ข่าวประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วันที่ประกาศ

รายการ

ผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยูเรีย โดยวิธี
3-ก.ค.-63 เฉพาะเจาะจง
บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จํากัด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกากน้ําตาล
3-ก.ค.-63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วน โคราช ทรีท เคมิคอล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกากมันแห้ง
3-ก.ค.-63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจํากัด นิลรันทร์
บริษัท ต.พาณิชย์พืชผล จํากัด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมันสับมือ โดย
3-ก.ค.-63 วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกากปาล์มเนื้อ
บริษัท ออลฟีดเทรด จํากัด
3-ก.ค.-63 ใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กากถั่วเหลือง
5-มิ.ย.-63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ซีเอฟ อาหารสัตว์ (2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรําละเอียด
5-มิ.ย.-63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท วสันต์ การเกษตร จํากัด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกากปาล์มเนื้อ
บริษัท ออลฟีดเทรด จํากัด
5-มิ.ย.-63 ใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรางปลูกแบบ
4-มิ.ย.-63 เปิดและอื่นๆ รวม 9 รายการ โดยวิธี
รายละเอียดตามเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมันสับมือ โดย
บริษัท ต.พาณิชย์พืชผล จํากัด
29-พ.ค.-63 วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกากมันแห้ง
ห้างหุ้นส่วน นิลรินทร์
29-พ.ค.-63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแกลลอน
รายละเอียดตามเอกสาร
22-พ.ค.-63 เปล่าพร้อมค่าขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกากน้ําตาล
18-พ.ค.-63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วน โคราช ทรีท เคมิคอล

ราคา
240,750.00
192,000.00
472,500.00
118,800.00
412,500.00
418,390.00
490,000.00
423,750.00
รายละเอียดตาม
เอกสาร
118,800.00
461,250.00
รายละเอียดตาม
เอกสาร
186,000.00

ข่าวประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกากปาล์มเนื้อ
บริษัท ออลฟีดเทรด จํากัด
18-พ.ค.-63 ใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กากถั่วเหลือง
8-พ.ค.-63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ซีเอฟ อาหารสัตว์ (2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกากมันแห้ง
8-พ.ค.-63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วน นิลรินทร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรําละเอียด
7-พ.ค.-63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั วสันต์ การเกษตร จํากัด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยูเรีย โดยวิธี
23-เม.ย.-63 เฉพาะเจาะจง
บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จํากัด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกากมันแห้ง
23-เม.ย.-63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วน นิลรินทร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกากปาล์มเนื้อ
บริษทั ออลฟีดเทรด จํากัด
23-เม.ย.-63 ใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ริโก้(ประเทศไทย) จํากัด
23-เม.ย.-63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่าย
23-เม.ย.-63 เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดตามเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กากถั่วเหลือง
9-เม.ย.-63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ซีเอฟ อาหารสัตว์ (2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารแต่งกลิ่น บริษัท แพนคอสมา แอนด์ แอสโซซีเอทส์
8-เม.ย.-63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรําละเอียด
31-มี.ค.-63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท วสันต์ การเกษตร จํากัด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกากปาล์มเนื้อ
บริษัท ออลฟีดเทรด จํากัด
31-มี.ค.-63 ใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกากมันแห้ง
26-มี.ค.-63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วน นิลรินทร์

431,250.00
418,390.00
455,625.00
495,000.00
240,750.00
455,625.00
450,000.00
452,184.00
รายละเอียดตาม
เอกสาร
407,855.00
225,000.00
480,000.00
465,000.00
450,000.00

ข่าวประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมันสับมือ โดย
บริษัท ต.พาณิชย์พืชผล จํากัด
26-มี.ค.-63 วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดน้ําดื่ม
26-มี.ค.-63 ขนาด 600 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท บลู ไดมอนด์ แมชชีนเนอรี่ จํากัด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดน้ําดื่ม
20-มี.ค.-63 และอื่นๆ รวม 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดตามเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพรีมิกซ์ โดย
บริษัท ฟาร์มาเทค เอฟ.ซี จํากัด
18-มี.ค.-63 วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกากปาล์มเนื้อ
บริษัท ออลฟีดเทรด จํากัด
18-มี.ค.-63 ใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรําละเอียด
11-มี.ค.-63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท วสันต์ การเกษตร จํากัด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกากมันแห้ง
ห้างหุ้นส่วน นิลรินทร์
27-ก.พ.-63 โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมันสับมือ โดย
บริษัท ต.พาณิชย์พืชผล จํากัด
27-ก.พ.-63 วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหัวดราย
บริษัท ไทรอัมฟ์ สเปเชียล ทูลล์ แอนด์ สตีล
27-ก.พ.-63 อัดเม็ดอาหารสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จํากัด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถั่วเขียว โดย
บริษัท วังมะนาว เกษตรภัณฑ์ จํากัด
27-ก.พ.-63 วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กากถั่วเหลือง
24-ก.พ.-63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ซีเอฟ อาหารสัตว์ (2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกากปาล์มเนื้อ
บริษัท ออลฟีดเทรด จํากัด
21-ก.พ.-63 ใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงบรรจุ
18-ก.พ.-63 ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์สําเร็จรูป โดยวิธี
รายละเอียดตามเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรําละเอียด
12-ก.พ.-63 และแร่ธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดตามเอกสาร

