมมี 2.79 2.56 -/3 85 4 ม.ค. 65 29 ม.ีค. 65 - ลาชา

คาดวางานแลวเสร็จตาม

สัญญา

หจก.พิบูลธรรมศักดิ์ 

การกอสราง

ประกอบ 08 8768 

7523
-

2 -
รพ.หาดสําราญเฉลิมพระ

เกียรติ 80 พรรษา
อาคารแพทยแผนไทย - 9728+ข.75/ก.ค./64 - - 4.34 - - - - - - -

สสจ.อยูระหวางพิจารณา

งบประมาณ E-bidding
- - -

3 - รพ.ยะรัง
อาคารผูปวยนอก 60 เตียง (พรอม

ลิฟต)
-

7919+ข.162/ม.ิย./61+ข.

78/ก.ค./64
ไมมี ไมมี 22.40 22.34  -/8 360 29 เม.ย. 65 24 เม.ย. 66 - ปกติ

คาดวางานแลวเสร็จตาม

สัญญา
หจก.ซันไอคิวดี

ประยุทธ 08 1541 

2404
-

4 - รพ.ทุงยางแดง
อาคารสงเสริมสุขภาพและ

อเนกประสงค (ชายแดนใต)
- 9638+ข.77/ก.ค./64 - - 13.52 - - - - - - -

อยูระหวางจัดทําราคา

กลางครั้งที่ 2
- - -

5 - รพ.ปตตานี อาคารผาตัด ผูปวยนอกและอุบัติเหตุ - 8135+ข.80/ก.ค./64 - - 153.85 - - - - - - -
อยูระหวางแกไขปรับแบบ

รูปรายการ และกําหนด

ราคา

- - -

6 2564-2565
รพ.จิตเวชสงขลาราช

นครินทร
อาคารพัสดุ 2 10109+ข.68/ก.ค./64 ไมมี มี 8.26 6.98 -/6 300 24 ธ.ค. 64 19 ต.ค. 65 - ปกติ

คาดวางานแลวเสร็จตาม

สัญญา
หจก.พินทุสรกอสราง โชคชัย 06 1929 1615 -

7 - รพ.สงขลา อาคารผูปวยนอกและอุบัติเหตุ 9 10838+ข.81/ก.ค./64 - - 511.75 - - - - - - -
ประกาศ E-bidding, อยู

ระหวางขอความเห็นชอบ

ราคากลางไป สงป.

- - -

สตูล 8 - รพ.สตูล อาคารบําบัดรักษา 6 10554+ข.67/ก.ค./64 - - 153.85 - - - - - - -
อยูระหวางแกไขปรับแบบ

รูปรายการ และกําหนด

ราคา

- - -

รวม 8 31.88

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ   
 หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา 
 

สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5  

สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกวารอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวา รอยละ 10 

สถานการณ    หมายถึง การประเมินงานกอสรางโดยผูควบคุมงาน 

ตรัง

ปตตานี

สงขลา

งานกอสรางสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจําวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
เขตสุขภาพที่ 12 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด ลําดับ
 ปที่เริ่มสัญญา

 สิ้นสุดสัญญา
สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง ความสูง แบบเลขที่

การแกไขแบบ

(ม/ีไมม)ี

การแกไขฐานราก

(ม/ีไมม)ี

ผูควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอรโทร

ผูควบคุมงานรวม 

เบอรโทร

วงเงินงบประมาณ 

(ลานบาท)
คางาน (ลานบาท)

ดําเนินการแลวเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด

ระยะดําเนินการ (วัน)

สถานการณ ผูรับจาง



จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

จํานวน

งาน

รวมมูลคา

งาน/ลานบาท

13 39 4,780.69      19 3914.12 5 98.42 7 475.81 4 56.80 4 235.53

สรุป จํานวนงานทั้งหมดมี มีจํานวน 39 งาน งบประมาณ 4780.69 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการปกติ  มีจํานวน 19 งาน งบประมาณ 3914.12 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการลาชา มีจํานวน 5 งาน งบประมาณ 98.42 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการลาชา/เรงรัด มีจํานวน 7 งาน งบประมาณ 475.81 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการปรับ/ไมเกินรอยละ 10 - มีจํานวน 4 งาน งบประมาณ 56.80 ลานบาท

