สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2565
หนวยงาน กองบริหารการคลังและรายได กรมสรรพากร
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1 โครงการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใชกับระบบเครื่องพิมพ
ตอเนื่องความเร็วสูง โดยวิธี e-bidding

2 โครงการจัดจางบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขเครื่อง
คอมพิวเตอรระบบคลังขอมูลสารสนเทศ พ.ศ. 2565

3 โครงการจัดจางพัฒนาระบบและซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง

ราคากลาง

2,540,180.00

2,540,180.00

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

ราคาต่ําสุด

สัญญาเลขที่ 71/2565
ลงวันที่ 4 มกราคม 2565

โดยวิธี 1. บจ. เคจีตาตาเซิรฟ
(SME)
e-bidding
2. บจ. กนกสินเอกซปอรต
อิมปอรต

2,535,900.00 บจ. เคจีตาตาเซิรฟ

2,535,900.00

2,529,480.00

500,000.00

1,634,493.04

โดยวิธี บจ. ดีเอ็กซพี
e-bidding
(ไทยแลนด)

9,031,000.00

9,031,000.00

โดยวิธี บจ. ซัมมิท
e-bidding
คอมพิวเตอร

8,750,000.00 บจ. ซัมมิท
คอมพิวเตอร

8,750,000.00

1,429,092.00

โดยวิธี 1. บจ. เจนเนอรัล
e-bidding
คอมพิวเตอร
2. บจ. คอมฟอรืม
3. บจ. สุรศิริ

1,286,182.80 บจ. เจนเนอรัล
คอมพิวเตอร
1,323,614.40
1,394,748.00

1,286,182.80

เพื่อทดแทนระบบงานบริการคัดคนแบบแสดงรายการภาษี
ใหหนวยงานพิเศษทางอินเตอรเน็ต

4 โครงการจางพิมพแบบรายการวิเคราะหขอมูลเพื่อคืน/

วิธีซื้อ/จาง

แบบ ส

1,429,092.00

ยกเลิกภาษีเงินไดบุคลลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบ'เฝาระวัง 45,169,200.00
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

45,143,200.00

โดยวิธี 1. บจ. ไบรท อินทิเกรชั่น
e-bidding
โทคโนโลยี
2. บจ. เทคโนโลยี อินฟรา
สตรัคเจอร
3. บจ. เบย คอมพิวติ้ง

321,000.00 บจ. ดีเอ็กซพี
(ไทยแลนด)

321,000.00

ราคาต่ําสุด
SME

ราคาต่ําสุด

45,120,000.00 บจ. ไบรท อินทิเกรชั่น
โทคโนโลยี
45,100,000.00

45,120,000.00

รักชนก
สัญญาเลขที่ 73/2565
ลงวันที่ 4 มกราคม 2565

วัชรานันท
สัญญาเลขที่ 74/2565
ลงวันที่ 6 มกราคม 2565

ราคาต่ําสุด
SME

เกสราภรณ
สัญญาเลขที่ 76/2565
ลงวันที่ 10 มกราคม 2565

ราคาต่ําสุด
SME

รักชนก
สัญญาเลขที่ 77/2565
ลงวันที่ 20 มกราคม 2565

44,990,000.00
สาวิตรี

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2565
หนวยงาน กองบริหารการคลังและรายได กรมสรรพากร
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6 โครงการจางพิมพซองหรือหนาตางสีขาว สําหรับบรรจุ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
744,078.00

7 โครงการเชาบริการระบบSMS (Short) Messaging Service) 4,233,851.44

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

574,376.00

ราคาต่ําสุด
SME

สัญญาเลขที่ 78/2565
ลงวันที่ 20 มกราคม 2565

4,233,851.44

ราคาต่ําสุด

รักชนก
สัญญาเลขที่ 79/2565
ลงวันที่ 31 มกราคม 2565

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

744,078.00

โดยวิธี 1. บจ. หงีเฮง แชมเปยน
e-bidding
กรุป
2. บจ. เอส.อาร.ซี.
เอ็นเวลอพ
3. บจ. ไทยการซอง

หนังสือขอเอกสารและหนังสือแจงความคืบหนา'การคืนภาษี
เงินไดบุคคละรรมดา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

4,233,851.44

เพื่อการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได'บุคคลธรรมดาผาน
เครือขายอินเตอรเน็ต สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดยวิธี บจ. แอดวานซ ไวรเลส
e-bidding
เน็ทเอารค

ขอความละ
0.13 บาท

8 'โครงการจางพิมพแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 2,717,238.25
(ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91) และเอกสาร'ที่เกี่ยวของสําหรับป
ภาษี 2564 วิธี e-bidding)

2,717,238.25

แบบ ส

574,376.00 บจ. หงีเฮง แชมเปยน
กรุป
704,916.00
677,344.00

4,233,851.44 บจ. แอดวานซ ไวรเลส
เน็ทเอารค
ขอความละ
0.13 บาท

โดยวิธี 1. บจ. อุดมศึกษา
e-bidding 2.บจ. ดาตาโปรดักส
ทอปปง ฟอรม
3. บจ. ธนอรุณการพิมพ
4. บจ. ที.เค.เอส.สยามเพรส
แมเนจเมนนท

1,912,982.50 บจ. อุดมศึกษา
2,219,452.85

1,912,982.50

ราคาต่ําสุด
SME

ลลิภัสร
สัญญาเลขที่ 80/2565
ลงวันที่ 27 มกราคม 2565

2,466,419.00
2,519,126.15

รักชนก

