
 
   
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 
เร่ือง  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน  นางผ่อง จงภักดีหมู่ท่ี 5  

ต าบลกะเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช (คร้ังท่ี 2) 
…………………………………………………………………………………………….. 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์         
จะด าเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน  นางผ่อง จงภักดีหมู่ที่ 5 โดยท าการก่อสร้างถนน คสล.ให้มีผิวจาราจร
กว้าง 3 เมตร ยาว 292 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล.876 ตารางเมตร วางท่อ คสล. ขนาด 1 -dia 0.40 
เมตร จ านวน 5 ท่อน พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย  รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่ อบต.
ก าหนดเป็นเงิน 485,800.00 บาท(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)โดยวิธีตกลงราคา น้ัน 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
๑.  เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล

กะเปียด ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคา
จ้างคร้ังน้ี 

๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐ ของราคากลางในแต่ละโครงการ และ
เป็นผลงานที่ เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเชื่อถือ  โดยเป็นสัญญาเดียว 
          6.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัด จ้างจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างจัดจ้างภาครัฐ 
        7.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมู ลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 ผู้สนใจติดต่อขอเสนอราคาโครงการฯ ดังกล่าว ได้  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด       กอง
คลัง (งานพัสดุ)  ในระหว่างวันที่   3  เมษายน  2560  –   7  เมษายน 2560   ในวันและเวลาราชการ   ดูรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์  www.kapead.go.th / เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๔๖-
๖๒๑๖   ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ ณ วันที่   3   เดือนเมษายน  พ.ศ.๒๕60 
 
                 ลงชื่อ...................................................................... 

              (นายประสาท  ถาวร) 
                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 
 
 

http://www.kapead.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/


 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 
เร่ือง  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางอาลัย ยอดมณี หมู่ท่ี 2 

ต าบลกะเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช(คร้ังท่ี 2) 
…………………………………………………………………………………………….. 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์         
จะด าเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางอาลัย ยอดมณี หมู่ที่ 2 โดยท าการก่อสร้างถนน คสล.ให้มีขนาด กว้าง 4 
เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจร คสล. 860 ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินคลุก ข้างละ 0.30 เมตร 
รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  ราคากลาง 
486,000.00 บาท(สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคา น้ัน 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
๑.  เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนต า บล

กะเปียด ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคา
จ้างคร้ังน้ี 

๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐ ของราคากลางในแต่ละโครงการ และ
เป็นผลงานที่ เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเชื่อถือ  โดยเป็นสัญญาเดียว 
          6.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดจ้างจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างจัดจ้างภาครัฐ 
        7.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 ผู้สนใจติดต่อขอเสนอราคาโครงการฯ ดังกล่าว ได้  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด       กอง
คลัง (งานพัสดุ)  ในระหว่างวันที่   21  กุมภาพันธ์  2560  –   28  กุมภาพันธ์ 2560   ในวันและเวลาราชการ   ดู
รายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์   www.kapead.go.th / เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐-๗๕๔๖-๖๒๑๖   ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ ณ วันที่   21   เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕60 
 

ลงชื่อ...................................................................... 
(นายประสาท  ถาวร) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 
 

http://www.kapead.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/


 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 
เร่ือง  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ห้วยด่านสาย ถนนปลายพอหะ หมู่ท่ี 2 

ต าบลกะเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช (คร้ังท่ี 2) 
…………………………………………………………………………………………….. 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์         
จะด าเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ห้วยด่านสาย ถนนปลายพอหะ หมู่ที่ 2 โดยท าการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ขนาด 
2-2.10 เมตร x 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ปรับปรุงผิวจราจรหลังท่อด้วยดินถม  พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จ านวน 1 ป้าย  รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด ราคากลาง                          เป็นเงิน 364,000.00 บาท
(สามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  โดยวิธีตกลงราคา น้ัน 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
๑.  เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล

กะเปียด ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคา
จ้างคร้ังน้ี 

๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐ ของราคากลางในแต่ละโครงการ และ
เป็นผลงานที่ เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเชื่อถือ  โดยเป็นสัญญาเดียว 
          6.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัด จ้างจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างจัดจ้างภาครัฐ 
        7.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 ผู้สนใจติดต่อขอเสนอราคาโครงการฯ ดังกล่าว ได้  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด       กอง
คลัง (งานพัสดุ)  ในระหว่างวันที่   3 เมษายน  2560  –   21 เมษายน  2560   ในวันและเวลาราชการ   ดูรายละเอียดได้
ที่เว็บไซต์  www.kapead.go.th / เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๔๖-
๖๒๑๖   ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ ณ วันที่   3   เดือนเมษายน  พ.ศ.๒๕60 
 