จํานวนงานดําเนินการปรับ/มากกวารอยละ 10  - มีจํานวน 4 งาน งบประมาณ 235.53 ลานบาท

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ   
 หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา 

สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5  

สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 

สถานะ ปรับ/มากกวารอยละ 10   หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวารอยละ 10


สรุป งานกอสรางสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจําวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 13

ปรับ/มากกวารอยละ 10
หมายเหตุเขตสุขภาพ

จํานวน

งานทั้งหมด

รวมมูลคา

งานทั้งหมด/

ลานบาท

สถานะงานกอสรางฯ

ปกติ ลาชา ลาชา/เรงรัด ปรับ/ไมเกินรอยละ 10

ลงชื่อ.............................................. 
       (.............................................) 

หัวหนางานสนับสนุนดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพท่ี  13 
วันท่ี.................................................. 



จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ตอสัญญา สถานะ

กรุงเทพฯ 1 2559-2565 สถาบันโรคผิวหนัง (พ) อาคารสถาบันโรคผิวหนัง พรอมรื้อถอน 22 10892,
ข.527/มิ.ย./58 มี มี 1,148.28 1,044.96 52/62 1,260 21 เม.ย. 59 3 ต.ค. 62 19 ส.ค. 65 ปกติ แลวเสร็จทันตามสัญญา
บ.อินฟ เอนจิเนียริ่ง 

แอนด คอนสทรคชั่นจํากัด
สุพร 08 1844 2981 -

จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ตอสัญญา สถานะ

กรุงเทพฯ 1 2561-2564 วพบ.กรุงเทพมหานคร อาคารศูนยการเรียนรู 10 10755,
ข.563/ส.ค./58 มีแกไข มีแกไข 305.15 265.00 22/22 900 25 ต.ค. 61 11 เม.ย. 64 24 พ.ย. 64 ปกติ
งานแลวเสร็จ อยูระหวางขออนุมัติแกไข

เปลี่ยนแปลงรายการ

บ.นิวเทคโนโลยี เอ็นจิ

เนียริ่ง คอนสตัคชั่น จํากัด
สุพร 08 1844 2981 -

จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ตอสัญญา สถานะ

กรุงเทพฯ 1 2562-2564 รพ.นพรัตนราชธานี (พ) อาคารสถาบันอาชีวเวชศาสตร ฯ 8
9133,

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

ปรับ/มากกวารอย

ละ 10

เก็บรายละเอียด และมีการแกไขงานระบบ

ใหถูกตอง, ยังไมไดแจงทดสอบระบบอาคาร

ทั้งหมด, มีการแกไขสัญญางานเพิ่ม, มีการ

สั่งหยุดงานเนื่องจากโรคระบาด โควิด-19

บ.ไทยสยามนครพร็อม

เพอรตี้ จํากัด

เสรี+ปรียาภรณ 08 

6445 0095
-

จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ตอสัญญา สถานะ

กรุงเทพฯ 1 2563-2565 สถาบันโรคผิวหนัง งานจางติดตั้งระบบไฟฟาอาคารใหม - เอกชน ไมมี ไมมี 5.00 3.86 -/1 330 9 มี.ค. 63 11 มี.ค. 64 23 มิ.ย. 65 ปกติ
ชะลองานกอสราง เนื่องจากไมสามารถสง

มอบพื้นที่ดานอาคารได
การไฟฟานครหลวง สุพร 08 1844 2981 -

นนทบุรี 2 2563-2565 สถาบันบําราศนราดูร อาคารบานพักเจาหนาที่ 96 หอง 7
10725,

ข.134/ต.ค/62
มี ไมมี - 61.10 8/16 500 16 ก.ย. 63 27 ม.ค. 65 6 เม.ย. 65 ลาชา อยูระหวางแกไขสัญญา คาปรับรอยละ 0

