แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
หน่วยงาน กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1 โครงการเช่าเครือ่ งถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
จ่านวน 2 รายการ รวม 60 เครือ่ ง ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์
2 โครงการจ้างบ่ารุงรักษาระบบงานเพื่อให้บริการ
คัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีให้กับหน่วยงาน
ภายในที่มีกฎหมายพิเศษรองรับ พร้อมเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ้าง

1,256,970.00 0.33/ แผ่น
3809000 แผ่น

โดยวิธี
e-bidding

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
สัญญาเลขที่ 1/2565
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

บจ. ไตรเทพพาณิชย์

โดยวิธี
บจ. ซัมมิท คอมพิวเตอร์
เฉพาะเจาะจง

761,800.00 บจ. ไตรเทพพาณชย์

761,800.00

ราคาต่่าสุด

260,000.00 บจ. ซัมมิท คอมพิวเตอร์

260,000.00

ราคาต่่าสุด

เกสราภรณ์
สัญญาเลขที่ 2/2565
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564

16,660,000.00

ราคาต่่าสุด

ศิริรัตน์
สัญญาเลขที่ 3/2565
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564

2,560,082.00

ราคาต่่าสุด

รักชนก
สัญญาเลขที่ 4/2565
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564

260,000.00

260,000.00

3 โครงการจ้างบริการดูแลและบ่ารุงรักษาระบบ
บริการจัดท่าและน่าส่งข้อมูลใบก่ากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
(e-Tax Invoice & e-Receipt)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

16,667,600.00

16,667,252.57

4 โครงการจัดจ้างบ่ารุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบ
เครือ่ งพิมพ์ต่อเนื่องความเร็วสูงและเครือ่ งบรรจุ
ซองอัตโนมัติ ประจ่าปีงบประมาณ 2565

2,590,000.00

2,589,990.00

5 การซื้อ (เช่า) โครงการเช่าลิขสิทธิซ์ อฟแวร์และ
และบ่ารุงซอฟแวร์บนเครือ่ งคอมพิวเตอร์
Mainfram และระบบคอมพิวเตอร์ RISC
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64) 3 เดือน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,115,065.00

22,115,061.90

บจ. โปรเฟสชั่นนัล
โดยวิธี
คอมพิวเตอร์
เฉพาะเจาะจง

22,000,000.00 บจ. โปรเฟสชั่นนัล
คอมพิวเตอร์

22,000,000.00

ราคาต่่าสุด

รักชนก
สัญญาเลขที่ 5/2565
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564

6 โครงการจัดจ้างบริการบ่ารุงรักษาและจัดการให้
บริการระบบควบคุมลูกหนี้ภาษีอากร (DMS)
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5,214,600.00

5,214,539.31

โดยวิธี
บจ. โปรเฟสชั่นนัล
คอมพิวเตอร์
เฉพาะเจาะจง

5,210,000.00 บจ. โปรเฟสชั่นนัล
คอมพิวเตอร์

5,210,000.00

ราคาต่่าสุด

วัชรานันท์
สัญญาเลขที่ 6/2565
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564

โดยวิธี
บจ. โปรเฟสชั่นนัล
เฉพาะเจาะจง
คอมพิวเตอร์

โดยวิธี
บจ. กนกสิน เอ๊กซปอร์ต
เฉพาะเจาะจง
อิมปอร์ต

16,667,000.00 บจ. โปรเฟสชั่นนัล
คอมพิวเตอร์

2,589,400.00 บจ. กนกสิน เอ๊กซปอร์ต
อิมปอร์ต

วัชรานันท์

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
หน่วยงาน กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

7 โครงการจ้างบริการบ่ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
คอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรมระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2,306,800.00

2,170,170.40

8 โครงการจัดจ้างบริการดูแล บ่ารุงรักษาและจัดการ
ให้บริการระบบบริการฐานข้อมูลเลขประจ่าตัวแห่ง
ชาติ (National IdentiRication Number :NID)
เพื่อรองรับ AEC ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4,738,300.00

4,738,248.90

9 โครงการจ้างบริการบ่ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
คอมพิวเตอร์ พร้อมระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(E-Document) ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

10 โครงการ RD e-news ส่าหรับปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

11 โครงการจ้างบริการดูแลบ่ารุงรักษาลิฟต์และบันไดเลื่อน
ยี่ห้อมิตซูบีชิ จ่านวน 24 ชุด ที่ติดตั่งภายในอาคาร
กรมสรรพากร ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิธีซื้อ/จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
5สัญญาเลขที่ 7/2565
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564