ลงชื่อ...................................................................... 
(นายประสาท  ถาวร) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 

http://www.kapead.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/


 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 
เร่ือง  จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนเนื่องจากอุทกภัยสายซอยคลองไทร (ช่วง กม.0+020) หมู่ท่ี 3 (คร้ังท่ี2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ต าบลกะเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 
…………………………………………………………………………………………….. 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะ 
ด าเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนเน่ืองจากอุทกภัยสายซอยคลองไทร (ช่วง กม.0+020) หมู่ที่ 3 โดยท าการวางกล่องเก
เบี้ยน พร้อมเรียงหินขนาด 15 – 25 ซม.ถมดินอัดแน่นบริเวรคันทางและผิวจารจรที่ถูกน้ ากัดเซาะ              และติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด                      เป็นเงิน 
117,000.00 บาท(หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคา น้ัน 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
๑.  เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนต า บล

กะเปียด ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคา
จ้างคร้ังน้ี 

๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐ ของราคากลางในแต่ละโครงการ และ
เป็นผลงานที่ เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเชื่อถือ  โดยเป็นสัญญาเดียว 
          6.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดจ้างจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างจัดจ้างภาครัฐ 
        7.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 ผู้สนใจติดต่อขอเสนอราคาโครงการฯ ดังกล่าว ได้  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด       กอง
คลัง (งานพัสดุ)  ในระหว่างวันที่   14   มีนาคม 2560  –   17  มีนาคม 2560   ในวันและเวลาราชการ            ดู
รายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์   www.kapead.go.th / เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐-๗๕๔๖-๖๒๑๖   ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ ณ วันที่   13   เดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕60 
 

ลงชื่อ...................................................................... 
(นายประสาท  ถาวร) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 
 

http://www.kapead.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/


 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 
เร่ือง  จ้างเหมาโครงการปรับปรุงฝายน้ าล้นนบใต้ หมู่ท่ี 2 (คร้ังท่ี 2) 

ต าบลกะเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 
…………………………………………………………………………………………….. 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะ 
ด าเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงฝายน้ าล้นนบใต้ หมู่ที่ 2 ต าบลกะเปียด โดยท าการปรับปรุงฝายน้ าล้นด้วยกล่องเกเบี้ยน 
บรรจุหิน ขนาด 15-25 ซม.แกนฝายถมด้วยดินอัดแน่น ผิวสันฝายปูด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยสันฝายมีขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 9.00 เมตร และติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด 
เป็นเงิน 250,000.00 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคา น้ัน 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
๑.  เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล

กะเปียด ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคา
จ้างคร้ังน้ี 

๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐ ของราคากลางในแต่ละโครงการ และ
เป็นผลงานที่ เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเชื่อถือ  โดยเป็นสัญญาเดียว 
          6.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัด จ้างจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างจัดจ้างภาครัฐ 
        7.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 ผู้สนใจติดต่อขอเสนอราคาโครงการฯ ดังกล่าว ได้  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด       กอง
คลัง (งานพัสดุ)  ในระหว่างวันที่    14  มีนาคม 2560  –   17  มีนาคม 2560   ในวันและเวลาราชการ            ดู
รายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์   www.kapead.go.th / เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐-๗๕๔๖-๖๒๑๖   ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ ณ วันที่   14   เดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕60 
 

ลงชื่อ...................................................................... 
(นายประสาท  ถาวร) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 
 

http://www.kapead.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/


 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 
เร่ือง  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชารัฐ  หมู่ท่ี 1(ช่วง กม.1+120-กม.1+330) 

ต าบลกะเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช  
…………………………………………………………………………………………….. 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์         
จะด าเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชารัฐ  หมู่ที่ 1(ช่วง กม.1+120-กม.1+330)โดยท าการก่อสร้างถนน 
คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร   หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจร คสล.840 ตารางเมตร          ถมไหล่ทางด้วยหิน
คลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร  วางท่อ คสล.ขนาด 2 -dia 0.30 เมตร ยาว 7 เมตร             จ านวน 14 ท่อน พร้อมติดต้ัง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย  รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด ราคากลาง 486,000.00 บาท
(สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคา น้ัน 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
๑.  เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล

กะเปียด ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคา
จ้างคร้ังน้ี 

๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐ ของราคากลางในแต่ละโครงการ และ
เป็นผลงานที่ เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเชื่อถือ  โดยเป็นสัญญาเดียว 
          6.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัด จ้างจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างจัดจ้างภาครัฐ 
        7.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 ผู้สนใจติดต่อขอเสนอราคาโครงการฯ ดังกล่าว ได้  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด       กอง
คลัง (งานพัสดุ)  ในระหว่างวันที่    24  พฤษภาคม  2560  –   9  มิถุนายน 2560   ในวันและเวลาราชการ   ดู
รายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์   www.kapead.go.th / เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐-๗๕๔๖-๖๒๑๖   ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ ณ วันที่   24   เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.๒๕60 
 