บ.ไอทีเอ็ม เทคโนโลยี 

จํากัด

ขจรศักดิ์+มังกร 08 

9696 6597
-

ผูควบคุมงานรวม 

เบอรโทร

ดําเนินการแลวเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด

ระยะดําเนินการ (วัน)
สถานการณ ผูรับจาง

ผูควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอรโทร
แบบเลขที่

การแกไขแบบ

(มี/ไมมี)

การแกไขฐานราก

(มี/ไมมี)

วงเงินงบประมาณ 

(ลานบาท)
คางาน(ลานบาท)ลําดับ

 ปที่เริ่มสัญญา

 สิ้นสุดสัญญา
สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง ความสูง

ผูควบคุมงานรวม 

เบอรโทร

จังหวัด ลําดับ
 ปที่เริ่มสัญญา

 สิ้นสุดสัญญา
สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง ความสูง แบบเลขที่

การแกไขแบบ

(มี/ไมมี)

การแกไขฐานราก

(มี/ไมมี)

วงเงินงบประมาณ 

(ลานบาท)
คางาน(ลานบาท)

ดําเนินการแลวเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด

ระยะดําเนินการ (วัน)
สถานการณ ผูรับจาง

ผูควบคุมงานรวม 

เบอรโทร

งานกอสรางสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจําวันที่ 25 พฤษภาคม 2565    

ดําเนินการแลวเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด

จังหวัด ลําดับ
 ปที่เริ่มสัญญา

 สิ้นสุดสัญญา
สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง ความสูง แบบเลขที่

การแกไขแบบ

(มี/ไมมี)

การแกไขฐานราก

(มี/ไมมี)
ผูรับจาง

เขตสุขภาพที่ 13  ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผูควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอรโทร

รายการสิ่งกอสราง ความสูง แบบเลขที่
การแกไขแบบ

(มี/ไมมี)

การแกไขฐานราก

(มี/ไมมี)

วงเงินงบประมาณ 

(ลานบาท)
คางาน(ลานบาท)

ระยะดําเนินการ (วัน)

สถานการณ

ผูควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอรโทร

วงเงินงบประมาณ 

(ลานบาท)
คางาน(ลานบาท)

ดําเนินการแลวเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด

ระยะดําเนินการ (วัน)
สถานการณ ผูรับจาง

เขตสุขภาพที่ 13  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

จังหวัด ลําดับ
 ปที่เริ่มสัญญา

 สิ้นสุดสัญญา
สถานที่กอสราง

เขตสุขภาพที่ 13  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผูควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอรโทร

ผูควบคุมงานรวม 

เบอรโทร

เขตสุขภาพที่ 13  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด



จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ตอสัญญา สถานะ

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

เมนต จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่ปรึกษา (ซีโอที

 จํากัด)
-

2 2564-2565
ศูนยสุขภาพจิตที่ 13 

(ภายในสถาบันราชานุกูล)
อาคารพักเจาหนาที่ 24 หอง - 9555 ไมมี ไมมี - 9.60 5/8 360 17 มี.ค. 64 11 มี.ค. 65 25 เม.ย. 65 ลาชา ลาชากวาสัญญา

บ.วัฒโนชาการกอสราง 

จํากัด

ไชยพัฒน 08 9512 

8333
-

3 2564-2565 รพ.นพรัตนราชธานี (พ)
ปรับปรุงอาคาร 4 ตึกผูปวยใน สูตินรี

เวชกรรมและกุมารเวชกรรม
5 โรงพยาบาล ไมมี ไมมี 160.00 160.00 4/8 518 7 ก.พ. 64 31 พ.ค. 65 8 ก.ค. 65 ลาชา/เรงรัด คาดวาจะแลวเสร็จตามสัญญา หจก.แอสแซมบิลด

เสรี+ปรียาภรณ 08 

6445 0095
-

4 2564-2564 รพ.นพรัตนราชธานี (พ)

