
















ที่ดินราชพัสดุของโรงพยาบาลศิริราช

1. โฉนดเลขที่ 4763 - 4779, 4781 - 4792 และ 4979 (รวม 30 โฉนด)

2. ที่ตั้ง ริมถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบครีีขันธ

3. เนื้อที่ 26 ไร 2 งาน 61 ตารางวา (10,661 ตารางวา)

4. สถานที่ใกลเคียง    พระราชวังไกลกังวล, โรงพยาบาลหัวหิน, วัดไกลกงัวล

5. ผูบริจาคที่ดิน นางสาวจํารวย กรลักษณ บริจาคใหเมื่อป พ.ศ. 2504

6. เงื่อนไขผูบริจาค    ใหดําเนินการขายและนําเงินที่ไดมาสมทบทุนสราง

อาคารของโรงพยาบาลศิริราช

7. ราคาเริ่มตนตารางวาละ  60,500 บาท (ประมาณ 645 ลานบาท)



ภาพดานหนาที่ดินราชพัสดุ

ทางไปกรุงเทพฯ

ทางไปพระราชวังไกลกังวล
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วัดไกลกังวล

สวนหลวง

ราชินี

ทะเล

14
8 

ม.

ท่ีดินราชพัสดุของโรงพยาบาลศิริราช (29 โฉนด) ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 4979



พระราชวังไกลกังวล 

อยู่ห่างจากพระราชวัง       
ไกลกังวลประมาณ 1 กิโลเมตร 

ที่ดินราชพัสดุของโรงพยาบาลศิริราช
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ทีร่าชพัสดุ 22-3-97 ไร่
เงือ่นไข ผู้ประมูลต้องซือ้ทีด่นิโฉนดที ่4979 (3-2-64ไร่) 

รวม 26-2-61 ไร่
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