
ล ำดับ จังหวัด เดือนปี เลขที่แบบ กลุ่มก ำกับฯ รำคำกลำง หมำยเหตุ

1 นครศรีธรรมรำช รพ. สิชล ตค.  54 10725 แบบ อาคารพักเจ้าหน้าที ่7 ชั้น 96 ห้อง 3

2 พัทลุง รพ. ป่าบอน ตค.  54 10733 แบบ อาคารผลิตสมุนไพร 3

3 ฉะเชงิเทรำ รพ. พนมสารคาม พย.  54 10734 แบบ ผังหลัก 4

4 ศรีสะเกษ รพ. ขุนหาญ พย.  54 9593/54 แบบ ผังบริเวณ 6

5 ตรัง รพ. นาโยง พย.  54 8072/54 แบบ ผังบริเวณ 3

6 ฉะเชงิเทรำ รพ. บางปะกง พย.  54 10735 แบบ ผังหลัก 4

7 สุรินทร์ รพ. เขวาสินรินทร์ พย.  54 10203/1 แบบ ผังหลัก 6

8 สระแก้ว รพ. โคกสูง พย.  54 10753/1 แบบ ผังหลัก 4

9 ขอนแก่น รพ. ขอนแก่น ธค. 54 10749 แบบ อาคารรังสีรักษา 5

10 เชยีงรำย รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ ธค. 54 10717 แบบ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 7

11 เชยีงรำย รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ ธค. 54 10699 แบบ ภูมิทัศน์ อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ฯ 7

12 ชลบุรี รพ. อ่าวอุดม มค. 55 10752 แบบ อาคารอุบัติเหตุ 4

13 กำญจนบุรี รพ. พหลพลพยุหเสนา กพ. 55 9448/54 แบบ ปรับปรุงชั้นล่าง อาคารคนไข้ 298 เตียง 1

14 ตรัง รพ. ห้วยยอด กพ. 55 10772 แบบ อาคารศูนย์อภบิาลฟืน้ฟผูู้ปว้ยเร้ือรัง แบบครบวงจร"อโรคยศาล" 3 แบบมาตรฐาน

15 ขอนแก่น รพ. หนองสองห้อง กพ. 55 10690 แบบ อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและผู้ป่วยใน 5

16 สกลนคร รพ. สกลนคร กพ. 55 10716 แบบ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจและมะเร็ง 5

17 ชยัภูมิ รพสต. บ้านไร่ กพ. 55 10763 แบบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 6

18 หนองคำย รพ. สมเด็จพระยพุราชท่าบ่อ กพ. 55 10712 แบบ อาคารผู้ป่วยหนัก ไตเทียม 6

ชื่อแบบสถำนทีก่่อสร้ำง

โครงกำรออกแบบอำคำรสถำนบริกำรสุขภำพ  งบประมำณปี  2555

งำนออกแบบใหม่



ล ำดับ จังหวัด เดือนปี เลขที่แบบ กลุ่มก ำกับฯ รำคำกลำง หมำยเหตุชื่อแบบสถำนทีก่่อสร้ำง

โครงกำรออกแบบอำคำรสถำนบริกำรสุขภำพ  งบประมำณปี  2555

งำนออกแบบใหม่

19 กพ. 55 10768 แบบ อาคารห้องเคร่ืองงานระบบเซ็นทรัลไปปไลน์  ระบบไฟฟา้  สุขาภบิาล  ขนาด 100-450 แบบมาตรฐาน

20 กพ. 55 10769 แบบ อาคารห้องเคร่ืองงานระบบเซ็นทรัลไปปไลน์  ระบบไฟฟา้  สุขาภบิาล  ขนาด 500-800 แบบมาตรฐาน

21 กพ. 55 10770 แบบ อาคารห้องเคร่ืองงานระบบเซ็นทรัลไปปไลน์  ระบบไฟฟา้  สุขาภบิาล  ขนาด 800-1250 แบบมาตรฐาน