โดยวิธี
บจ. ซัมมิท คอมพิวเตอร์
เฉพาะเจาะจง

โดยวิธี
คัดเลือก

บจ. ซัมมิท คอมพิวเตอร์

โดยวิธี
บจ. พีเคเอ็ม คอนซัลติ้ง
เฉพาะเจาะจง
กรุป๊

2,090,000.00 บจ. ซัมมิท คอมพิวเตอร์

2,090,000.00

ราคาต่่าสุด

4,728,000.00 บจ.ซัมมิท คอมพิวเตอร์

4,728,000.00

ราคาต่่าสุด

เกสราภรณ์
สัญญาเลขที่ 8/2565
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564

1,150,000.00 บจ. พีเคเอ็ม คอนซัลติ้ง
กรุป๊

1,150,000.00

ราคาต่่าสุด

เกสราภรณ์
สัญญาเลขที่ 9/2565
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564

282,480.00

ราคาต่่าสุด

เกสราภรณ์
สัญญาเลขที่ 10/2565
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2565

ราคาต่่าสุด

เกสราภรณ์
สัญญาเลขที่ 11/2565
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565

1,221,000.00

1,190,420.80

282,480.00

282,480.00

1,764,430.00

1,764,430.00

โดยวิธี
บจ. มิตซูบิชิ เอลเลเรเตอร์
เฉพาะเจาะจง
(ประเทศไทย)

1,764,430.00 บจ. มิตซูบิชิ เอลเลเรเตอร์
(ประเทศไทย)

1,764,430.00

37,450.00 บจ. มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์
คอมพิวเตอร์

37,450.00

ราคาต่่าสุด

สุกัญญา
สัญญาเลขที่ 12/2565
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564

642,000.00 บจ. มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์
(ประเทศไทย)

642,000.00

ราคาต่่าสุด

สุกัญญา
สัญญาเลขที่ 13/2565
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564

โดยวิธี
บจ. อินโฟเควสท์
เฉพาะเจาะจง

12 โครงการจ้างดูแลบ่ารุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อมิตซูบิชิ
จ่านวน 1 เครือ่ ง ณ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร อาคาร
ส่านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิต (ซอยระนอง 2)
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

37,450.00

37,450.00

โดยวิธี
บจ. มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์
เฉพาะเจาะจง
(ประเทศไทย)

13 โครงการจ้างเปลี่ยนอะไหล่ลฟต์ หมายเลขชุด SL-01C
No. 11 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์

642,000.00

642,000.00

โดยวิธี
บจ. มิตซูบิชิ เอลเลเรเตอร์
เฉพาะเจาะจง
(ประเทศไทย)

282,480.00 บจ. อินโฟเควสท์

สุกัญญา

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
หน่วยงาน กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

14 โครงการจ้างดูแลบ่ารุงรักษาลิฟต์โดยสารแบบไม่รวม
อะไหล่ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ จังหวัดนนทบุรี
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
64,071.60

ราคากลาง
64,071.60

วิธีซื้อ/จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ราคาต่่าสุด

สัญญาเลขที่ 14/2565
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564

โดยวิธี
บจ. โอทิส เอเลเวเทอร์
เฉพาะเจาะจง
(ประเทศไทย ) จ่ากัด

ราคาต่่าสุด

สุกัญญา
สัญญาเลขที่ 15/2565
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564

22,150,000.00 บจ. ซัมมิท คอมพิวเตอร์

22,150,000.00

ราคาต่่าสุด

นงนุช
สัญญาเลขที่ 16/2565
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564

39,389,441.35

โดยวิธีเฉพาะ บจ. ซัมมิท คอมพิวเตอร์
เจาะจง

38,000,000.00 บจ. ซัมมิท คอมพิวเตอร์

38,000,000.00

ราคาต่่าสุด

วัชรานันท์
สัญญาเลขที่ 17/2565
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564

1,054,676.99

โดยวิธีเฉพาะ บจ. ซัมมิท คอมพิวเตอร์
เจาะจง

925,000.00 บจ. ซัมมิท คอมพิวเตอร์

925,000.00

ราคาต่่าสุด

วัชรานันท์
สัญญาเลขที่ 18/2565
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564

