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ขอบเขตของงาน (TOR) 
จ้างปรับปรุงอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพทางสมองในกลุ่มผู้ป่วยยาเสพติด แบบ DAY CARE 

PROGRAMME  สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  
ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทมุธาน ี1 รายการ 

๑. ความเป็นมา 
 สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี มีภารกิจดูให้การบ าบัดรักษาผู้ติดยา
และสารเสพติดทุกประเภท ในระดับ ตติยภูมิ ทั้งแบบผู้ป่วยนอกและแบบผู้ป่วยใน โดยมุ่งมั่นพัฒนางานด้าน
การบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาและสารเสพติด เพื่อผู้ติดยาและสารเสพติดสามารถอยู่ในสังคมได้ 
ซึ่งปัจจุบันสถาบัน ฯ ยังไม่มีอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพทางสมองในกลุ่มผู้ป่วยยาเสพติด จึงมีความจ าเป็นที่ต้อง
ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยที่มีอยู่ในสถาบัน ฯ 

๒. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อดูแลผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางสมองในกลุ่มผู้ป่วยยาเสพติด 
2.2   เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เข้ามารักษา บ าบัด ฟื้นฟู ยาและสารเสพติด ที่เพิ่มข้ึนในอนาคต 

3. รูปแบบรายการและคุณลักษณะ ดังนี้  
     3.1  งานโครงสร้าง ต้นทุน 

3.1.1 งานรื้อถอน 
3.1.2 งานฝ้าเพดาน 
3.1.3 งานผนัง-ผิวผนัง 
3.1.4 งานพื้น-ผิวพื้น 
3.1.5 งานประตูพร้อมอุปกรณ์ 
3.1.6 งานทาสี 
3.1.7 งานห้องน้ า 

     3.2  งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
     3.3  งานระบบคอมพิวเตอร์ 
     3.4  งานระบบสุขาภิบาล  
4. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้  

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานรับจ้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า  
3,5๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือ
หน่วยงานเอกชนที่สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีเชื่อถือ 

ซึ่งผลงานดังกล่าวของผู้รับจ้างต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น เป็นผลงานที่ผู้รับจ้างได้ท างาน
แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 

5. สถานที่ก่อสร้าง 

สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟผูู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เลขที่ ๖๐ ถนนพหลโยธิน ต าบล
ประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
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6. ระยะเวลาด าเนินการก่อสร้างและการส่งมอบงาน 
6.1 ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑5๐ วันนับจากได้รับมอบพื้นที่ก่อสร้าง 

งวดที่ 1   จ่ายให้ร้อยละสิบ (20%)  ของวงเงินจ้างตามสญัญา                                                                        
เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. ส่งแบบ Shop Drawing 
2. ส่งแผนงาน , ขอบเขตระยะเวลา 
3. เอกสารขออนุมัติวัสดุทั้งหมด 
4. งานรื้อถอนผนัง , พื้นเดิมแล้วเสร็จ 
5. งานรื้อถอน ฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 
6. งานรื้อถอน ประตูด้านหน้าแล้วเสร็จ 
7. รื้อถอนงานระบบไฟฟา้,ประปา,สุขภัณฑ์,เครือ่งปรับอากาศแล้วเสร็จ 
8. งานขนย้าย เศษวัสดุออกแล้วเสร็จ 
9. งานผนังก่ออิฐ ( ไม่รวมฉาบปนู)     แล้วเสร็จ  100 % 
10. งานเดินท่อร้อยสายอินเตอร์เน็ต,โทรศัพท์,ระบบไฟฟา้  แล้วเสร็จ  100 % 
11. งานติดตั้งผนังเบากั้นห้อง     แล้วเสร็จ  100 % 
      ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 50 วัน 

งวดที่ 2  จ่ายให้ร้อยละยี่สิบห้า (25%) ของวงเงินจ้างตามสัญญา 
เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. แผนงานก่อสร้างและความคืบหน้าของการก่อสร้าง 
2. งานร้อยสายไฟ,สายอินเตอร์เน็ต,สายโทรศัพท์  แล้วเสร็จ  100 % 
3. งานท่อประปาและน้ าทิ้ง    แล้วเสร็จ  100 % 
4. งานติดตั้งวงกบประตู,หน้าต่าง             แล้วเสรจ็  100 % 
5. งานติดตั้งโครงคร่าวฝา้เพดาน    แล้วเสร็จ  100 % 

ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 25 วัน 

งวดที่ 3 จ่ายให้ร้อยละยี่สิบห้า (25%) ของวงเงินจ้างตามสัญญา                                                                                        
เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. แผนงานก่อสร้าง และความคืบหน้าของการก่อสร้าง 
2. งานปิดแผ่นฝ้าเพดาน     แล้วเสร็จ  100  % 
3. งานทาสฝี้าเพดาน     แล้วเสร็จ   100 % 
4. งานปูกระเบื้องห้องน้ า    แล้วเสร็จ   100 % 
5. งานติดตั้งประตู     แล้วเสร็จ   100 % 
6. งานติดตั้งดวงโคม     แล้วเสร็จ   50 % 

ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 25 วัน 
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งวดที่ 4 จ่ายให้ร้อยละยี่สิบห้า (30%) ของวงเงินจ้างตามสัญญา 
          เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. แผนงานก่อสร้าง และความคืบหน้าของการก่อสร้าง 
2. งานติดตั้งประตูกระจก    แล้วเสร็จ   100 % 
3. ติดตั้งผนังกระจก                                               แลว้เสร็จ   100 % 
4. งานทาส ี      แล้วเสร็จ   100 % 
5. งานติดตั้งดวงโคม     แล้วเสร็จ   100 %                                                 
6. งานติดตั้งเต้ารับไฟฟา้     แล้วเสร็จ   100 % 
7. งานติดตั้งพื้นกระเบื้องยาง    แล้วเสร็จ   100 % 
8. งานติดตั้งสุขภัณฑ์                          แล้วเสร็จ   100 % 
9. ส่งแบบ As built drawing     
10. ส่งคู่มือปฏิบัติงาน  
11. ด าเนินการท าความสะอาดสถานที่เรียบร้อย 

ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 50 วัน 

ทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบและรายการสัญญาทุกประการ รวมระยะเวลาด าเนินการ   
150 วัน (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน) 

 
7.  การขออนุมัติใช้วัสดุ-อุปกรณ์ 

จัดส่งแบบแปลนรายละเอียด (SHOP DRAWING) แสดงการติดตั้งวัสดุ – อุปกรณ์ทั้งหมด  
จ านวน 3 ชุด ให้ผู้ว่าจ้างโดยเร็วที่สุด เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงสามารถด าเนินการก่อสร้างได้  
 
8. รายละเอียดวัสดุ 

8.1     งานฝ้าเพดาน 

- ฝ้าเพดานห้องน้ าชนิดกันชื้น,พื้นที่ทั่วไปเป็นชนิดธรรมดา ความหนาไม่น้อยกว่า 9 มม. 
- โครงเคร่งหลักระยะห่างต้องไม่เกิน 0.80 ม.โครงเคร่ารองระยะ 0.4 ม. 
- โครงซีลายเบอร์ 24  

8.2 งานผนัง –ผิวผนัง 

   8.2.1    ผนังก่ออิฐ,ผนังเบา 

 -  อิฐมอญก่อครึ่งแผ่น,ฉาบปนูเรียบ 
 -  ผนังเบาโครงเคร่าสังกะสี ,กรุแผ่นยิบซั่มความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. กรุ 2 ด้าน 

 -  ฉนวนกันเสียง,กันความร้อน ความหนาไม่ต่ ากวา่ 50 มม.ความหนาแน่น 60 กก/ลบ.ม. 
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8.2.2    ผนังกระเบื้อง 

     -  กระเบื้องขนาด 600 x 600 มม.และ 300 x 300 มม. ชนิดเนื้อเดียวกันทั้งแผ่น 

     -  ความหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. 
      -  ชนิดผิวมัน ท าความสะอาดง่าย 

    -  ไม่โก่งตัว,บิดงอ 
              -  กระเบื้องตกแต่งต้องเป็นรุ่นตามแบบปรับปรุง 

          8.2.3   ผนังส าเร็จรปูห้องน้ าและผนังตกแต่ง 

-  ความหนาแผ่นลามิเนตไม่นอ้ยกว่า 0.7 มม.  
    -  คุณภาพอย่างดี ,  ยี่ห้อที่มีความเชื่อถือ  
    -  กาวยางคุณภาพดี ,  ใช้ส าหรับติดตั้งงานไม้และงานลามิเนตโดยเฉพาะ  

-  ผนังห้องน้ าส าเร็จรูปเป็นชนิดเคลือบผิวจากโรงงานผู้ผลติ ไร้รอยต่อแผ่น 

-  อุปกรณ์ห้องน้ าส าเร็จรูป เป็นวัสดุแสตนเลสอย่างดีไม่เป็นสนิม 

          8.2.4    สีทาผนัง,ประตู,ฝ้าเพดาน 

            -  สีทาผนัง,ฝ้าเพดานต้องเป็นสีน้ าอะครีลิก 100 % คุณภาพอย่างดี 
            -  สีทาประตูไม้ต้องเป็นสีส าหรับงานไม้เฟอร์นิเจอร์ 

          8.2.5    ผนังกระจกนิระภัย ,ผนังกระจกเงา 
            -  กระจกเงาสีใสคุณภาพอย่างดี  
            -  ความหนาไม่น้อยกว่า  5 มม. เจียขอบขัดมันอย่างด ี

                     -  กระจกนิระภัยภายนอกความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. และต้องมีโครงเหล็กรับความ
แข็งแรง 

           -  ผนังกระจกนิระภัยภายใน ควรเป็นชนิดลามิเนต ความหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. 