ปรับปรุงพื้นที่หองโถงดานหนาหอง

อุบัติเหตุฉุกเฉิน พรอมระบบระบาย

อากาศ

1 แบบเอกชน ไมมี ไมมี 3.00 2.79 2/4 150 2 ส.ค. 64 29 ธ.ค. 64
ปรับ/มากกวารอย

ละ 10

มีหนังสือแจงคาปรับเกินรอยละ 10 และรอ

หนังสือตอบรับจาก ผรจ. (ภายในวันที่ 27 

เม.ย. 65)  มีแนวโนมทิ้งงาน มีประขุม

พิจารณายกเลิกสัญญาวันที่ 24 พ.ค. 65 

เวลา 13.00 น.

บ.เอ็มบี พลัส จํากัด
ปรียาภรณ 09 7073 

8668
-

5 2564-2565
สถาบันสุขภาพเด็ก

แหงชาติมหาราชินี

ปรับปรุงระบบไฟฟาและบํารุงรักษา

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

งานกอสรางแลวเสร็จ อยูระหวาง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณางาน

เปลี่ยนแปลง

การไฟฟานครหลวง สุพร 08 1844 2981 -

6 2564-2565
สถาบันสุขภาพเด็ก

แหงชาติมหาราชินี
พัฒนาศูนยศัลยกรรมทารกแรกเกิด -

แบบจางพัฒนาศูนย

ศัลยกรรมทารกแรกเกิด
ไมมี ไมมี 160.00 102.00 -/10 400 2 มิ.ย. 64 7 ก.ค. 65 ลาชา/เรงรัด อยูระหวางขอขยายระยะเวลากอสราง

บ.เด็กซทรัส เอ็นจิเนียริ่ง

 จํากัด
สุพร 08 1844 2981 -

7 2564-2565 สถาบันประสาทวิทยา
ปรับปรุงหองแรงดันบวกเพื่อปองกัน

ผูปวยจากการติดเชื้อโควิด - 19
ก.9/ม.ค./64 ไมมี ไมมี 3.65 3.65   -/2 120 23 พ.ค. 64 21 เม.ย. 65

ปรับ/ไมเกินรอย

ละ 10
งานถูกปรับ

บริษัท มาสเตอร บิส

ซิเนส พารทเนอร โกลด 

จํากัด

สุพร 08 1844 2981

8 2564-2566
สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข
อาคารจอดรถ 600 คัน 6

10177,

ข.334/พ.ย/63
ไมมี มีแกไข 125.00 109.98 -/18 600 2 มิ.ย. 64 22 ม.ค. 66 ลาชา/เรงรัด

รอแกไขสัญญา, สั่งหยุดงานตามคําสั่งจังหวัด

 นนทบุรี มาตรการองกันโรคติดตอโควิด 19

 ตั้งแตวันที่ 27 มิถุนายน 2564 - 5 

สิงหาคม 2564

บ.กิจการรวมคางามวงศ

วาน จํากัด

มังกร+ถิราธนัตถ 08 

9696 6597
-

9 2564-2567 กรมวิทยาศาสตรการแพทย อาคารหองปฏิบัติการและทดลอง (MSI) -
11077,

ข.260/ก.ย/63
ไมมี ไมมี - 743.00 2/27 1,093 1 ก.ย. 64 30 ส.ค. 67 ปกติ คาดวางานแลวเสร็จทันตามสัญญา หจก.จ.ธนุกิจ

อภิชาต+บรรณวิฑิต+

ภูสกร 08 4517 2691
-

10 2564-2567
กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ
อาคารปฏิบัติการและจอดรถ 7 11029 ไมมี ไมมี 281.50 249.80 2/22 1,080 24 ส.ค. 64 30 ส.ค. 67 ปกติ คาดวาแลวเสร็จทันตามสัญญา