707,441.20

707,441.20

16 โครงการจัดจ้างบริการบ่ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมปรับปรุงโปรแกรมระบบ
ศูนย์เอกสารดิจิทัล ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

22,177,900.00

22,177,857.52

โดยวิธีเฉพาะ บจ. ซัมมิท คอมพิวเตอร์
เจาะจง

39,389,500.00

1,054,477.00

18 โครงการจ้างบ่ารุงรักษาระบบงานให้บริการคัดค้นข้อมูล
แบบแสดงรายการภาษีทางอินทราเน็ตพร้อมเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจ่าปีงบประมาณ 2565

64,071.60

707,441.20

15 โครงการจ้างบริหารจัดเก็บเอกสารค่าร้องคืนเงินภาษี
มูลค่าเพิ่มส่าหรับนักท่องเที่ยว (ภ.พ. 10)
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

17 โครงการจัดจ้างบริการบ่ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
คอมพิวเตอร์พร้อมปรับปรุงโปรแกรมระบบงานภาษี
เงินได้ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

64,071.60 บจ. โอทิส เอเลเวเทอร์
(ประเทศไทย ) จ่ากัด

โดยวิธี
บจ. ทรัพย์ศรีไทย
เฉพาะเจาะจง
(มหาชน)

707,441.20 บจ. ทรัพย์ศรีไทย
(มหาชน)

19 โครงการจัดจ้างบ่ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ พร้อมปรับปรุงโปรแกรมระบบบริหารจัดการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

515,000.00

515,000.00

โดยวิธี
บจ. ซัมมิท คอมพิวเตอร์
เฉพาะเจาะจง

370,000.00 บจ. ซัมมิท คอมพิวเตอร์

370,000.00

ราคาต่่าสุด

วัชรานันท์
สัญญาเลขที่ 19/2565
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564

20 โครงการการบริหารจัดเก็บเอกสารภายนอกอาคาร

489,768.96

489,768.96

โดยวิธี
บจม. ทรัพย์ศรีไทย
เฉพาะเจาะจง

489,768.96 บมจ. ทรัพย์ศรีไทย

489,768.96

ราคาต่่าสุด

วัชรานันท์
สัญญาเลขที่ 20/2565
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564

กรมสรรพากรของกองตรวจสอบภาษีกลาง
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ภาสสิวัชร

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
หน่วยงาน กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

21 โครงการจ้างดูแลบ่ารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร จ่านวน 45 เครือ่ ง
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

22 โครงการจ้างเหมาท่าความสะอาดสถานที่ ณ ส่านักงาน
คืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
86,670.00

243,960.00

ราคากลาง
86,670.00

243,960.00

23 โครงการจ้างเหมาท่าความสะอาดสถานที่ ณ ส่านักงาน
คืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว และส่านักงาน
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีอากรและบริการใบผ่านภาษี
ท่าอากาศสุวรรณภูมิ ส่าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

448,629.60

448,629.60

24 โครงการจัดจ้างบริการบ่ารุงรักษาและตรวจเช็คระบบสาร
สนเทศกฎหมายภาษีอากรด้วยระบบคอมพิวเตอร์
(Text Retrieval) ของกองกฏหมาย ประจ่าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

368,000.00

367,916.38

25 โครงการจัดจ้างดูแลและปรับปรุงระบบงานคดี
(Litigation Management System : LMS)
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

26 เช่าเครือ่ งพิมพ์เอกสารระบบไมโครโปรเซสเซอร์พร้อม
เครือ่ งเย็บเล่มอัตโนมัติ จ่านวน 3 เครือ่ ง ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
27 โครงการจัดจ้างบริการบ่ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Maintenance) หรือโปรแกรม
ห้องสมุด ระบบ ELIB ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

800,000.00
ขอปรับลดวงเงินเหลือ
231,400.00

231,385.02

288,476.00

288,476.00

85,900.00

85,420.37

วิธีซื้อ/จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ราคาต่่าสุด

สัญญาเลขที่ 21/2565
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564
ยังไม่ทาสัญญา

โดยวิธี
บจ. วรวุฒแิ อร์
เฉพาะเจาะจง
อิเล็กทรอนิกส์และ
กฎหมาย

โดยวิธี
บจ. อินเตอร์คลีนนิ่ง
เฉพาะเจาะจง
ซัพพลาย

บจ. เอ แอนด์ พี่ แมนท์แนน์
เซอร์วิส (ประเทศไทย)

