
 

 

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 รถยนต์บรรทุกเทท้ำยตดิตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อม
กระเช้ำซ่อมไฟฟ้ำ รถยนต์ ๖ ลอ้ มีก ำลังแรงม้ำไมน่้อยกว่ำ๑๕๐ แรงม้ำ จ ำนวน ๑ คัน             

 1.๓ เลขที่โครงกำร.  65087390285 

2. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (3) 

 2.1 ด ำเนินกำรโดยใช ้  เงินงบประมำณ  จ ำนวน           2,500,000               บำท 

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

 2.2 รำคำกลำง    จ ำนวน   2,500,000       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.. 2,487,500.....บำท 

 2.8 จ ำนวนผู้เสนอรำคำ/ผู้เสนองำน……..................................3...............................................รำย 

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

 2.๑0 กำรเสนอรำคำ  

 (1) บริษัท ทวีโชค ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จ ำกัด  เสนอรำคำ  2,120,000 บำท คะแนนรวม.....คะแนน 

 (2) บริษัท เอ็ม ดี ทรัค เอนจิเนียริ่ง จ ำกัด....เสนอรำคำ.... 2,497,000.บำท   คะแนนรวม................คะแนน 

 (3) บริษัท อีคอน เอ็นจิเนียร์ พลัส จ ำกัด   เสนอรำคำ.....๒,๔๘๗,๕๐๐...บำท   คะแนนรวม................คะแนน 

  

อธ 1 



  

 

๒.๑1 รำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ (รำยละเอียดตำมภำคผนวก ๑) 
 1.ประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
 2.รำยละเอียดคุณลักษณะร่ำง TOR 
 3.เอกสำรกำรยื่นเสนอรำคำ บรษิัท ทวีโชค ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จ ำกัด 
 4.เอกสำรกำรยื่นเสนอรำคำ  บริษัท อีคอน เอ็นจิเนียร์ พลัส จ ำกัด 
 5.  เอกสำรกำรยื่นเสนอรำคำ  บริษัท เอ็ม ดี ทรัค เอนจิเนียริ่ง จ ำกัด 
๓. ข้อมูลการอุทธรณ์ 

 ๓.๑ อุทธรณ ์เมื่อวันที่  27  กันยำยน  2565     พิจำรณำแล้วเสร็จในวันที่   5  ตุลำคม  2565 

 ๓.๒ ชื่อผู้อุทธรณ์  บริษทั ทวีโชค ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ 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……2,120,000 …บำท  คะแนนรวม…………คะแนน 

 ๓.6 ประเด็นกำรอุทธรณ์โดยสรุป 
  (1) ตำมที่คณะกรรมกำรพิจำณำผลฯ พิจำรณำเห็นว่ำ ทำงบริษัท ทวีโชค ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จ ำกัด 
ยื่นแคตตำล็อคและรำยละเอียด เครนไฮดรอลิค ยี่ห้อ “แมนฮัตตันเครน”เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตต่ำงประเทศ นั้น  
ทำงบริษัทฯ ขอโต้แย้งว่ำ บริษัท พูลทวีทรัพย์ แมนนูแฟคเจอริ่ง จ ำกัด เป็นโรงงำนผู้ผลิตและประกอบเครนใน
ประเทศไทย โดยมีกำรน ำชิ้นส่วนบำงอย่ำงจำกต่ำงประเทศมำประกอบขึ้นรูปเอง ซึ่งทำงคณะกรรมกำรพิจำรณำผล
กล่ำวว่ำมีผู้ประกอบกำรที่ผลิตเครนไฮดรอลิคที่ผลิตในประเทศไทย นั้น 

 (2) ตำมรำยละเอียดคุณลักษณะกระบะบรรทุก ข้อ 9.1 บริษัท อีคอน เอ็นจิเนียร์ พลัส จ ำกัด ผู้ชนะกำร
เสนอรำคำ พื้นกระบะบรรทุกเหล็กชุบสังกะสีต้องผ่ำนกำรทดสอบควำมทนกำรกัดกร่อนไม่น้อยกว่ำ 1,500 ชั่วโมง 
เกิดสนิมแดง ไม่ถูกต้องตำมประกำศที่ทำงหน่วยงำนก ำหนด 

 (3) ตำมรำยละเอียดคุณลักษณะเครนไฮดรอลิค ข้อ 11.3 บริษัท อีคอน เอ็นจิเนียร์ พลัส จ ำกัด ผู้ชนะ
กำรเสนอรำคำ เครนมีค่ำควำมเค้นที่จุดครำก (YIELD STRENGTH) ไม่ได้ 700 นิวตันต่อตำรำงมิลลิเมตร  ไม่ถูกต้อง
ตำมประกำศที่ทำงหน่วยงำนก ำหนด 
 ๓.7 รำยกำรเอกสำรข้อมูลกำรอุทธรณ์ (รำยละเอียดตำมภำคผนวก ๒) 
      -แบบอุทธรณ์ผลกำรพิจำรณำกำรเสนอรำคำ อธ 2 
 



