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ขอบเขตของงานและราคากลาง 
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมรางระบายน ้า สถาบันบ้าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 

ต้าบลประชาธิปัตย์ อ้าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ รายการ 
 

1. ความเป็นมา 
 ตามที่สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ได้รับจัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินการจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ า สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ
บรมราชชนนี ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ รายการ โดยปัจจุบันสถาบันฯ ได้ให้บริการ
ผู้ป่วยติดยาเสพติด และอ่ืนๆ ซึ่งมีการสัญจรไปมาของผู้ใช้บริการเป็นจ านวนมาก และมีการก่อสร้างหรือปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารภายในบริเวณสถาบันฯ พร้อมทั้งในฤดูฝนเกิดปัญหาน้ าท่วมขังเป็นบริเวณกว้างภายในสถาบันฯ 
และรางระบายน้ ามีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี ส่งผลให้ถนนคอนกรีตที่มีอยู่เดิมช ารุดตามอายุการใช้งาน และ
รางระบายน้ าระบายน้ าได้ไม่ดีเท่าที่ควร จึงท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขังในฤดูฝนทุกๆ ปี  จึงจ าเป็นต้องก่อสร้างถนน
คอนกรีตพร้อมรางระบายน้ า สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เพ่ือรองรับการ
ให้บริการแก่ผู้ป่วยของสถาบันฯ และแก้ปัญหาน้ าท่วมขังภายในสถาบันฯ  

2. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมรางระบายน้้า ภายในพ้ืนที่สถาบันบ้าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยา   

เสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ให้สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยของสถาบันฯ 
 ๒.๒ เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้้า ภายในพ้ืนที่สถาบันบ้าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 

ในการรองรับการระบายน้้าและแก้ปัญหาน้้าท่วมขังในฤดูฝนทุกๆ ปี 
 ๒.๓ เพ่ือให้บริการแก่ผู้ป่วย ญาติ ประชาชนทั่วไป และบุคลากรของสถาบันฯ   

3. คุณสมบัติเพิ่มเติม 
 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงิน 
ไม่น้อยกว่า 4,5๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ                 
หรือหน่วยงานเอกชนที่สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีเชื่อถือ 

4. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้าง 
 รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ า     
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี ๑ รายการ ตามแบบเลขที่ ก.112/ต.ค./65 ตามขอบเขตของงาน งวดงานงวดเงิน ระยะเวลาก่อสร้าง 
โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้ 
 4.1 แบบก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ า    จ านวน   15 แผ่น 
                สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  
                ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ รายการ  
                แบบเลขที่ ก.112/ต.ค./65       
 4.2 มาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พ.ศ. 2561    จ านวน 158 แผ่น 
                (ดาวน์โหลดบนเว็บไซต์ของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)   
                      http://dcd.hss.moph.go.th 
 4.3 มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2553    จ านวน 272 แผ่น 

      (ดาวน์โหลดบนเว็บไซต์ของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)   
                     http://dcd.hss.moph.go.th 

http://dcd.hss.moph.go.th/
http://dcd.hss.moph.go.th/
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5. สถานที่ก่อสร้าง 
 สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เลขที่ ๖๐ ถนนพหลโยธิน ต าบล
ประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย แบบเส้นถนน ดังนี้ 
 Line A :  ช่วงทางแยกอาคารพัสดุถึงทางแยกหลังอาคารอ านวยการ 
 Line B :  ช่วงทางแยกหลังอาคารอ านวยการถึงสโมสรริมน้ า 
 Line C :  ช่วงทางเข้า - ออก ประตู 2 ถึงทางแยกบริเวณอาคารประยูร 
 Line D :  ช่วงทางแยกอาคารจอดรถราชการถึงทางแยกหอพระพุทธชัยวัฒน์ธัญญารักษ์ราชมหามงคล 
 Line E :  ช่วงทางแยกอาคารพัสดุถึงทางแยกอาคารงานจ่ายกลาง 
 
6. ระยะเวลาด้าเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน 

ก าหนดเวลาด าเนินงานตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา   
โดยแบ่งงวดงานออกเป็น 4 งวดงาน ดังนี้ 
 งวดที่ 1  จ านวนเงิน 20 % (ร้อยละยี่สิบของเงินสัญญาจ้าง) 
   จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้างที่ถนน Line A และ Line B ดังนี้ 
   1.1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร 

