
ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
จัดซ้ือจัดจ้าง ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างบ ารุงรักษาตรวจเช็คระบบเคร่ือง 65,736.00       65,736.00        ตกลง 1. หจก. แมนแคนเอ็นจิเนียร่ิง  หจก. แมนแคนเอ็นจิเนียร่ิง ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที ่สจ.ศทส. 1/59
ปรับอากาศ ประจ าปีงบประมาณ 2559 ราคา ราคาทีเ่สนอ 65,736.- บาท เป็นเงิน 65,736.- บาท 2535 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม ลงวนัที ่20/10/58
จ านวน 22 เคร่ือง เป็นระยะเวลา 12 เดือน 2. หจก.ยนืยงมาร์เก็ตต้ิง ข้อ 19 เสนอราคาต่ าสุด
(ใบเบิกเลขที ่4/59) ราคาทีเ่สนอ 80,300.- บาท

2 จ้างให้บริการด้านเครือข่ายสารสนเทศและ 2,666,226.00   2,666,226.00    พิเศษ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด บริษัท กสท โทรคมนาคม ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที ่6/2559
การส่ือสาร ส าหรับระบบคอมพิวเตอร์ (มหาชน) จ ากัด (มหาชน) 2535 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม ลงวนัที ่30/10/58
กรมปศุสัตว ์ประจ าปีงบประมาณ 2559 ราคาทีเ่สนอ 2,666,226.- บาท เป็นเงิน 2,666,226.- บาท ข้อ 24 (1) เป็นงานทีต้่อง 
เป็นระยะเวลา 12 เดือน จ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ

หรือผู้มีความช านาญ
(ใบเบิกเลขที ่5/59) เป็นพิเศษ

3 จ้างให้บริการด้านเครือข่ายสารสนเทศและ 8,833,920.00   8,833,920.00    พิเศษ ส านักงานรัฐบาล ส านักงานรัฐบาล ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที ่3/2559
การส่ือสารของกรมปศุสัตว์ อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 2535 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม ลงวนัที ่22/10/58
ประจ าปีงบประมาณ 2559 (สรอ.) (สรอ.) ข้อ 24 (1) เป็นงานทีต้่อง 
เป็นระยะเวลา 12 เดือน จ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ

ราคาทีเ่สนอ 8,833,920.- บาท เป็นเงิน 8,833,920.- บาท หรือผู้มีความช านาญ
(ใบเบิกเลขที ่6/59) เป็นพิเศษ

4 จ้างบ ารุงรักษาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 4,636,800.00   4,636,800.00    พิเศษ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ.
กรมปศุสัตว ์ประจ าปีงบประมาณ 2559 2535 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
จ านวน 3 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน คือ ข้อ 24 (1) เป็นงานทีต้่อง 

4.1 บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อม บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จ ากัด บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จ ากัด จ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ รายการที ่4.1-4.2 สัญญาจ้าง
อุปกรณ์และโปรแกรมระบบงานกรมปศุสัตว์ ราคาทีเ่สนอ 1,995,000.- บาท เป็นเงิน 1,995,000.- บาท หรือผู้มีความช านาญ เลขที ่4/59 ลว. 30/10/58
จ านวน 1 งาน เป็นพิเศษ เป็นเงิน 4,395,000.- บาท
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ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
จัดซ้ือจัดจ้าง ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

4.2 บ ารุงรักษาระบบตรวจสอบยอ้นกลับอุตสาห บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จ ากัด บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จ ากัด
กรรมไก่ จ านวน 1 งาน ราคาทีเ่สนอ 2,400,000.- บาท เป็นเงิน 2,400,000.- บาท

4.3 บ ารุงรักษาระบบบริหารการปฏิบัติงาน บริษัท โฮมสกรีน จ ากัด บริษัท โฮมสกรีน จ ากัด รายการที ่4.3 สัญญาจ้างเลขที่
(e-Operation) จ านวน 1 งาน ราคาทีเ่สนอ 238,800.- บาท เป็นเงิน 238,800.- บาท 5/59 ลว. 30/10/58

เป็นเงิน 238,800.- บาท
(ใบเบิกเลขที ่7/59)

5 จ้างบ ารุงรักษาระบบระงับเพลิงไหม้ 34,668.00       34,668.00        ตกลง 1. บริษัท แอนต้ีไฟร์ จ ากัด  บริษัท แอนต้ีไฟร์ จ ากัด ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที ่สจ.ศทส. 2/59
อัตโนมัติพืน้ทีป่ิด ประจ าปีงบประมาณ 2559 ราคา ราคาทีเ่สนอ 34,668.- บาท เป็นเงิน 34,668.- บาท 2535 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม ลงวนัที ่20/10/58
จ านวน 2 ระบบ เป็นระยะเวลา 12 เดือน 2. บริษัท เคมการ์ด ข้อ 19 เสนอราคาต่ าสุด
(ใบเบิกเลขที ่8/59) (ประเทศไทย) จ ากัด

ราคาทีเ่สนอ 51,360.- บาท
6 จ้างเจ้าพนักงานธรุการ(จ้างเหมาบุคคล) 151,800.00     151,800.00      ตกลง นางสาวศิริรัตน์ ทองพรหม นางสาวศิริรัตน์ ทองพรหม ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. สัญญาจ้างเลขที ่สจ.ศทส.32/59

ปีงบประมาณ 2559 เป็นระยะเวลา 11 เดือน ราคา 2535 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม ลงวนัที ่29/10/58
ต้ังแต่วนัที ่1 พ.ย. 58 - 30 ก.ย. 59 ราคาทีเ่สนอ 151,800.- บาท เป็นเงิน 151,800.- บาท ข้อ 19 เสนอราคาต่ าสุด
(ใบเบิกเลขที ่11/59)
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