ลงชื่อ...................................................................... 
(นายประสาท  ถาวร) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 

http://www.kapead.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/


 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 
เร่ือง  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างร้ัวอาคาร ศพด.บ้านคลองไชยเหนือ หมู่ท่ี 2 

ต าบลกะเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 
…………………………………………………………………………………………….. 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะ 
ด าเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรั้วอาคาร ศพด.บ้านคลองไชยเหนือ หมู่ที่ 2 โดยท าการก่อสร้างร้ัว ความยาว (รวมประตู) 
83.30 เมตร สูง 1.30 เมตร และจัดท าประตูระเบียงด้านในอาคาร จ านวน 1 ชุด รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่ อบต.
ก าหนด พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงิน 411,000.00 บาท(สี่แสนหน่ึงหมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน)  
โดยวิธีตกลงราคา น้ัน 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
๑.  เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล

กะเปียด ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคา
จ้างคร้ังน้ี 

๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐ ของราคากลางในแต่ละโครงการ และ
เป็นผลงานที่ เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเชื่อถือ  โดยเป็นสัญญาเดียว 
          6.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
        7.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 ผู้สนใจติดต่อขอเสนอราคาโครงการฯ ดังกล่าว ได้  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด       กอง
คลัง (งานพัสดุ)  ในระหว่างวันที่   6   กุมภาพันธ์ 2560  –   17  กุมภาพันธ์ 2560   ในวันและเวลาราชการ   ดู
รายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์   www.kapead.go.th / เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐-๗๕๔๖-๖๒๑๖   ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ ณ วันที่   6   เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕60 
 

ลงชื่อ...................................................................... 
(นายประสาท  ถาวร) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 
 

 

http://www.kapead.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/


 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 
เร่ือง  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.คสล.สายวังเตยหมู่ท่ี 3 (ช่วง กม.1+3+9-กม.1+559)  

ต าบลกะเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช  
…………………………………………………………………………………………….. 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์         
จะด าเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.คสล.สายวังเตยหมู่ที่ 3 (ช่วง กม.1+3+9-กม.1+559) โดยท าการก่อสร้าง
ถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล.840 ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วย
หินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร  วางท่อ คสล.ขนาด 1 -dia 0.60 เมตร จ านวน 7 ท่อน                    พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย  รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด            เป็นเงิน  485,400.00 
บาท(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)โดยวิธีตกลงราคา น้ัน 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
๑.  เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล

กะเปียด ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคา
จ้างคร้ังน้ี 

๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐ ของราคากลางในแต่ละโครงการ และ
เป็นผลงานที่ เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเชื่อถือ  โดยเป็นสัญญาเดียว 
          6.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัด จ้างจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างจัดจ้างภาครัฐ 
        7.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 ผู้สนใจติดต่อขอเสนอราคาโครงการฯ ดังกล่าว ได้  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด       กอง
คลัง (งานพัสดุ)  ในระหว่างวันที่   17  พฤษภาคม  2560  –   26  พฤษภาคม 2560   ในวันและเวลาราชการ   ดู
รายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์   www.kapead.go.th / เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐-๗๕๔๖-๖๒๑๖   ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ ณ วันที่   17   เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.๒๕60 
 

ลงชื่อ...................................................................... 
(นายประสาท  ถาวร) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 

http://www.kapead.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/


 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 
เร่ือง  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยกลั้ง หมู่ท่ี 4 (ช่วง กม.0+164-กม.0+379) 

ต าบลกะเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช  
…………………………………………………………………………………………….. 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์         
จะด าเนินการจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยกลั้ง หมู่ที่ 4 (ช่วง กม.0+164-กม.0+379)     โดยท า
การก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล.860 ตารางเมตร ถม
ไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร  พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย  รายละเอียดอื่นๆตาม
แบบแปลนที่ อบต.ก าหนด เป็นเงิน 486,000.00 บาท(สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)โดยวิธีตกลงราคา น้ัน 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
๑.  เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล

กะเปียด ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคา
จ้างคร้ังน้ี 

๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐ ของราคากลางในแต่ละโครงการ และ
เป็นผลงานที่ เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเชื่อถือ  โดยเป็นสัญญาเดียว 
          6.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัด จ้างจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างจัดจ้างภาครัฐ 
        7.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 ผู้สนใจติดต่อขอเสนอราคาโครงการฯ ดังกล่าว ได้  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด       กอง
คลัง (งานพัสดุ)  ในระหว่างวันที่    6  กรกฎาคม  2560  –   17  กรกฎาคม 2560   ในวันและเวลาราชการ   ดู
รายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์   www.kapead.go.th / เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐-๗๕๔๖-๖๒๑๖   ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ ณ วันที่   5   เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.๒๕60 
 

ลงชื่อ...................................................................... 
(นายประสาท  ถาวร) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 

http://www.kapead.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/