22 นครสวรรค์ รพ. สวรรค์ประชารักษ์ กพ. 55 10744 แบบ อาคารรังสีรักษา 8

23 นครสวรรค์ รพ. ท่าตะโก กพ. 55 10722 แบบ อาคารผ่าตัด-เอ็กเรย์  และอ านวยการ 8

24 สมทุรปรำกำร รพ. บางบ่อ กพ. 55 7412/55 แบบ ผังส ารวจ 4

25 อุบลรำชธ่นี รพ. วารินช าราบ กพ. 55 5384/54 แบบ ผังบริเวณ 6

26 ชยัภูมิ รพ. เกษตรสมบูรณ์ กพ. 55 9850 แบบ ผังหลักส่วนพักอาศัย 6

27 พะเยำ รพ. ภูซาง กพ. 55 10785 แบบ ผังหลัก 7

28 ชมุพร สสจ. ชุมพร มีค. 55 10786 แบบ อาคารส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 3

29 ภูเก็ต รพ. ป่าตอง มีค. 55 10771 แบบ ก่อสร้างระบบป้องกันน้ าท่วม 3

30 กรุงเทพฯ มีค. 55 10790 แบบ ร้านกาชาดกระทรวงสาธารณสุข พศ.2555

31 ฉะเชงิเทรำ รพ. คลองเขื่อน มีค. 55 10787 แบบ ผังหลัก 4

32 พะเยำ รพ. ภูซาง มีค. 55 10785 แบบ ผังหลัก 7

33 อุดรธำน๊ รพ. บ้านผือ มีค. 55 2548/55 แบบ ผังบริเวณ 6

34 หนองคำย รพ. โพธิต์าก มีค. 55 10654/55 แบบ ผังหลัก 6

35 เพชรบูรณ์ รพ. ชนแดน เมย. 55 8728/54 แบบ อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 8

36 นนทบุรี กรม สนับสนุนบริการสุขภาพ เมย. 55 10767 แบบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1

37 รำชบุรี รพ. ราชบุรี เมย. 55 9036/52 แบบ อาคารอุบัติเหตุ-ผู้ป่วยนอก 1
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งำนออกแบบใหม่

38 ปทุมธำนี สถาบัน ธัญญารักษ์ พค. 55 10776 แบบ อาคารเรือนนอนและฟืน้ฟูสมรร๔ภาพผู้ป่วยหญิง 2

39 พระนครศรีอยธุยำ รพ. บางปะอิน พค. 55 10794 แบบ ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย 2

40 ฉะเชงิเทรำ รพ. คลองเขื่อน พค. 55 10798 แบบ ระบบประปาภายนอก 4

41 สมทุรปรำกำร รพ. บางเสาธง พค. 55 10792 แบบ ระบบประปาภายนอก 4

42 ฉะเชงิเทรำ รพ. คลองเขื่อน พค. 55 10801/1 แบบ ระบบไฟฟ้าภายนอก 4

43 สมทุรปรำกำร รพ. บางเสาธง พค. 55 10811/1 แบบ ระบบไฟฟ้าภายนอก 4

44 นครปฐม รพ. เมตตาประชารักษ์ผวดัไร่ขงิ) มิย. 55 10758 แบบ อาคารบริการทางการแพทย์ (9ชั้น) 1

45 ชยัภูมิ รพ. เกษตรสมบูรณ์ มิย. 55 9850/55 แบบ ผังบริเวณ 6

46 ชยัภูมิ สสจ. ชัยภูมิ มิย. 55 10807 แบบ ผังหลัก 6

47 พระนครศรีอยธุยำ รพ. วังน้อย กค.  55 10811 แบบ ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย 2

48 มหำสำรคำม รพ. มหาสารคาม กค.  55 10775 แบบ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 5

49 ชยัภูมิ รพ. คอนสวรรค์ กค.  55 6093/55 แบบ ผังบริเวณ 6

50 พิษณุโลก รพ. พรหมพิราม กค.  55 10799 แบบ ผังหลัก 8

51 ระยอง รพ. ระยอง กค.  55 10365/55 แบบ ผังส ารวจ 4

52 สมทุรปรำกำร รพ. บางบ่อ สค. 55 10819 แบบ ผังหลัก 4

53 ชยันำท รพ. ชัยนาทนเรนทร กย. 55 10554 แบบ อาคารบ าบัด 6 ชั้น 1

54 นครรำชสีมำ รพ. สีค้ิว กย. 55 10818/1 แบบ ผังหลัก (ศูนย์แพทย์ชุมชนคลองไผ่) 6

55 อุดรธำน๊ รพ. หนองหาน กย. 55 2764/55 แบบ ผังบริเวณ 6


