
 

 

แบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ 
(ให้ท ำเครื่องหมำย / ลงในช่องเหตุของกำรอุทธรณ์) 

มำตรำ 114 ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อท ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพสัดุกับหน่วยงำนของรัฐ (๑) 
  ไม่ไดป้ฏิบัติให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัตนิี้ มำตรำ......................................... 
  ไม่ปฏิบัตติำมกฎกระทรวง  ข้อ............................เรื่อง.............................................................................. 
  ไม่ปฏิบัตติำมระเบียบฯ  ข้อ............................................................................................. 
  ไม่ปฏิบัตติำมประกำศที่ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตินี ้ข้อ.........................เรื่อง......................................... 
  เหตุอื่นๆ........คุณสมบัติไม่เป็นไปตำมคุณลักษณะรำ่งTOR.................................................................... 
เป็นเหตุให้ตนไม่รับกำรประกำศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นคู่สัญญำกับหนว่ยงำนของรัฐ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ข้อมูลทั่วไป(2) 

 1.๑ หน่วยงำนของรัฐ   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวทะเล อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูม ิ

   หมำยเลขโทรศัพท์/โทรสำร      044-859-127-2 

   ที่อยู่จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E –Mail address)   6360707@dla.go.th 

 1.๒ ชื่องำน/โครงกำร  ซื้อครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)รถกระบะ ขนำด ๑ ตัน ปริมำตร
กระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๔๐๐ ซีซีหรือก ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่่ ำกว่ำ ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขบัเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดบัเบิ้ล ๒ ล้อ  
แบบดับเบิ้ลยกสูง จ ำนวน ๑ คนั 

 1.๓ เลขที่โครงกำร.  65087390285 

2. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (3) 

 2.1 ด ำเนินกำรโดยใช ้  เงินงบประมำณ  จ ำนวน           850,000               บำท 

    เงินอื่น ๆ ......................................... จ ำนวน ..................................................................บำท 

 2.2 รำคำกลำง    จ ำนวน   850,000       บำท   

 2.3 วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส ์(e – bidding)  

  อื่นๆ....................................................................................................................................... 

 2.4 เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ (ให้ท ำเครื่องหมำย (√) ลงในช่อง      ) 
     เกณฑ์รำคำ 

     เกณฑ์รำคำประกอบเกณฑอ์ื่น...................................................................................... 

 2.5 ก ำหนดวันเปิดซอง/เสนอรำคำ ................................................................................................................... 

 ๒.6 ประกำศผลผู้ชนะกำรเสนอรำคำในระบบ e – GP ในวันที่  26 กันยำยน 2565 

 ๒.7 ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด/คะแนนรวมสูงสุด...................................เสนอรำคำ เป็นเงิน.. 688,000.00.....บำท 

 2.8 จ ำนวนผู้เสนอรำคำ/ผู้เสนองำน……..................................12...............................................รำย 

อธ 1 



 ๒.9 ผู้ผ่ำนคุณสมบัต ิจ ำนวน........................................2.....................................................รำย 

 2.๑0 กำรเสนอรำคำ  

 (1) อยุธยำ แกรนด์ เอ็มจี พระอินทร์ รำชำ จ ำกัด เสนอรำคำ  2,120,000 บำท คะแนนรวม..........คะแนน 

 (2) บริษัท แกรนด์ไดร์ฟ จ ำกัด....เสนอรำคำ 828,000.00. บำท                    คะแนนรวม..........คะแนน 

  

  

  

 

๒.๑1 รำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ (รำยละเอียดตำมภำคผนวก ๑) 
 1.ประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
 2.รำยละเอียดคุณลักษณะร่ำง TOR 
 3.เอกสำรกำรยื่นเสนอรำคำ อยุธยำ แกรนด์ เอ็มจี พระอินทร์ รำชำ จ ำกัด 
 4.เอกสำรกำรยื่นเสนอรำคำ  บริษัท แกรนด์ไดร์ฟ จ ำกัด 

๓. ข้อมูลการอุทธรณ์ 

 ๓.๑ อุทธรณ ์เมื่อวันที่  5  ตุลำคม  2565     พิจำรณำแล้วเสร็จในวันที่   5  ตุลำคม  2565 