โดยวิธีเฉพาะ บจ. ซัมมิท คอมพิวเตอร์
เจาะจง

86,670.00 บจ. วรวุฒแิ อร์
อิเล็กทรอนิกส์และ
กฎหมาย

243,960.00 บจ. อินเตอร์คลีนนิ่ง
ซัพพลาย

86,670.00

243,960.00

ราคาต่่าสุด

นงนุช/ทิพย์วรรณ
สัญญาเลขที่ 22/2565
ลงวันที่ ตุลาคม 2564
วันที่ลงนามสัญญา
นงนุช
สัญญาเลขที่ 23/2565
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564

448,629.60 บจ. เอ แอนด์ พี่ แมนท์แนน์
เซอร์วิส (ประเทศไทย)

448,629.60

ราคาต่่าสุด

366,000 บจ. ซัมมิท คอมพิวเตอร์

366,000.00

ราคาต่่าสุด

นงนุช
สัญญาเลขที่ 24/2565
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564

230,000.00

ราคาต่่าสุด

สาคร
สัญญาเลขที่ 25/2565
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564

288,476.00

ราคาต่่าสุด

สาคร
สัญญาเลขที่ 26/2565
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564

85,000.00

ราคาต่่าสุด

สาคร
สัญญาเลขที่ 27/2565
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564

โดยวิธีเฉพาะ บจ. คิวพอยท์ ซอฟต์แวร์
เจาะจง
เซอร์วิส

230,000 บจ. คิวพอยท์ ซอฟต์แวร์

โดยวิธีเฉพาะ บจ. ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส
เจาะจง
อินโนเวชั่น
(ประเทศไทย)

288,476 บจ. ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส

โดยวิธีเฉพาะ บจ. บุ๊ค โปรโมชั่น
เจาะจง
แอนด์ เซอร์วิส

85,000 บจ. บุ๊ค โปรโมชั่น

เซอร์วิส

อินโนเวชั่น
(ประเทศไทย)

แอนด์ เซอร์วิส

สาคร

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
หน่วยงาน กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

28 โครงการจัดจ้างดูแลบ่ารุงรักษาโปรแกรมระบบควบคุม
ผู้ตรวจสอบแบะรับรองบัญชี เพื่อประโยชน์แห่งการจัดเก็บ
ภาษีอากรตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

648,700.00

29 โครงการจัดจ้างท่างานก่าจัด ปลวก มด แมลงสาบ หนู
และแมลงอื่นๆ ณ อาคารกรมสรรพากรทุกอาคาร มณฑป
ประดิษฐานพระพุทธรูป อาคารศูนย์เอกสารและหลักฐาน
(ตลิ่นชัน) และ อาคารส่านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิต
(ซอยระนอง 2 ) ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

117,700.00

30 โครงการจัดจ้างดูแลบ่ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขแบบ
รวมอะไหล่เครือ่ งปรับอากาศชนิดควบคุมอุณหภูมิ และ
ความชื้น ยี่ห้อ CITCC DENCO ประจ่าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 จ่านวน 2 เครือ่ ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 โครงการจัดจ้างท่างานดูแลบ่ารุงรักษาท่าความสะอาด
เครือ่ งปรับอากาศ จ่านวน 65 เครือ่ ง ณ อาคารที่พัก
เข้ารับการฝึกอบรม กรมสรรพากร ประจ่าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

32 โครงการจ้างบริหารอาคารกรมสรรพากร ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 เดือน)
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 - 30 พ.ย. 64

33 โครงการจัดจ้างดูแลรักษา และจัดการให้บริการระบบ
ทะเบียนคุมรายการและจัดท่าบัญชีผู้เสียภาษี (TCL)
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

96,300.00

97,370.00

ราคากลาง
578,642.63

117,700.00

96,300.00

97,370.00

8,166,666.66

8,166,666.66

13,614,500.00

13,614,482.06

วิธีซื้อ/จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

566,000.00

ราคาต่่าสุด

สัญญาเลขที่ 28/2565
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564

ราคาต่่าสุด

จารุณี
สัญญาเลขที่ 29/2565
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564

ราคาต่่าสุด

ชัชชาลี
สัญญาเลขที่ 30/2565
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564

ราคาต่่าสุด

ภาสสิวัชร
สัญญาเลขที่ 31/2565
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564