120,450.00
235,200.00
รายละเอียดตาม
เอกสาร
140,000.00
487,500.00
485,000.00
450,000.00
120,450.00
124,120.00
114,000.00
419,895.00
487,500.00
รายละเอียดตาม
เอกสาร
รายละเอียดตาม
เอกสาร

ข่าวประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกากมันแห้ง
12-ก.พ.-63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางโฉม รัชมงคลสิริ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยูเรีย โดยวิธี
22-ม.ค.-63 เฉพาะเจาะจง
บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จํากัด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารแต่งกลิ่น บริษัท แพนคอสมา แอนด์ แอสโซซีเอทส์
22-ม.ค.-63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรําละเอียด
บริษทั วสันต์ การเกษตร จํากัด
22-ม.ค.-63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมันสับมือ โดย
บริษทั ต.พาณิชย์พืชผล จํากัด
22-ม.ค.-63 วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกากปาล์มเนื้อ
22-ม.ค.-63 ใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ออลฟีดเทรด จํากัด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดน้ําดื่ม
บริษัท บลู ไดมอนด์ แมชชีนเนอรี่ จํากัด
22-ม.ค.-63 ขนาด 600 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแกลลอน
รายละเอียดตามเอกสาร
15-ม.ค.-63 เปล่าพร้อมค่าขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรําละเอียด
6-ม.ค.-63 และกากถั่วเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดตามเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกากมันแห้ง
6-ม.ค.-63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางโฉม รัชมงคลสิริ
บริษัท ต.พาณิชย์พืชผล จํากัด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมันสับมือ โดย
6-ม.ค.-63 วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดน้ําดื่ม
25-ธ.ค.-63 ขนาด 600 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท บลู ไดมอนด์ แมชชีนเนอรี่ จํากัด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแร่ธาตุและ
18-ธ.ค.-63 กากถั่วเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดตามเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกากมันแห้ง
บริษัท มาลี อะกริเทค จํากัด
18-ธ.ค.-63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

493,750.00
240,750.00
225,000.00
485,000.00
120,450.00
468,750.00
356,800.00
รายละเอียดตาม
เอกสาร
รายละเอียดตาม
เอกสาร
493,750.00
120,450.00
313,600.00
รายละเอียดตาม
เอกสาร
438,750.00

ข่าวประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกากปาล์มเนื้อ
18-ธ.ค.-63 ใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ออลฟีดเทรด จํากัด
499,500.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา
4-ธ.ค.-63 ประกอบชุดโคมโต๊ะปลูกสําหรับติดตั้งหลอด
นายจําลอง นนทจิต
144000
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปั๊ม
4-ธ.ค.-63 กากน้ําตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธันวา เซลล์แอนด์เซอร์วิส
119,840.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรําละเอียด
รายละเอียดตาม
รายละเอียดตามเอกสาร
26-พ.ย.-62 และกากถั่วเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกากมันแห้ง
26-พ.ย.-62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายมาทัด ชินนะรัตน์
461,250.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกากปาล์มเนื้อ
26-พ.ย.-62 ใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
.
495,000.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไก่รุ่นไข่ โดย
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด
25-พ.ย.-62 วิธีเฉพาะเจาะจง
108,500.00
(มหาชน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดน้ําดื่ม
บริษัท บลู ไดมอนด์ แมชชีนเนอรี่ จํากัด
313,600.00
22-พ.ย.-62 ขนาด 600 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดฐานวาง
12-พ.ย.-62 เครื่องจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธันวา เซลล์แอนด์เซอร์วิส
197,950.00
28-ต.ค.-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกากถั่วเหลือง
บริษัท วังมะนาว เกษตรภัณฑ์ จํากัด
451,500.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดน้ําดื่ม
28-ต.ค.-62 และอื่นๆ รวม 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดตามเอกสาร
รายละเอียดตามเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้า
16-ต.ค.-62 สะพายไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน (ไทยแลนด์) จํากัด
192,600.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกากปาล์มเนื้อ
11-ต.ค.-62 ใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ออลฟีดเทรด จํากัด
90,000.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกากมันแห้ง
11-ต.ค.-62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาว ฉัตต์ธวัล รัชมงคลสิริ
491,400.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรําละเอียด
บริษัท วสันต์ การเกษตร จํากัด
40,000.00
11-ต.ค.-62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแกลลอน
8-ต.ค.-62 เปล่าพร้อมค่าขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสาร

รายละเอียดตาม
เอกสาร