         8.3   งานพื้น – ผิวพืน้  
     -    งานปพูื้นเซรามิคต้องปรับแต่งพื้นเดิมให้เรียบ ก่อนการติดตั้งกระเบื้อง 

     -    กระเบื้องเซรามิคขนาด 600 x 600 มม.ความหนาไม่น้อยกว่า 6 มม.  
     -    กระเบื้องเซรามิคต้องเป็นชนิดกันลื่นและเนื้อเดียวกันทั้งแผ่น 

     -    กาวยาแนวต้องคุณภาพอย่างดี ป้องกันเชื้อราได้ 
     -    การติดตั้งต้องใช้ปูนกาวส าหรับปูกระเบื้องเท่านั้น 

              -    กระเบื้องยางลายหินอ่อนหรือลายไม้ความหนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม. 
              -    กระเบื้องยางลายเรียบความหนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. 
              -    การติดตั้งกระเบื้องยางต้องท าการปรับพื้นให้เรียบก่อนติดตั้ง  
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8.4     งานประตู , อุปกรณ์ประตู 
- ประตูไม้อัดต้องเป็นชนิดกันชื้น ไม้อัดมีความหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. 
- ความหนาของบานประตู ไม่นอ้ยกว่า  35 มม. 
- ประตูห้องพักต้องใส่ฉนวนกันเสียงอย่างดี 
- อุปกรณ์ติดตั้งและล็อคประตูต้องคุณภาพอย่างดี  
- บานประตูปิดลามิเนตความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. 
- บานที่ท าสธีรรมชาติต้องเป็นสีชนิดใช้กับงานไม้เฟอร์นิเจอร์ 
- บานประตูกระจกบานเปลือยความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. 
- อุปกรณ์ส าหรับประตูกระจกบานเปลือยต้องเป็นแสตนเลสและยี่ห้อที่เชื่อถือได้ 
- อุปกรณ์ประตูเลื่อนอัตโนมัติต้องมีความทนทานและตอบสนองการเปิด-ปิดได้ดี  
- หน้าต่างและประตูอลุมิเนียมความหนาอลูมิเนียมไม่น้อยกว่า 1.20 มม. 

 

8.5     สุขภัณฑ์และประปา 

- ชักโครก แบบประหยัดน้ า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.  
- อ่างล้างมือแบบวางเป็นเคาเตอร์และแบบแขวน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. 
- ก๊อกอ่างล้างมือแบบขึ้นจากเคาเตอร์หรืออ่างล้างมือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. 
- อุปกรณ์จ่ายน้ าทุกชิ้นต้องมีวาว์วน้ าควบคุมทุกตัว 

- ท่อประปาก าหนดให้ใช้ท่อ PPR  
- ท่อท าทิ้งและท่อส้วมก าหนดให้ใช้ท่อ พีวีซี ชั้นไม่น้อยกว่า 8.5   

 

8.6     งานไฟฟ้า,งานสื่อสารและอุปกรณ์ 
- โคมไฟฟา้ฝังฝา้เพดานขนาดความโตไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. 
- หลอดไฟต้องเป็น LED ขั้วเกลียวเท่านั้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. 
- ไฟแสงสวา่งในหลืบฝ้าต้องเป็นไฟ LED ชนิดริบบิ้น ,ไฟกระแสตรง,ก าลังไฟ 14.4 วัตต์/เมตร 
- ไฟ LED ริบบิ้นต้องติดตั้งในรางไฟอลูมิเนียม 
- พัดลมดูดอากาศชนิดฝังฝ้าเพดานความสามารถดูดอากาศได้ไม่น้อยกว่า 180 ลบ./ชม. 
- สวิทย์ควบคุมไฟฟ้าต้องคุณภาพอย่างดี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. 
- สายไฟฟา้ต้องใช้ชนิด THW และต้องร้อยท่อเท่านั้น ขนาดสายให้เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟา้ 