บ.ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง 

จํากัด

สุพร+อโนทัย 08 

1844 2981
-

11 2564-2565 วิทยาลัยบรมราชชนนี อาคารพักพยาบาล 32 หนวย 4
8821,

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

ปรับ/ไมเกินรอย

ละ 10
อยูระหวางขอขยายระยะเวลา บ.อดิสา กรุป จํากัด

 ประทัย 09 0928 

6655
-

12 2564-2565
กรมการแพทยแผนไทย

และแพทยทางเลือก

ปรับปรุงหอง กลุมงานสนับสนุนการ

ขึ้นทะเบียนยาและผลิตภัณฑสมุนไพร

 อาคาร 3 ชั้น 3

1
กรมการแพทยแผนไทยและ

แพทยทางเลือก
ไมมี ไมมี - 0.47 2/3 90 27 ก.ย. 64 25 ธ.ค. 64

ปรับ/มากกวารอย

ละ 10
มีคาปรับมากกวารอยละ 10 บ.เยส.เฟอรนิเจอร จํากัด

วชิราพร 08 6731 

8193
-

13 2564-2564 กรมควบคุมโรค

ปรับปรุงสํานักงานศูนยสารสนเทศ 

พรอมอุปกรณสํานักงาน อาคาร 2 ชั้น

 4

- กรมควบคุมโรค ไมมี ไมมี - 2.39 3/3 120 23 ส.ค. 64 20 ธ.ค. 64
ปรับ/มากกวารอย

ละ 10

สิ้นสุดสัญญา 20 ธันวาคม 2564, ผูรับจาง

ไมเขาดําเนินงาน

หจก.เอสอารพี กรุป เอ็น

จิเนียริ่ง
ภาวิช 09 0909 4609 -

14 2564-2565
สถาบันบําราศนราดูร 

(อาคาร 8 ชั้น 4 )

หองปฏิบัติการความปลอดภัยทาง

ชีวภาพระดับ 3 และพื้นที่

หองปฏิบัติการโดยรอบที่เกี่ยวของ 

(Biosafety Level 3 laboratories)

- เอกชน มีแกไขแบบ ไมมี 25.00 24.40 1/5 270 14 พ.ค. 64 12 ก.พ. 65 7 พ.ค. 65
ปรับ/ไมเกินรอย

ละ 10

ตอสัญญาถึงวันที่ 7 พ.ค. 2565, มีคําสั่ง

จังหวัดนนทบุรีใหหยุดงานกอสราง 27 มิ.ย.

 64 เนื่องจากโรคระบาด โควิด-19

บ.โกลบอลเทค จํากัด กิติสัก 08 1406 2476 -

ปทุมธานี 15 2564-2565
สถาบันบําบัดรักษาและ

ฟนฟูผูติดยาเสพติด

แหงชาติบรมราชชนนี

อาคารศูนยวิจัยเภสัชกรรม 2 แบบสถาบันโรคผิวหนัง ไมมี

การแกไขเสาเข็ม

เจาะระบบแหง เปน

เสาเข็มเจาะระบบ

เปยก และแกไข

ฐานราก

22.00 18.00 -/8 360 4 พ.ค. 64 28 เม.ย. 65 23 ก.ค. 65 ปกติ
ยังไมไดดําเนินการกอสราง ชะลองาน

กอสราง เหตุเปลี่ยนแปลงเสาเข็มเจาะ

ระบบแหง เปนเสาเข็มเจาะระบบเปยก

หางหุนสวนจํากัด บาน

โปง เพนทส
สุพร 08 1844 2981 -

รวม 20 3,946.73

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย
สถานะ  ปกติ   
 หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา 
 
สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5  
สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5  
สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 
สถานะ  ปรับ/มากกวารอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวา รอยละ 10 
สถานการณ    หมายถึง การประเมินงานกอสรางโดยผูควบคุมงาน 

นนทบุรี

กรุงเทพฯ

เขตสุขภาพที่ 13  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด ลําดับ
 ปที่เริ่มสัญญา

 สิ้นสุดสัญญา
สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง ความสูง ผูรับจาง

ผูควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอรโทร

ผูควบคุมงานรวม 

เบอรโทร
แบบเลขที่

การแกไขแบบ

(มี/ไมมี)

การแกไขฐานราก

(มี/ไมมี)

วงเงินงบประมาณ 

(ลานบาท)
คางาน(ลานบาท)

ดําเนินการแลวเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด

ระยะดําเนินการ (วัน)

สถานการณ



จํานวนวัน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ตอสัญญา สถานะ

1 2565-2565 รพ.นพรัตนราชธานี
ปรับปรุงโครงสรางภายในและระบบปรับอากาศ 

หอผูปวยไฟไหมน้ํารอนลวก (Burn Unit)
- เอกชน ไมมี ไมมี 19.80 18.00 1/7 180 26 ก.พ. 65 24 ส.ค. 65 ปกติ คาดวาจะแลวเสร็จตามสัญญา

บ.เอ็กซคอน คอนสตรัคชั่น 

จํากัด

ปรียาภรณ 09 7073 

8668
-

2 2564-2565 รพ.ราชวิถี ปรับปรุงหอพักพยาบาล 6 ชั้น (เดิม) - เอกชน ไมมี ไมมี 36.20 36.20 1/5 225 19 พ.ย. 64 2 ก.ค. 65 ลาชา/เรงรัด มีการสั่งหยุดงานเนื่องจากโรคระบาด โควิด-19 กิจการรวมคา เอ ไอคอนนิก
ภูสกร+บรรณวิฑิต 08

 9477 0890
-

3 2564-2565 รพ.ราชวิถี
ปรับปรุงพื้นที่หองตรวจคลินิกนานาชาติ ชั้น 1 ตึก

อายุรกรรม
- เอกชน ไมมี ไมมี 7.95 7.95 3/4 120 18 พ.ย. 64 18 ม.ีค. 65 ลาชา/เรงรัด

มีการสั่งหยุดงานและเครื่องปรับอากาศ สงลาชา 

เนื่องจากสถานะการณแพรระบาดของโควิด -19

บ.เนี้ยบ อินเตอร เฟอรนิช 

จํากัด

ภูสกร+บรรณวิฑิต 08

 9477 0890
-

4 2565-2565 รพ.ราชวิถี
ปรับปรุงหองตรวจผูมีบุตรยากและหองปฏิบัติการ

มนุษยพันธุศาสตร ชั้น 6 อาคารศูนยการแพทย
1 เอกชน ไมมี ไมมี - 21.00 -/4 180 25 ม.ีค. 65 20 ก.ย. 65 ลาชา คาดวางานแลวเสร็จทันตามสัญญา บริษัท พัลซ ไซเอนซ จํากัด

ไชยพัฒน+ขจรศักดิ์ 

08 9512 8333
-

5 2565-2565 รพ.ราชวิถี 2 (รังสิต) สะพานขามคลอง โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) -
แบบกอสรางสะพานขาม

คลองรพ.ราชวิถี 2(รังสิต)
ไมมี มี - 5.83 -/4 240 21 ม.ค. 65 17 ก.ย. 65 ลาชา คาดวางานแลวเสร็จทันตามสัญญา บริษัท ปาลม คอน จํากัด อําพร 09 9735 9484 -

6 2565-2565 รพ.เลิดสิน จางตกแตงภายในอาคารสนับสนุนภายใน 28 ชั้น -
แปลนงานจางตกแตงภายใน 

อาคารสนับสนุน 28 ชั้น
ไมมี ไมมี - 27.90 -/5 150 25 ม.ีค. 65 21 ส.ค. 65 ปกติ คาดวางานแลวเสร็จทันตามสัญญา บริษัท ทูแมกซ จํากัด

ไชยพัฒน 08 9512 

8333
-

7 2564-2565 รพ.สงฆ
ปรับปรุงหองสองกลอง พรอมหองประกอบการใช

งาน
- รูปแบบ,เอกสารประกอบแบบ ไมมี ไมมี - 17.65 4/4 180 2 พ.ย. 64 30 เม.ย. 65 ปกติ งานกอสรางปรับปรุงแลวเสร็จทันตามสัญญา