   ๑.๑.1 รื้อถอนปรับพื้นที่และระดับ 
            1.1.2 วางเหล็กผูกเหล็ก เทคอนกรีตพ้ืนถนนและทางเชื่อมลาดพ้ืนที่รวม      
                                        ไม่น้อยกว่า 2,102 ตารางเมตร 

             1.1.3 กรีดร่องและยาแนวรอยต่อคอนกรีต 
   1.2 รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาเหล็ก 

   ๑.2.1 Line A ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาวรวม 
            ไม่น้อยกว่า 200 ม. และติดตั้งฝาเหล็ก (ใหม่) 

             ๑.2.2 Line B ยกขอบรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) และติดตั้ง     
                                                  ฝาเหล็ก (เดิม,ใหม่) 
   1.3 ระบบระบายน้ า 
    ๑.3.1 ตอกเสาเข็มติดตั้งบ่อพักน้ าส าเร็จรูปและติดตั้งฝาเหล็ก 
             ๑.3.2 เก็บกวาดเศษวัสดุท าความสะอาดพ้ืนรางระบายน้ าและบ่อพักโดยไม่ใช้น้ า 
   ทั้งหมดแล้วเสร็จ (ก าหนดเวลา 45 วัน)  
 งวดที่ 2   จ านวนเงิน ๓0 % (ร้อยละสามสิบของเงินสัญญาจ้าง) 
   จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้างที่ถนน Line C ดังนี้ 
   2.1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร 
    2.๑.1 รื้อถอนปรับพ้ืนที่และระดับ 
             2.1.2 วางเหล็กผูกเหล็ก เทคอนกรีตพ้ืนถนนและทางเชื่อมลาดพื้นที่รวม      
             ไม่น้อยกว่า 2,592 ตารางเมตร 
             2.1.3 กรีดร่องและยาแนวรอยต่อคอนกรีต 
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   2.2 รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาเหล็ก 
    2.2.1 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาวรวม 
             ไม่น้อยกว่า 16 เมตร และติดตั้งฝาเหล็ก (เดิมท าสี) 
             2.2.2 ยกขอบบ่อพักน้ า และรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม)  
             และติดตั้งฝาเหล็ก (เดิมท าสี) 
             2.2.3 เทปรับระดับพ้ืนรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) 
   2.3 ระบบระบายน้ า 
    2.3.1 ตอกเสาเข็มติดตั้งบ่อพักน้ าส าเร็จรูปและติดตั้งฝาเหล็ก 
             2.3.2 ตอกเสาเข็มติดตั้งท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ๐.๕๐ เมตร 
             2.3.3 ตอกเสาเข็มหล่อคอนกรีตบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับติดตั้งประตูน้ า 
              และติดตั้งฝาเหล็ก 
             2.3.4 ขุดดินท าร่องรางวีเพื่อเปิดทางน้ าด้านนอกรั้วสถาบันฯ 
             2.3.5 เก็บกวาดเศษวัสดุท าความสะอาดพ้ืนรางระบายน้ าและบ่อพักน้ า 
   ทั้งหมดแล้วเสร็จ (ก าหนดเวลา 50 วัน) 
 งวดที่ 3   จ านวนเงิน ๓0 % (ร้อยละสามสิบของเงินสัญญาจ้าง) 
   จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้างที่ถนน Line D ดังนี้ 
   3.1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร 
             3.๑.1 รื้อถอนปรับพ้ืนที่และระดับ 
             3.1.2 วางเหล็กผูกเหล็ก เทคอนกรีตพ้ืนถนนและทางเชื่อมลาดพื้นท่ีรวม      
             ไม่น้อยกว่า 2,168 ตารางเมตร 
             3.1.3 กรีดร่องและยาแนวรอยต่อคอนกรีต 
   3.2 รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาเหล็ก 
    3.2.1 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาวรวม 
             ไม่น้อยกว่า 86 เมตร และติดตั้งฝาเหล็ก (ใหม่) 
             3.2.2 ยกขอบบ่อพักน้ า และรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม)  
              และติดตั้งฝาเหล็ก (ใหม่)  
   3.3 ระบบระบายน้ า 
    3.3.1 ตอกเสาเข็มติดตั้งบ่อพักน้ าส าเร็จรูปและติดตั้งฝาเหล็ก 
             3.3.2 เก็บกวาดเศษวัสดุท าความสะอาดพ้ืนรางระบายน้ าและบ่อพัก 
   ทั้งหมดแล้วเสร็จ (ก าหนดเวลา 50 วัน) 
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 งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)  จ านวนเงิน 20 % (ร้อยละยี่สิบของเงินสัญญาจ้าง) 
   จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้างที่ถนน Line E ดังนี้ 
   4.1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร 
    4.๑.1 รื้อถอนปรับพ้ืนที่และระดับ 
             4.1.2 วางเหล็กผูกเหล็ก เทคอนกรีตพ้ืนถนนและทางเชื่อมลาดพื้นที่รวม      
                                                   ไม่น้อยกว่า 674 ตารางเมตร 
             4.1.3 กรีดร่องและยาแนวรอยต่อคอนกรีต 
   4.2 รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาเหล็ก 
    4.2.1 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาวรวม 
             ไม่น้อยกว่า 128 เมตร และติดตั้งฝาเหล็ก (ใหม่) 
   4.3 ระบบระบายน้ า (รวมทั้งหมด) 
    4.3.1 ติดตั้งชุดประตูน้ าบานเลื่อนสแตนเลส 
             4.3.2 ล้างท าความสะอาดรางระบายน้ า , บ่อพักน้ าและท่อลอด ทั้งหมด 
             4.3.3 ทดสอบการไหลของน้ า ทั้งระบบ 
   และได้ก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ 
   รายการและสัญญาทุกประการ (ก าหนด 35 วัน) 

7. การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง  

  ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็น
หนังสือ หรือท าสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่สถาบันฯ ได้รับมอบงานโดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

8. มาตรฐานฝีมือช่าง 

 ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขส าคัญว่าผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง 
คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน สถาบันของทางราชการและสถาบันเอกชนที่ทางราชการ
รับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับ
ราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละ
สาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 
  8.1 ช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา 
  8.2 ช่างส ารวจ 
  8.3 วิศวกรควบคุมงาน ต้องได้รับใบประกอบวิศวกรรมควบคุมตาม พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ. 2542  
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9. รายละเอียดอื่นๆ 

 9.1 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีท่ีด าเนินการก่อสร้างแล้วท าให้อาคารที่อยู่ใกล้เคียง หรือถนน หรือ
ระบบสาธารณูปโภค หรือทรัพย์สินของสถาบันฯ เสียหาย โดยซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม หรือต้องชดใช้ใน
ราคาที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และสถาบันฯ ก าหนด 
 9.2 ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการประสานงานกับสถาบันฯ เพ่ือขอใช้ไฟฟ้าและน้ าประปา เป็นการชั่วคราว
ในการก่อสร้าง ทั้งนี้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมด 
 9.3 ผู้รับจ้างต้องจัดท้าแบบ Shop Drawing งานสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง หากมีงาน
บางส่วนเพ่ิมเติมในแบบก่อสร้าง หรือไม่มีในแบบก่อสร้าง โดยเสนอแบบดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
พิจารณาเห็นชอบก่อนเข้าด าเนินการก่อสร้าง 
 9.4 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานก่อสร้าง (FLOW CHART) แสดงรายละเอียดขั้นตอนวิธีการท างานและ
เวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง อัตราก าลังของเครื่องจักร พร้อมรายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการผู้ควบคุมงาน โดยเสนอแผน
ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบก่อนเข้าด าเนินการก่อสร้าง 
 9.5 ผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายและสัญญาณจราจรชั่วคราวเพ่ือป้องกันอันตราย และอ านวยความสะดวก  
แก่ทางสถาบันฯ ตลอดโครงการด าเนินการแล้วเสร็จ 
 9.6 ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายชื่อผู้เข้าด าเนินการก่อสร้างทั้งหมด ตลอดจนการเข้า – ออก ของผู้ปฏิบัติงาน 
โดยแนบส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนายานพาหนะ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงาน  
ให้สถาบันฯ ทราบและได้รับอนุญาต จึงสามารถเข้าปฏิบัติงานได้ และจะต้องควบคุมดูแลไม่ให้เกิดความเดือดร้อน
ร าคาญ หรือท าความสกปรก โดยปฏิบัติตามระเบียบและข้อก าหนดของสถาบันฯ อย่างเคร่งครัด 
 9.7 ผู้รับจ้างต้องล้อมบริเวณก่อสร้างให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพ่ือความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย 
และผู้มารับบริการที่สัญจรไปมา 