โดยวิธี
บจ. โปรเฟสชั่นนัล
เฉพาะเจาะจง
คอมพิวเตอร์

566,000 บจ. โปรเฟสชั่นนัล

โดยวิธี
บจ. เพสท์เทค
เฉพาะเจาะจง

117,700 บจ. เพสท์เทค

117,700.00

96,300.00 บจ. ซีเอสพีเอ็ม
(ประเทศไทย)

96,300.00

โดยวิธี
บจ. ซีเอสพีเอ็ม
เฉพาะเจาะจง
(ประเทศไทย)

โดยวิธี
บจก. เจ. เอ็น. อาร์ แอร์
เฉพาะเจาะจง
ซัพพลาย

โดยวิธี
บจ. ไมซ์ แมนเนจเม้นท์
เฉพาะเจาะจง

โดยวิธี
คัดเลือก

บจ. ซัมมิท คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

97,370.00 บจก. เจ. เอ็น. อาร์ แอร์
ซัพพลาย

97,370.00

8,132,000.00 บจ. ไมซ์ แมนเนจเม้นท์

8,132,000.00

ราคาต่่าสุด

ภาสสิวัชร
สัญญาเลขที่ 32/2565
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564

13,500,000.00 บจ. ซัมมิท คอมพิวเตอร์

13,500,000.00

ราคาต่่าสุด

นงนุช
สัญญาเลขที่ 33/2565
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564

ลลิภัสร์

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
หน่วยงาน กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

34 โครงการจัดจ้างดูแลและปรับปรุงโปรแกรมระบบงานภาษี
เงินได้ หัก ที่จ่าย (WHT) ประจ่าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
21,624,400.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ราคาต่่าสุด

สัญญาเลขที่ 34/2565
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564

20,785,346.31

โดยวิธี
บจ.โปรเฟสชั่นนัล
เฉพาะเจาะจง
คอมพิวเตอร์

20,770,000.00 บจ.โปรเฟสชั่นนัล
คอมพิวเตอร์

20,770,000.00

48,220,000.00 บจ.โปรเฟสชั่นนัล
คอมพิวเตอร์

48,220,000.00

35 โครงการจ้างบริหารจัดการโปรแกรมระบบงานภาษีมูลค่า
เพิ่มภาษีธุรกิจฌฉพาะ และโปรแกรมระบบงานประยุกต์
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

48,410,000.00

48,241,812.26

โดยวิธี
บจ.โปรเฟสชั่นนัล
เฉพาะเจาะจง
คอมพิวเตอร์

36 โครงการเช่าเครือ่ งคอมพิวเตอรฺแม่ข่าย Mainframe
พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบ ประจ่าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

49,749,600.00

49,749,600.00

โดยวิธี
บจ.โปรเฟสชั่นนัล
เฉพาะเจาะจง
คอมพิวเตอร์

49,650,000.00 บจ.โปรเฟสชั่นนัล
คอมพิวเตอร์

498,800.00

498,798.96

โดยวิธี
บจ.โปรเฟสชั่นนัล
เฉพาะเจาะจง
คอมพิวเตอร์

498,000.00 บจ.โปรเฟสชั่นนัล
คอมพิวเตอร์

1,003,820.00

1,003,819.16

37 โครงการจ้างบริการดูแล และบ่ารุงรักษาโปรแปกรม
ปฎิบัติงานทะเบียน VAT และ SBT ประจ่าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

38 โครงการจ้างบ่ารุงรักษาระบบบการคัดเลือกผู้เสียภาษี
เพื่อก่ากับและตรวจสอบ ประจ่าปีงบประมาณ
พ.ศ .2564

39 โครงการจ้างบริการจัดเก็บเอกสารภายนอกอาคาร
ของกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

40 โครงการจ้างเหมาบริการดูแลบ่ารุงรักษษภูมิทัศน์
ภายในบริเวณกรมสรรพากร
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

211,860.00

211,860.00

1,500,000.00

1,500,000.00

บจ. ซอฟต์สแควร์ 1999
โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

โดยวิธี
บจ. ทรัพย์ศรีไทย
เฉพาะเจาะจง

โดยวิธี
บจ. นงนุชแลนด์ สเคป
เฉพาะเจาะจง
แอนด์ การ์เดน ดีไซน์

1,000,000.00 บจ. ซอฟต์สแควร์ 1999

211,860.00 บจ. ทรัพย์ศรีไทย

1,500,000.00 บจ. นงนุชแลนด์ สเคป
แอนด์ การ์เดน ดีไซน์

ราคาต่่าสุด

ลลิภัสร์
สัญญาเลขที่ 35/2565
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564