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.  
- งานระบบอินเตอร์เน็ตส าหรับระบบคอมพิวเตอร์ใช้สาย UTP CAT6  
- งานระบบโทรศัพท์ใช้สายชนดิ Copper 4 core 0.65 sq.mm  
- อุปกรณ์ไฟฟ้าและสื่อสาร ต้องได้รับมาตรฐานความปลอดภัย 
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9. รายละเอียดอื่นๆ 
9.1 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่ด าเนินการก่อสร้างแล้วท าให้อาคารที่อยู่ใกล้เคียง หรือถนน 

หรือระบบสาธารณูปโภค หรือทรัพย์สินของสถาบันฯ เสียหาย โดยซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีดังเดิมหรือต้อง
ชดใช้ในราคาที่สถาบันฯ ก าหนด 

9.5 ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการประสานงานกับสถาบันฯ เพื่อขอใช้ไฟฟ้าและน้ าประปา เป็นการ
ชั่วคราวในการก่อสร้าง ทั้งนี้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมด 

9.6 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานก่อสร้าง (FLOW CHART) แสดงรายละเอียดขั้นตอนวิธีการท างานและ
เวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง อัตราก าลังของเครื่องจักร พร้อมรายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการผู้ควบคุมงาน โดยเสนอ
แผนดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบก่อนเข้าด าเนินการก่อสร้าง 

9.7 ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายชื่อผู้ เข้าด าเนินการก่อสร้างทั้งหมด ตลอดจนการเข้า – ออก ของ
ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานให้สถาบันฯ ได้ทราบ และจะต้องควบคุมดูแลไม่ให้เกิดความ
เดือดร้อนร าคราญ หรือท าความสกปรก โดยปฏิบัติตามระเบียบและข้อก าหนดของสถาบันฯ อย่างเคร่งครัด 

9.8 ผู้รับจ้างต้องล้อมบริเวณก่อสร้างให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย 
และผู้มารับบริการที่สัญจรไปมา  

9.9 สถาบันฯ ไม่อนุญาตให้คนงานของผู้รับจ้างพักในบริเวณของสถาบันฯ เว้นแต่ในกรณี  มีความ
จ าเป็นจะต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของผู้รับจ้าง การอนุญาตให้เป็นดุลพินิจของสถาบันฯ  

8.10 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมโรคของสถาบันฯ และกระทรวงสาสาธารสุข 
9.11 ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุ ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นพัสดุที่ผลิต

ภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และ
ด าเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) ให้ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็ กที่ต้องใช้ในงาน
ก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา         

(2) หากการใช้เหล็กตามข้อ (1) ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าที่ก าหนดให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิต
ภายในประเทศ (ร้อยละ 60) ให้ผู้รับจ้างใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศประเภทอ่ืนให้ครบตามร้อยละของมูลค่า
ที่ก าหนดได้ 
      ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดท าแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ 
เสนอผู้ว่าจ้างภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

๑0. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
  ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็น
หนังสือหรือท าสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่สถาบันฯ ได้รับหมอบงานโดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

๑1. มาตรฐานฝีมือช่าง 
 ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขส าคัญว่าผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง 
คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน สถาบันของทางราชการและสถาบันเอกชนที่ทางราชการ 



- 7 - 
 

1) ลงชื่อ                ประธานกรรมการ  2) ลงชื่อ         กรรมการ  ๓) ลงชื่อ                 กรรมการ 
 
 

๔) ลงชื่อ     กรรมการ ๕) ลงชื่อ     กรรมการ 

รับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับ
ราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละ
สาขาช่าง ดังต่อไปนี้  
 ๑1.๑ ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา  
 ๑1.๒ ช่างไฟฟ้า 

12.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้ 

เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน โดยพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนซึ่ง
ได้คะแนนรวมที่ถ่วงน้ าหนักแลว้ คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
 12.๑ เกณฑ์ราคา      ให้น้ าหนักร้อยละ 40  
 12.๒ เกณฑ์อ่ืนประกอบ 
     -   ข้อเสนอด้านเทคนิค                        ให้น้ าหนักร้อยละ 50       
              -   มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ    ให้น้ าหนักร้อยละ 10 
         รวมเท่ากับร้อยละ 60 

รายละเอียดการให้คะแนนตามเอกสารแนบ 

13. วงเงินในการจัดจ้าง 
 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 7,900,000.- บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ด้วยเงิน
งบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 / เงินบ ารุงสถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติด
ยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  

14. ราคากลางในการจัดจ้าง 
 ราคากลางในการจัดจ้าง ได้ก าหนดไว้เป็นเงินทั้งสิ้น 8,298,800.- บาท (แปดล้านสองแสนเก้าหมื่น
แปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)    
 
 
  


