
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านคลองยา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ 
 ครั้งท่ี ๓ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (จำนวน ๒๖ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ได้มีโครงการ ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านคลองยา 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (จำนวน ๒๖ วันทำการ) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านคลองยา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน 
- ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (จำนวน ๒๖ วันทำการ) จำนวน ๑,๘๒๐ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สุ
ราษฎร์เฟรชมิลค์ จำกัด (ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๒๓๒.๔๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อย
สามสิบสองบาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

            ภัทรพล คงทอง 
(นายภัทรพล คงทอง) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านดอนงาม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ 
ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (จำนวน ๒๖ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ได้มีโครงการ ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านดอนงาม 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (จำนวน ๒๖ วันทำการ) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านดอนงาม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน 
- ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (จำนวน ๒๖ วันทำการ) จำนวน ๒,๒๓๖ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สุ
ราษฎร์เฟรชมิลค์ จำกัด (ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๔๘๕.๕๒ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อย
แปดสิบห้าบาทห้าสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
  ภัทรพล คงทอง                     

  
(นายภัทรพล คงทอง) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเรียน ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๓ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (จำนวน ๒๖ วันทำการ) โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ได้มีโครงการ ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (จำนวน ๒๖ วันทำ
การ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ ระหว่าง
วันที่ ๑ เมษายน - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (จำนวน ๒๖ วันทำการ) จำนวน ๕๒๐ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ บริษัท สุราษฎร์เฟรชมิลค์ จำกัด (ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๖๖.๔๐ บาท (สี่พันหกสิบ
หกบาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

 

 ประกาศ ณ วันที่  ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   

                          ภัทรพล คงทอง                     

 

(นายภัทรพล คงทอง) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายทอง ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๓ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (จำนวน ๒๖ วันทำการ) โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ได้มีโครงการ ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ทรายทอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (จำนวน ๒๖ วันทำการ) 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายทอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ 
๑ เมษายน - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (จำนวน ๒๖ วันทำการ) จำนวน ๑๘๒ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ บริษัท สุราษฎร์เฟรชมิลค์ จำกัด (ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๒๓.๒๔ บาท (หนึ่งพันสี่
ร้อยยี่สิบสามบาทยี่สิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
                                                       ประกาศ ณ วันที่  ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  
  

ภัทรพล คงทอง 
(นายภัทรพล คงทอง) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ 
  
  

 

 

 

 

 


