
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ได้มีโครงการ ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านหนองหญ้า
ปล้อง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๓,๑๐๒ 
กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สุราษฎร์เฟรชมิลค์ จำกัด (ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๒๔,๒๕๗.๖๔ บาท (สองหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบเจ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
  อาภรณ์ ชนะภัย                         

  

(นางอาภรณ์ ชนะภัย) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านหนองเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ 
ครั้งที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ได้มีโครงการ ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านหนอง
เรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านหนองเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่๑ จำนวน ๒,๘๖๐ กล่อง/
box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สุราษฎร์เฟรชมิลค์ จำกัด (ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๒๒,๓๖๕.๒๐ บาท (สองหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบห้าบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  

อาภรณ์ ชนะภัย  

(นางอาภรณ์ ชนะภัย) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ 
  

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านทรายทอง  
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ได้มีโครงการ ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านทราย
ทอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านทรายทอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่๑ จำนวน ๑,๙๓๖ 
กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สุราษฎร์เฟรชมิลค์ จำกัด (ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๕,๑๓๙.๕๒ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี
อ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  

อาภรณ์ ชนะภัย  

(นางอาภรณ์ ชนะภัย) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ 
  

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านคลองยา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ 
 ครั้งที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ได้มีโครงการ ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านคลองยา 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านคลองยา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่๑ จำนวน ๑,๔๙๖ กล่อง/
box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สุราษฎร์เฟรชมิลค์ จำกัด (ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๑,๖๙๘.๗๒ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี
อ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  

อาภรณ์ ชนะภัย  

(นางอาภรณ์ ชนะภัย) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านดอนงาม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ 
ครั้งที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ได้มีโครงการ ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านดอนงาม 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านดอนงาม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่๑ จำนวน ๑,๘๐๔ กล่อง/
box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สุราษฎร์เฟรชมิลค์ จำกัด (ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๔,๑๐๗.๒๘ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  

อาภรณ์ ชนะภัย  

(นางอาภรณ์ ชนะภัย) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเรียน 
 ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ได้มีโครงการ ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่๑ จำนวน ๔๖๒ 
กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สุราษฎร์เฟรชมิลค์ จำกัด (ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๓,๖๑๒.๘๔ บาท (สามพันหกร้อยสิบสองบาทแปดสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                          อาภรณ์ ชนะภัย                  

  
(นางอาภรณ์ ชนะภัย) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายทอง  
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ได้มีโครงการ ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ทรายทอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายทอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่๑ จำนวน ๑๕๔ 
กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สุราษฎร์เฟรชมิลค์ จำกัด (ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑,๒๐๔.๒๘ บาท (หนึ่งพันสองร้อยสี่บาทยี่สิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  

อาภรณ์ ชนะภัย  

(นางอาภรณ์ ชนะภัย) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ 
 

 

 

 