ราคาต่่าสุด

ลลิภัสร์
สัญญาเลขที่ 36/2565
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564

498,000.00

ราคาต่่าสุด

ลลิภัสร์
สัญญาเลขที่ 37/2565
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564

1,000,000.00

ราคาต่่าสุด

ลลิภัสร์
สัญญาเลขที่ 38/2565
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564

211,860.00

ราคาต่่าสุด

ลลิภัสร์
สัญญาเลขที่ 39/2565
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564

1,500,000.00

ราคาต่่าสุด

นิชาพัฒน์
สัญญาเลขที่ 40/2565
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564

49,650,000.00

อัจฉรา

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
หน่วยงาน กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

41 โครงการจ้างบ่ารุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ณ อาคาร
ศูนย์เอกสารและหลักฐาน (ตลิง่ชัน) ประจ่าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
99,938.00

ราคากลาง
99,938.00

42 โครงการจ้างบริการบ่ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
คอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรมระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่นักท่องเที่ยว ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

9,172,100.00

8,370,989.85

43 โครงการจ้างบ่ารุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบสนับสนุน
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์กรมสรรพากร ประจ่าปี
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6,594,000.00

8,310,720.00

44 โครงการเช่าให้บริการคัดค้นข้อมูลบุคคลออนไลน์
(CORPUS) ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

45 โครงการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64
ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64

46 โครงการจ้างบร่ารุงรักษาอุปกรณฺระบบความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ พร้อมลิขสิทธิก์ ารใช้งาน ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

47 โครงการจ้างบริการดูแลรักษาเครือ่ งปรับอากาศ อาคาร
ศุนย์เอกสารและหลักฐาน (ตลิ่งชัน) ประจ่าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,000,000.00

8,000,000.00

62,458,275.00

62,394,054.00

53,155,000.00

27,285.00

50,592,511.87

27,285.00

วิธีซื้อ/จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ราคาต่่าสุด

สัญญาเลขที่ 41/2565
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564

โดยวิธี
บจ. บิลดิ้ง ออโต้ เมทด์
เฉพาะเจาะจง

99,938.00 บจ. บิลดิ้ง ออโต้ เมทด์

99,938.00

8,355,000.00 บจ. โปรเฟสชั่นนัล
คอมพิวเตอร์

8,355,000.00

ราคาต่่าสุด

ชัชชาลี
สัญญาเลขที่ 42/2565
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564

บจ. โอเพ่น เทคโนโลยี่

6,594,000.00 บจ. โอเพ่น เทคโนโลยี่

6,594,000.00

ราคาต่่าสุด

เกสราภรณ์
สัญญาเลขที่ 43/2565
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564

โดยวิธี
บมจ. บิซิเนส ออนไลน์
เฉพาะเจาะจง

8,000,000.00 บมจ. บิซิเนส ออนไลน์

8,000,000.00

ราคาต่่าสุด

อนงค์นาฎ
สัญญาเลขที่ 44/2565
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564

62,072,733.00 บจ. ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น
ไฮเวย์

62,072,733.00

ราคาต่่าสุด

จารุณี
สัญญาเลขที่ 45/2565
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564

50,426,204.58

ราคาต่่าสุด

จารุณ๊
สัญญาเลขที่ 46/2565
ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564

27,285.00

ราคาต่่าสุด

สาวิตรี
สัญญาเลขที่ 47/2565
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564

โดยวิธี
บจ. โปรเฟสชั่นนัล
เฉพาะเจาะจง
คอมพิวเตอร์

โดยวิธี
e-bidding

โดยวิธี
บจ. ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น
เฉพาะเจาะจง
ไฮเวย์

โดยวิธี
คัดเลือก

1. บจ. เบย์คอมพิวติ้ง
2. บจ. เทคโนโลยี อินฟรา
สตรัคเลอร์
3. บจ. สงขลาฟีนิชชิ่ง

โดยวิธี
บจ. เจ. เอ็น. อาร์ .แอร์
เฉพาะเจาะจง
ซัพพลาย

50,426,204.58 บจ. เบย์คอมพิวติ้ง
53,111,231.66
53,125,500.00
27,285.00 บจ. เจ. เอ็น. อาร์ .แอร์
ซัพพลาย

