แบบ สขร. 1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
หนวยงาน กองบริหารการคลังและรายได กรมสรรพากร
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1 โครงการจัดจางบริการบํารุงรักษาระบบใหบริการ
ขอมูลภาษีสรรพากรทางอิเล็กทรอนิกส (Interactive
Call center) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
2 โครงการจัดจางบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานกรรมวิธีแบบ
แสดงรายการภาษีเงินไดนิติบุคคล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565

3 โครงการจัดซื้อตลับผงหมึก ยี่หอ Lexmark รุน 50F3X00
สําหรับใชกับเครื่องพิมพเลเซอร ชนิดขาว-ดํา Lexmark
รุน NS415dn โดยวิธีคัดเลือก

4 โครงการจัดจางบริการดูแลบํารุงรักษาและซอมแซม
แกไขอุปกรณคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวงตางๆ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
5 โครงการจางบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
ระบบคอมพิวเตอร RISC และเครื่องคอมพิวเตอร
แมขาย Bladc Server พรอมทั้งอุปกรณประกอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
6 โครงการจางบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขอุปกรณ
เคือขายคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

ราคาต่ําสุด

สัญญาเลขที่ 56/2565
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
(10 เดือน 21 วัน)

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

8,386,171.36

โดยวิธี
e-bidding

1. บจ. ทีจีเอส เอ็นเตอรไพรส
เน็ตเวิรค
2. บจ. เฟรสอัน ซิสเต็มส

913,500.00

913,500.00

โดยวิธี
e-bidding

บจ. เดอะ เกรทแมเนจเมนท

45,624,000.00

45,624,000.00

8,388,200.00

โดยวิธี
คัดเลือก

บจ. เลมอนคอม

159,740,000.00

144,861,425.28

โดยวิธี
e-bidding

1. บจ. โปรเฟสชั่นนัล
คอมพิวเตอร
2. บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี

50,352,700.00

48,060,643.90

โดยวิธี
e-bidding

บจ. โปรเฟสชั่นนัล
คอมพิวเตอร

76,917,900.00

73,457,432.81

โดยวิธี
e-bidding

1. บจ. โปรเฟสชั่นนัล
คอมพิวเตอร
2. บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี

8,350,000.00 บจ. ทีจีเอส เอ็นเตอรไพรส
เน็ตเวิรค
8,374,000
832,460.00 บจ. เดอะ เกรทแมเนจเมนท

45,243,800.00 บจ. เลมอนคอม

7,445,416.66

832,460.00

ราคาต่ําสุด

จารุณี
สัญญาเลขที่ 57/2565
ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

45,243,800.00

ราคาต่ําสุด

เกสราภรณ
สัญญาเลขที่ 58/2565
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ศิริรัตน
สัญญาเลขที่ 59/2565
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
(10 เดือน 20 วัน)

144,840,000.00 บจ. โปรเฟสชั่นนัล
คอมพิวเตอร
144,853,000.00

128,972,251.05

ราคาต่ําสุด

4,271,555.52 บจ. โปรเฟสชั่นนัล
คอมพิวเตอร

42,715,555.52

ราคาต่ําสุด

จารุณี
สัญญาเลขที่ 60/2565
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

ราคาต่ําสุด

ลลิภัสร
สัญญาเลขที่ 61/2564
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

73,430,000.00 บจ. โปรเฟสชั่นนัล
คอมพิวเตอร
73,433,000.00

65,271,111.12

สาวิตรี

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
หนวยงาน กองบริหารการคลังและรายได กรมสรรพากร
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7 โครงการจางบริการตีวจเช็คและบํารุงรักษาระบบ
ตางๆ ภายในอาคารศูนยคอมพิวเตอร จังหวัดนนทบุรี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

8 โครงการจางบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอร
ซอฟแวร พรอมโปรแกรมระบบบีญชีผูเสียภาษีรายตัว
(Taxpayer Accout) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565

9 โครงการจางพิมพกระดาษตอเนื่อง สําหรับพิมพหนังสือ
ขอเอกสาร และหนังสือแจงความคืบหนาการคืนเงินภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา และหนังสือแจงความคืบหนา
การคืนเงินภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง
14,664,000.00

13,312,500.00

ราคากลาง
14,659,000.00

13,311,951.37

วิธีซื้อ/จาง
โดยวิธี
e-bidding

โดยวิธี
e-bidding

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

ราคาต่ําสุด

สัญญาเลขที่ 62/2565
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

บจ. ไซท เพรพพาเรชั่น
แมเนจเมนท

1. บจ. ซัมมิท คอมพิวเตอร
2. บจ. โปรเฟสชั่นนัล
คอมพิวเตอร

โดยวิธีเฉพาะ 1. บจ. เจนเนอรัล
เจาะจง
คอมพิวเตอร
2. บจ. สุรศิริ
3. บจ. คอมพรินท ซัพพลาย

495,000.00

495,000.00

10 โครงการจางบริหารอาคารกรมสรรพากร ประจําป
พ.ศ. 2565

46,047,123.60

46,047,123.60

โดยวิธี
e-bidding

บจ. ไมซ แมนเนจเมนท

11 โครงการจัดหาเครื่องสํารองไฟฟาอัตโนมัติ (UPS)
ทดแทนของเดิม และเพิ่มประสิทธิภาพ

6,496,500.00

6,496,500.00

โดยวิธี
e-bidding

บจ. ซูโฟทิค

14,659,000.00 บจ. ไซท เพรพพาเรชั่น
แมเนจเมนท

13,299,600.00 บจ. ซัมมิท คอมพิวเตอร
13,308,000.00

449,400.00 บจ. เจนเนอรัล
คอมพิวเตอร
450,000.00
481,500.00

45,440,000.00 บจ. ไมซ แมนเนจเมนท

3,711,188.00 บจ. ซูโฟทิค

14,659,000.00

ราคาต่ําสุด

อนงคนาฎ
สัญญาเลขที่ 63/2565
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

449,400.00

ราคาต่ําสุด

วัชรานันท
สัญญาเลขที่ 64/2565
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

45,440,000.00

ราคาต่ําสุด

3,711,188.00

ราคาต่ําสุด

11,304,660.00

รักชนก
สัญญาเลขที่ 65/2565
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
1 ธ.ค.64 - 30 ก.ย.65
12 เดือน
นงนุช
สัญญาเลขที่ 66/2565
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

อนงคนาฎ