บ. โมเดิรนฟอรมเฮบท

แอนดแคร จํากัด (มหาชน)
สุพร 08 1844 2981 -

8 2565-2565
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหา

ราชินี

ปรับปรุงขยายพื้นที่หอ PICU มหิตลาชั้น 4 และ

พัฒนาหอผูปวยวิกฤติหัวใจเด็ก CCU
- เอกชน ไมมี ไมมี 61.00 58.00 -/5 240 14 ม.ค. 65 11 ก.ย. 65 ลาชา/เรงรัด คาดวางานแลวเสร็จทันตามสัญญา

บริษัท เด็กซทัส แอนด

คอนสทรัคชั่น จํากัด
สุพร 08 1844 2981 -

9 2564-2567 กรมควบคุมโรค อาคารศูนยสาธิตบริการและอาคารจอดรถ 9 เอกชน ไมมี ไมมี 60.76 480.00 -/21 900 19 พ.ย. 64 6 พ.ค. 67 ปกติ คาดวางานแลวเสร็จทันตามสัญญา
บ.ซีเอ็ม แกรนด ดีเวลลอป

เมนท จํากัด (มหาชน)

ประทัย+มังกร+ขจร

ศักดิ์ 09 0928 6655
-

10 2565-2566 โรงพยาบาลศรีธัญญา อาคารฟนฟูสมรรถภาพผูปวยจิตเวช (บานสูฝน) 2 แบบ รพ., ศธ 4/2564 ไมมี ไมมี 23.41 18.76 -/8 120 18 ม.ค. 65 21 ม.ิย. 66 ปกติ คาดวางานแลวเสร็จทันตามสัญญา
บริษัท โปรเจกท อินเตอร

เทค จํากัด

ประทัย 09 0928 

6655
-

11 2565-2565 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จางปรับปรุงอาคารสระน้ํา - ก.109/ส.ค./64 ไมมี ไมมี - 1.69 -/2 120 1 ก.พ. 65 1 พ.ค. 65 243046 ลาชา/เรงรัด

ผูรับจาง ทําเอกสารขออนุมัติวัสด,ุ ขอสงวนสิทธิ

คาปรับและขยายเวลา, ขอเพิ่ม-ลด เปรียบเทียบ

ปริมาณงาน, สภาพอากาศ ฝนตก มีน้ําขังทําใหทําการ

กอสรางไมได

บริษัท นากาโน คอน

สตรั๊คชั่น แอนด อินทีเรีย 

จํากัด

นวพล 08 0560 3069 -

12 2564-2565
กรมการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือก
หองน้ําสําหรับหองประชุม อาคาร 2 ชั้น 1 - ข.179/ธ.ค./64 ไมมี ไมมี - 0.89 -/3 150 12 เม.ย. 65 8 ก.ย. 65 ลาชา

ดําเนินการขออนุมัติใชวัสด,ุ ผูรับจางดําเนินหาวัสดุเพื่อ

นํามากอสรางลาชา

บริษัท เมน คอนสทรัดชั่น 

เซ็นเตอร จํากัด

สืบสกุล 08 0968 

4928

13 2565-2565
สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา

งานระบบไฟฟาและสื่อสารของอาคารศูนยบริการ

ผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ
1 - ไมมี ไมมี - 3.60 1/2 180 18 ม.ีค. 65 27 ก.ย. 65 ปกติ คาดวางานแลวเสร็จทันตามสัญญา

บริษัท ฟลเลอร (ประเทศ

ไทย) จํากัด

วชิราพร 08 6731 

8193
-

14 2565-2565
สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา

จางติดตั้งฝาเพดาน (เพิ่มเติม) สําหรับอาคาร

ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ
10

แบบแปลนงานกอสรางติดตั้ง

ฝาเพดาน
ไมมี ไมมี - 1.50 -/1 120 1 เม.ย. 65 30 ก.ค. 65 ปกติ คาดวางานแลวเสร็จทันตามสัญญา บริษัท อดิศรรังสรรค จํากัด