ชัชชาลี

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
หน่วยงาน กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ้าง
โดยวิธี
e-bidding

48 โครงการจ้างเหมาบริการดูแลอาคารศูนย์เอกสารและ
หลักฐาน (ตลิ่งชัน) ศูนย์สารสนเทศสรรพากร อาคารส่านัก
งานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิต และอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
จังหวัดนนทบุรี ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5,230,705.44

3,230,705.44

49 โครงการจัดจ้างบริการบ่ารุงรักษาระบบ Telelift อาคาร
กรมสรรพากร ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,060,000.00

1,060,000.00

50 โครงการจ้างบริหารจัดการอาคารที่พักผู้เข้ารับการอบรม
กรมสรรพากร ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

51 โครงการจ้างบ่ารุงรักษาลิฟต์โดยสาร ณ อาคารศูนย์
เอกสารหลักฐาน (ตลิ่งชัน) ประจ่าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

2,799,120.00

2,799,120.00

21,956.40

21,956.40

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
สัญญาเลขที่ 48/2565
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564

บจ. รักษาความปลอดภัย
ฟีนิกซ์ เอส แอนด์ ซี

โดยวิธี
บจ. โอลินเปียไทย
เฉพาะเจาะจง

โดยวิธี
e-bidding

หจก. ซันคลีน เซอร์วิส

โดยวิธี
บจ. ว.เกียรติ
เฉพาะเจาะจง
อินเตอร์เนชั่นแนล

52 โครงการจัดซื้อ (การเช่า) ใช้บริการโทรศัพท์ ISDN
ประเภท PRI เลขหมาย 1161 จ่านวน 4 PRI
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

308,160.00

308,160.00

53 โครงการจัดซื้อกระดาษคุณภาพทาตรฐาน A4 80 แกรม
ฉลากเขียว โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-merkrt)

19,510,850.80

19,510,850.80

โดยวิธี
e-market

บจ. ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย

2,190,000.00

2,189,447.85

โดยวิธี
e-bidding

บจ. ดีทรัช

54 โครงการบริการบ่ารุงรักษาความปลอดภัยกลาง
(Seourity Portal & Single Sign On : SSO)
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดยวิธี
บมจ. โทรคมนาคม
เฉพาะเจาะจง
แห่งประเทศไทย

4,972,993.57 บจ. รักษาความปลอดภัย
ฟีนิกซ์ เอส แอนด์ ซี

4,972,993.57

ราคาต่่าสุด

1,060,000.00 บจ. โอลินเปียไทย

1,060,000.00

ราคาต่่าสุด

สุกัญญา
สัญญาเลขที่ 49/2565
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564

2,799,120.00 หจก. ซันคลีน เซอร์วิส

2,799,120.00

ราคาต่่าสุด

นิชาพัฒน์
สัญญาเลขที่ 50/2565
ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564

21,956.40

ราคาต่่าสุด

นิชาพัฒน์
สัญญาเลขที่ 51/2565
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564

308,160.00

ราคาต่่าสุด

ชัชชาลี
สัญญาเลขที่ 52/2565
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564

17,559,765.72

ราคาต่่าสุด

นิชาพัฒน์/ทิพย์วรรณ
สัญญาเลขที่ 53/2565
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564

2,177,450.00

ราคาต่่าสุด

ศิริรัตน์
สัญญาเลขที่ 54/2565
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564

21,956.40 บจ. ว.เกียรติ
อินเตอร์เนชั่นแนล

308,160.00 บมจ. โทรคมนาคม
แห่งประเทศไทย

17,559,765.72 บจ. ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย

2,177,450.00 บจ. ดีทรัช

ลลิภัสร์

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
หน่วยงาน กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

55 โครงการจ้างบริการจัดการแลระบบเครือข่ายและความ
ปลอดภัยสารสนเทศของกรมสรรพากร ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
31,311,900.00

ราคากลาง
31,311,810.88

วิธีซื้อ/จ้าง
โดยวิธี
e-bidding

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ราคาต่่าสุด

สัญญาเลขที่ 55/2565
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564

1. บจ. โปรเฟสชั่นนัล
คอมพิวเตอร์
2. บมจ. เอ็มเอฟอีซี

31,300,000.00 บจ. โปรเฟสชั่นนัล
คอมพิวเตอร์
31,310,000.00

28,691,666.63

สาวิตรี

