
 
ประกาศเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

เรื่อง  สอบราคาจ�างก�อสร�าง  จํานวน  6  รายการ  
-------------------------------- 

  ด�วยเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  มีความประสงค'
จะสอบราคาจ�างก�อสร�าง  จํานวน  6  รายการ  ดังนี้ 
  1.  ก�อสร�างท�อระบายน้ํา  คสล.  บริเวณถนนเชื่อมสายหนองหิน  หมู�ท่ี  2  ตําบล
หาดเสี้ยว  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  โดยวางท�อ  คสล.  ขนาด  ø  0.60  เมตร  ยาว  
10.00  เมตร  พร�อมหูช�าง  2  ด�าน  จํานวน  3  จุด   
                         ราคากลาง  45,171.-บาท  (-ส่ีหม่ืนห�าพันหนึ่งร�อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ�วน-) 
       มีงบประมาณเพียง  42,000.-บาท  (-ส่ีหม่ืนสองพันบาทถ�วน-) 
  2.  ก�อสร�างท�อระบายน้ํา  คสล.  บริเวณถนนเชื่อมลําเหมือง  หมู�ท่ี  4  ตําบลหาด
เสี้ยว  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  โดยวางท�อ  คสล.  ขนาด  ø  0.60  เมตร  ยาว  12.00  
เมตร  พร�อมหูช�าง  2  ด�าน  จํานวน  1  จุด   
                         ราคากลาง  16,311.-บาท  (-หนึ่งหม่ืนหกพันสามร�อยสิบเอ็ดบาทถ�วน-) 
                        มีงบประมาณเพียง  15,500.-บาท  (-หนึ่งหม่ืนห�าพันห�าร�อยบาทถ�วน-) 
  3.  ก�อสร�างท�อระบายน้ํา  คสล.  บริเวณถนนสายหนองหอย  -  เหล�าหลวง  หมู�ท่ี  
1  ตําบล หาดเสี้ยว  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสโุขทัย  โดยวางท�อระบายน้ํา  คสล.  ขนาด  ø  
0.60  เมตร  ยาว  5.00  เมตร  พร�อมหูช�าง  2  ด�าน  จํานวน  1  จุด   
                         ราคากลาง  8,912.-บาท  (-แปดพันเก�าร�อยสิบสองบาทถ�วน-) 
                        มีงบประมาณเพียง  8,100.-บาท  (-แปดพันหนึ่งร�อยบาทถ�วน-) 
  4.  ก�อสร�างท�อระบายน้ํา  คสล.  บริเวณถนนสายเด่ินขาม  หมู�ท่ี  1  ตําบลหาด
เสี้ยว  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  โดยวางท�อระบายน้ํา  คสล.  ขนาด  ø  0.60  เมตร  ยาว  
5.00  เมตร  พร�อมหูช�าง  2  ด�าน  จํานวน  2  จุด    
                        ราคากลาง  17,418.-บาท  (-หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันส่ีร�อยสิบแปดบาทถ�วน-) 

     มีงบประมาณเพียง  16,200.-บาท  (-หนึ่งหม่ืนหกพันสองร�อยบาทถ�วน-) 
  5.  ก�อสร�างท�อเหลี่ยมระบายน้ํา  คสล.  บริเวณซอยเชื่อมถนนสายชมปรีดา  
(ข�างฌาปนสถานบ�านหาดเสี้ยว)  หมู�ท่ี  2  ตําบลหาดเสี้ยว  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  โดย
วางท�อลอดเหลี่ยม  คสล.  ขนาด  1.00x1.20  เมตร  ยาว  6.00  เมตร  พร�อมหูช�าง  1  ด�าน  
จํานวน  1  จุด   
                           ราคากลาง  41,091.-บาท  (-ส่ีหม่ืนหนึ่งพันเก�าสิบเอ็ดบาทถ�วน-) 

      มีงบประมาณเพียง  38,100.-บาท  (-สามหม่ืนแปดพันหนึ่งร�อยบาทถ�วน-) 
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  6.  ก�อสร�างเสริมถนน  คสล.  บริเวณซอยเทศบาล  10  หมู�ท่ี  4  ตําบลหาดเสี้ยว  
อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  โดยก�อสร�างถนน  คสล.  ขนาดกว�าง  3.00  เมตร  ยาว  52  
เมตร  พ้ืนท่ี  คสล.  ไม�น�อยกว�า  156.00  ตร.ม.  
                  ราคากลาง  85,541.-บาท  (-แปดหม่ืนห�าพันห�าร�อยส่ีสิบเอ็ดบาทถ�วน-) 
                 เงินงบประมาณ  80,100.-บาท  (-แปดหม่ืนหนึ่งร�อยบาทถ�วน-) 
  
            รวมราคากลางท้ังส้ิน  214,444.-บาท  (-สองแสนหนึ่งหม่ืนส่ีพันส่ีร�อยส่ีสิบส่ีบาทถ�วน-) 
            มีงบประมาณท้ังส้ินเพียง  200,000.-บาท  (-สองแสนบาทถ�วน-) 
 
  ผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  1.  เป=นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  ท่ีมีอาชีพรับจ�างงานท่ีสอบราคาดังกล�าว 
  2.  ไม�เป=นผู�ท่ีถูกแจ�งเวียนชื่อผู�ท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน�วยการ
บริหารราชการส�วนท�องถ่ิน  ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา 
  3.  มีผลงานก�อสร�างประเภทเดียวกันกับงานท่ีสอบราคาจ�าง  ในวงเงินไม�น�อยกว�า  
100,000.-บาท  (-หนึ่งแสนบาทถ�วน-) 
  กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี  31  กรกฎาคม  พ.ศ.  2556  -  19  สิงหาคม  
พ.ศ.  2556  โดยยื่นซองสอบราคา  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  อําเภอศรีสัชนาลัย  
จังหวัดสุโขทัย  ในระหว�างวันท่ี  31  กรกฎาคม  พ.ศ.  2556  -  16  สิงหาคม  พ.ศ.  2556  ในวัน
เวลาราชการ  และยื่นซองสอบราคา  ณ  ศูนย'จัดซ้ือจัดจ�างอําเภอศรีสัชนาลัย  อําเภอศรีสัชนาลัย  
จังหวัดสุโขทัย  ในวันท่ี  19  สิงหาคม  พ.ศ.  2556  เวลา  08.30  -  16.30  น. 
  กําหนดเปFดซองสอบราคา  ในวันท่ี  20  สิงหาคม  พ.ศ.  2556  ต้ังแต�เวลา  10.00  
น.  เป=นต�นไป  ณ  ศูนย'จัดซ้ือจัดจ�างอําเภอศรีสัชนาลัย  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

  ผู�สนใจติดต�อขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500.-บาท  (-ห�าร�อยบาทถ�วน-)                  
ได�ท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  ระหว�างวันท่ี  31  
กรกฎาคม  พ.ศ.  2556  -  16  สิงหาคม  พ.ศ.  2556  หรือสอบถามทางโทรศัพท'หมายเลข  0-
5567  -  1122  ต�อ  21  ในวันและเวลาราชการ 
  ประกาศ   ณ  วันท่ี  31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2556 
 
 
     
                                                 รุ3งอรุณ  คําโมง 

     (นางรุ�งอรุณ  คําโมง) 
     นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว 

 