วชิราพร 08 6731 

8193
-

15 2565-2565 กรมอนามัย
ปรับปรุงลิฟตอาคารกรมอนามัย อาคาร 2-4 และ

ปรับปรุงลิฟตกรมอนามัย อาคาร 3-5
-

แบบรูปรายการฯ,ก.122/

ต.ค./64,ก.123/ต.ค.64
ไมมี ไมมี - 10.91 -/3 180 9 ม.ีค. 65 4 ก.ย. 65 ปกติ คาดวางานแลวเสร็จทันตามสัญญา บริษัท ดีทรัสส กรุป จํากัด

วชิราพร 08 6731 

8193
-

16 2565-2565
กองโรคเอดสและโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ กรมควบคุมโรค

ปรับปรุงสิ่งกอสรางกองโรคเอดสและโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ จํานวน 3 แหง
- สธ 0413.1/3879 ไมมี ไมมี - 1.00 -/1 75 2 ม.ีค. 65 15 พ.ค. 65

ปรับ/ไมเกินรอยละ

 10

ของด/ลดคาปรับในอัตรารอยละ 0 ตามหนังสือที่ กค

(กวจ)0405.2/ว693 ลงวันที่ 6 ส.ค. 64, เรงรัดการ

ทํางานของผูรับจาง

หางหุนสวนจํากัด ไอเดีย 

เควสท

สืบสกุล 08 0968 

4928
-

17 2565-2566
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟนฟู

สมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ

จางปรับปรุงพื้นที่ หอปวยรวมสามัญชาย-สามัญ

หญิง
- แบบกอสราง ไมมี ไมมี - 1.79 -/2 100 24 ก.พ. 65 4 ม.ิย. 66 ปกติ คาดวางานแลวเสร็จทันตามสัญญา

บ. สยามพัฒนาการชาง 

จํากัด

ไชยพัฒน 08 9512 

8333
-

18 2565-2566
สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติด

ยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี 

กรมการแพทย

แนวทอสงน้ําเสียภายในพื้นที่สถาบันฯ - แบบสถาบันฯ ไมมี ไมมี - 17.80 -/3 180 1 เม.ย. 65 27 ก.ย. 66 ปกติ คาดวางานแลวเสร็จทันตามสัญญา
หางหุนสวนจํากัด ศรีทันดร

 การโยธา
อําพร 09 9735 9484 -

19 2565-2566
สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติด

ยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี 

กรมการแพทย

อาคารที่จอดถ 10 ชั้น 10
10562+10562/1+ข.141/

ส.ค./64
ไมมี ไมมี - 103.50 -/11 560 13 พ.ค. 65 23 พ.ย. 66 ปกติ คาดวางานแลวเสร็จทันตามสัญญา

หางหุนสวนจํากัด ศรีทันดร

 การโยธา

อําพร+ไชยพัฒน 09 

9735 9484
-

รวม 19 833.97

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ   
 หมายถึง  การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวาสามารถดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา 
 

สถานะ ลาชา   หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับไมเกินรอยละ 5  

สถานะ  ลาชา/เรงรัด    หมายถึง การประเมินงานกอสราง อยูระหวางสัญญา คาดวางานกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีคาปรับมากกวารอยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไมเกินรอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับไมเกิน รอยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกวารอยละ 10     หมายถึง งานกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีคาปรับมากกวา รอยละ 10 

สถานการณ    หมายถึง การประเมินงานกอสรางโดยผูควบคุมงาน 

กรุงเทพฯ

นนทบุรี

ปทุมธานี

งานกอสรางสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจําวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 13 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด ลําดับ
 ปที่เริ่มสัญญา

 สิ้นสุดสัญญา
สถานที่กอสราง รายการสิ่งกอสราง ความสูง แบบเลขที่

การแกไขแบบ

(ม/ีไมม)ี

การแกไขฐานราก

(ม/ีไมม)ี

ผูควบคุมงานกอง

แบบแผน เบอรโทร

ผูควบคุมงานรวม 

เบอรโทร

วงเงินงบประมาณ 

(ลานบาท)
คางาน(ลานบาท)

ดําเนินการแลวเสร็จ 

งวดงาน/งวดงาน

ทั้งหมด

ระยะดําเนินการ (วัน)

สถานการณ ผูรับจาง
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