 ๓.๒ ชื่อผู้อุทธรณ์  บริษทั เอ็มจี แอล.เค.เอส. ล ำนำรำยณ์ จ ำกดั 

 ๓.๓ เผยแพรร่่ำงประกำศและเอกสำรแนบทำ้ยประกำศเพื่อรับฟังควำมคิดเห็น (ให้ท ำเครื่องหมำย (√) ลงในช่อง        

   มี 

    ผู้อุทธรณ์ได้วิจำรณ์ร่ำง 

    ผู้อุทธรณ์ไม่ได้วจิำรณ ์

   ไม่มีกำรน ำรำ่งประกำศและเอกสำรแนบท้ำยประกำศเผยแพร่เพื่อวิจำรณ์ 

 ๓.4 ผลกำรพิจำรณำคุณสมบัตขิองผู้อุทธรณ์ (ให้ท ำเครื่องหมำย (√) ลงในช่อง      ) 

   - ยื่นเอกสำรครบถ้วนหรือไม่ 

   ยื่นเอกสำรครบถ้วน        ยื่นเอกสำรไม่ครบถ้วน 

     รำยกำรเอกสำรไม่ครบถ้วน คือ……………………………………………..………………………………………… 

   - ผลกำรพิจำรณำคุณสมบัติทำงด้ำนเทคนิค 

   ผ่ำนคุณสมบัตทิำงดำ้นเทคนิค       ไม่ผ่ำนคุณสมบัติทำงด้ำนเทคนิค 

     ไม่ผ่ำนคุณสมบัติทำงด้ำนเทคนิค เนื่องจำก คุณสมบัติไม่เปน็ไปตำมคุณลักษณะร่ำงTOR 

 ๓.5 ผู้อุทธรณ์เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุดหรือไม่ (ให้ท ำเครื่องหมำย (√) ลงในช่อง      )  

   เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด       ไม่ใช่ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด 

   รำยละเอียดกำรเสนอรำคำของผู้อุทธรณ์เสนอรำคำ…… 640,500.00…บำท  คะแนนรวม…………คะแนน 



 ๓.6 ประเด็นกำรอุทธรณ์โดยสรุป 
  (1) กำรติดอำกรณ์แสตมป์ไม่ครบ เนื่องจำกเป็นกำรติดอำกรเพียงแค่กำรยื่นเอกสำรเท่ำนั้น  
  (2) หนังสือรับประกันคุณภำพฟิล์มไม่น้อยกว่ำ 5 ปี และหนังสือรับประกันพ่นป้องกันสนิมไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 
เอกสำรฉบับบดังกล่ำวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อลูกค้ำหรือทำงอบต.ระบุสีรถ จึงสำมำรถระบุเลขตัวถังและเลขเครื่องยนต์ลงไป
ในหนังสือรับประกันคุณภำพฟิล์มและหนังสือรับพ่นสนิมตำมระบบบริษัท อีกทั้งข้อควำมในประกำศ TOR ไม่ระบุ
รำยละเอียดและเอกสำรประกอบที่ทำงบริษัทต้องแนบ ณ วันที่เสนอรำคำ 
 ๓.7 รำยกำรเอกสำรข้อมูลกำรอุทธรณ์ (รำยละเอียดตำมภำคผนวก ๒) 
      -แบบอุทธรณ์ผลกำรพิจำรณำกำรเสนอรำคำ อธ 2 

๔. การพิจารณาอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ (พร้อมเหตุผลประกอบการพิจารณา)(5)  

  (1) กำรติดอำกรณแ์สตมป์ ตำมที่ประมวลรัษฎำกร มำตรำ 113 ก ำหนดไว้ดังนี้ 
(1) กรณีมอบอ ำนำจให้บุคคลคนเดียวหรือหลำยคนด ำเนนิกำรคร้ังเดียวปิดอำกรแสตมป์จ ำนวน 10 บำท 
(2) กรณีมอบอ ำนำจให้บุคคลคนเดียวหรือหลำยคนด ำเนนิกำรมำกกว่ำคร้ังเดียวปิดอำกรแสตมป์จ ำนวน 30 บำท 
(3) กรณีมอบอ ำนำจให้ด ำเนนิกำรมำกกว่ำคร้ังเดียวโดยให้บุคคลหลำยคนตำ่งคนต่ำงกระท ำกำรแยกกันได้จะคิดตำมตัว
บุคคลที่รับมอบอ ำนำจโดยปิดอำกรแสตมป์คนละ 30 บำท 
แต่ในกรณีกำรติดอำกรณ์แสตมป์ของบริษัท เอ็มจี แอล.เค.เอส. ล ำนำรำยณ์ จ ำกัด นัน้ มอบอ ำนำจให้ด ำเนนิกำร จ ำนวน 
2 เรื่อง ตำมที่ระบุในหนังสือมอบอ ำนำจ คือ 1. ติดต่อขอยื่นแบบเอกสำร สอบรำคำซื้อ/ประกวดรำคำซื้อ  
 