 9.8 ผู้รับจ้างจะต้องรื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้างเดิม (ถ้ามี) ให้รวมถึงส่วนประกอบของอาคารที่อยู่
ภายใต้ผิวดิน และอ่ืนๆ โดยเป็นหน้าที่และค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเป็นผู้ด้าเนินการรื้อถอน  
 9.9 ก าหนดเวลาในการปฏิบัติงาน ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. หากผู้รับจ้าง
มีความจ าเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลาที่ก าหนด จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาอนุญาต 
ทั้งนี้จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน ร าคาญต่อบริเวณใกล้เคียง 
 9.10 ให้ผู้รับจ้างจัดท าบัตรแสดงตน ให้คนงานทุกคน เพ่ือแจ้งก าหนดสถานะเป็นบุคลากร ก าหนดเวลา
เข้าออก และต าแหน่งพื้นที่ปฏิบัติงานตามบริษัทดังกล่าวให้ชัดเจน เช่น ติดบัตร แบบฟอร์ม หรือก าหนดสีเสื้อของ
บุคลากรให้ชัดเจน 
 9.11 ในการปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่ต้องมีหัวหน้างานในการก ากับดูแล ตลอดเวลาการท างาน 
 9.12 ห้ามดื่มสุรา ห้ามสูบบุหรี่ หรือเสพสารเสพติดใดๆ ในพ้ืนที่ก่อสร้าง หรือน าวัสดุไวไฟเข้าในพ้ืนที่
ก่อสร้างโดยเด็ดขาด 
 9.13 ห้ามใช้แรงงานต่างชาติที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด 
 9.14 การท างาน ขอให้อยู่ในพื้นท่ีที่เก่ียวข้องเท่านั้น ห้ามเดินเข้าพ้ืนที่ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเด็ดขาด 
 9.15 ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ข้อก าหนดความปลอดภัยที่เก่ียวข้อง โดยเคร่งครัด 
 9.16 ห้ามน าสิ่งของมาจ าหน่ายก่อนได้รับอนุญาต 
 9.17 ทรัพย์สินของสถาบันฯ ที่อยู่ในเขตก่อสร้าง หากผู้รับจ้างต้องการขนย้าย หรือเคลื่อนย้าย ให้ท า
หนังสือขออนุญาตจากทางสถาบันฯ และได้รับอนุญาตก่อน จึงด าเนินการได้ 
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 9.18 ห้ามขนย้าย หรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของสถาบันฯ ออกจากเขตของสถาบันฯ โดยเด็ดขาด อาทิ
เช่น ดินจากบริเวณก่อสร้าง เศษเหล็กหรือเศษวัสดุอื่นๆ ยกเว้นมีข้อก าหนดอ่ืน 
 9.19 สถาบันฯ ไม่อนุญาตให้คนงานของผู้รับจ้างพักในบริเวณของสถาบันฯ เว้นแต่ในกรณีมีความจ าเป็น
จะต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของผู้รับจ้าง การอนุญาตให้เป็นดุลพินิจของสถาบันฯ 
 9.20 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมโรคของสถาบันฯ 
 9.21 ให้ผู้รับจ้างส่ง As-built เป็นไฟล์อิเลคทรอนิกส์ (PDF,DWG) และแบบขนาด A1 จ านวน 3 เล่ม 

10. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้
หลักเกณฑ์ราคา 

11. วงเงินในการจัดจ้าง 
 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 9,350,000.- บาท (เก้าล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)          
ด้วยเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ของสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 

12. ราคากลาง  
 ราคากลางในการจัดจ้าง ได้ก าหนดไว้เป็นเงินทั้งสิ้น 9,747,641.- บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพัน
หกร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องพิจารณาไป
ตามนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและค านวณราคากลางงานเอง จะน าราคากลางของทาง
ราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องราคางานเพ่ิมเติมในภายหลังไม่ได้ 
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