   2. ติดต่อด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรเซ็นสัญญำ และด ำเนนิเร่ืองต่ำงๆ จนกว่ำจะเสร็จกำรส่งมอบและรับ
เช็ค 
ดังนั้นทำงบริษัทดังกล่ำวควรจะติดอำกรณ์แสตมป์ให้ครบถ้วน ไม่ใช่ให้ทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวทะเล เรียกขอ
เพิ่มเติมดังที่อุทธรณ์มำข้ำงตน้ 
 (2) ตำมประกำศประกวดรำคำซื้อครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)รถกระบะ ขนำด ๑ ตัน 
ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๔๐๐ ซีซีหรือก ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบ
ดับเบิ้ล ๒ ล้อ  แบบดับเบิ้ลยกสูง จ ำนวน ๑ คัน ส ำหรับใช้ในรำชกำร  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวทะเล ด้วยวิธีประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระบุรำยละเอียดคุณลักษณะ ตำมข้อที่ 3.อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ  
3.4 ติดฟิล์มกรองแสง ชนิดป้องกัน UV รอบคัน ควำมเข้มไม่น้อยกว่ำ 60% ที่กระจกหลังและกระจกข้ำงและติดฟิล์มใส
กรองแสง UV แบบหน้ำเต็มควำมเข้มไม่น้อยกว่ำ 40% ที่กระจกหน้ำ พร้อมหนังสือรับประกันคุณภำพไม่น้อยกว่ำ 5 ปี  
3.5 พ่นสีกันสนิมที่ใต้ท้องรถ และส่วนที่อำจเกิดสนิมได้ง่ำยตลอดทั้งคัน โดยมีหนังสือรับประกันไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 
ระบุไว้ชัดเจนในเร่ืองกำรรับประกันคุณภำพ พร้อมทั้งต้องมีหนังสือรับรองกำรรับประกันไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 

การก าหนดเงื่อนไขดังกลา่วจึงไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๘ และมาตรา ๙ แต่อยา่งใด 

 หลักเกณฑ์และสทิธิในการพิจารณา 

            ข้อ ๕.๓ หำกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐำนกำรยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง 
หรือไม่ครบถ้วน หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง ตำมข้อที่ (๑) และข้อที่ (๒) คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น 

คณะกรรมกำรพิจำรณำฯพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เอกสำรกำรประกวดรำคำซื้อด้วยระบบ e-biding  



เลขที่  2 / ๒๕๖๕ ตำมประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวทะเล  ลงวันที่  29 สิงหำคม ๒๕๖๕   ก ำหนดให้ในกำร
พิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวทะเล จะพิจำรณำกำรตัดสินโดยใช้
เกณฑ์รำคำ  แต่เมื่อบริษัท เอ็มจี แอล.เค.เอส. ล ำนำรำยณ์ จ ำกัด จัดส่งเอกสำรหรือหลักฐำนใดๆของกำรยื่นข้อเสนอไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง (๑) และข้อที่ (๒) คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น  

คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำฯจึงต้องปฏิบัติตำมเอกสำรกำรประกวดรำคำซื้อด้วย 
ระบบ e-biding เลขที่  2 / ๒๕๖๕ ตำมประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวทะเล  ลงวันที่  29 สิงหำคม ๒๕๖๕   และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ค ำอุทธรณ์ดังกล่ำวฯ คณะกรรมกำรฯไม่เห็นด้วย 
 
 
          (ลงชื่อ ).................................................................. 

         (นำงสุภำภรณ์ นลิประทีปปรีชำ) 

                          นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวทะเล 

            วันที่ 6 .เดือน...ตุลำคม....พ.ศ. 2565 
 