 

๔. การพิจารณาอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ (พร้อมเหตุผลประกอบการพิจารณา)(5)  
 (1) ตำมรำยละเอียดคุณลักษณะเครนไฮดรอลิค ข้อ 11.14  ฯลฯ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลพบว่ำมี
ผู้ประกอบกำรที่ผลิตเครนไฮดรอลิกที่ผลิตในประเทศไทย จ ำนวนหลำยรำยซึ่งคณะกรรมกำรกำรพิจำรณำผลได้
โทรศัพท์สอบถำมบริษัทผู้ผลิตและได้ทรำบข้อเท็จจริงว่ำ บริษัทรำยนำมข้ำงต้น มิได้น ำเข้ำชิ้นส่วนบำงอย่ำงจำก
ต่ำงประเทศมำประกอบเป็นเครนส ำเร็จรูปขำย บริษัทมีโรงงำนผลิตในประเทศไทยและกำรจดทะเบียนเครื่องหมำย
กำรค้ำเพื่อสร้ำงแบรนด์สินค้ำของตนเอง นั้นถือว่ำเป็นกำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรภำยในประเทศ 

 (2) ตำมรำยละเอียดคุณลักษณะกระบะบรรทุก ข้อ 9.1 บริษัท อีคอน เอ็นจิเนียร์ พลัส จ ำกัด ส่งเหล็กชุบ
ซิ้งค์ ของ บริษัท ชัยมนัส บอดี้ จ ำกัด  ส่งทดสอบจำกสถำบนัยำนยนต์ อุตสำหกรรมพัฒนำมูลนิธิเป็นทีย่อมรับได้ และ
ผลกำรทดสอบเกิดสนิมขำวทั่วบริเวณและเกิดสนิมแดงเล็กน้อย สนิมชนิดนี้มีควำมอ่อนตัว สำมำรถใช้วิธีก ำจัดสนิม
ด้วยกำรขัดท ำควำมสะอำดออกได้ง่ำย 
 (๓) ตำมรำยละเอียดคุณลักษณะเครนไฮดรอลิค ข้อ 11.3 บริษัท อีคอน เอ็นจิเนียร์ พลัส จ ำกัด ได้ร้บ
แต่งตั้งผู้แทนจ ำหน่ำยจำก บริษัท ที.เอ็ม.ซี อุตสำหกรรม จ ำกัด (มหำชน)  และ บริษัท ที.เอ็ม.ซี อุตสำหกรรม 
จ ำกัด (มหำชน)   ได้รับหนังสือรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ และใช้เครนยี่ห้อ TMC 048SC-2A เครน 
ไฮดรอลิกสร้ำงด้วยเหล็กทนแรงดึงสูงพิเศษ (EXTRA HIGH STRENGTH STEEL) มีค่ำควำมเค้นที่ จุดครำก 
(YIELD STRENGTH) ไม่น้อยกว่ำ 700 นิวตันต่อตำรำงมิลลิเมตร (N/mm.2) รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำร
แนบตำมภำคผนวก 2 

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

 หลักเกณฑ์และสทิธิในการพิจารณา 

            ข้อ ๕.๓ หำกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ 1 หรือยื่นหลักฐำนกำรยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ 1 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ 1  
และ ตำมที่บริษัท ทวีโชค ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จ ำกัด อ้ำง ตำมข้อ  (2) ผู้ยื่นข้อเสนอรำยนี้มีคุณสมบัติถูกต้องแล้ว 
และบริษัท ทวีโชค ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จ ำกัด อ้ำง ข้อ 3 (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอรำยนี้มีคุณสมบัติถูกต้องแล้ว 
ดังนั้น คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น 

คณะกรรมกำรพิจำรณำฯพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เอกสำรกำรประกวดรำคำซื้อด้วยระบบ e-biding  
เลขที่  1 / ๒๕๖๕ ตำมประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวทะเล  ลงวันที่  29 สิงหำคม ๒๕๖๕   ก ำหนดให้ในกำร
พิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวทะเล จะพิจำรณำกำรตัดสินโดย
ใช้เกณฑ์รำคำ  แต่เมื่อบริษัท ทวีโชค แอนด์ อีควิปเมนท์ จ ำกัด จัดส่งเอกสำรหรือหลักฐำนใดๆของกำรยื่นข้อเสนอไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ 1 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ 1 คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น 

คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำฯจึงต้องปฏิบัติตำมเอกสำรกำรประกวดรำคำซื้อด้วย 
ระบบ e-biding เลขที่  1 / ๒๕๖๕ ตำมประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวทะเล  ลงวันที่  29 สิงหำคม ๒๕๖๕   
และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ค ำอุทธรณ์ดังกล่ำวฯ คณะกรรมกำรฯไม่เห็นด้วย 
 
 
          (ลงชื่อ ).................................................................. 

         (นำงสุภำภรณ์ นลิประทีปปรีชำ) 

                          นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวทะเล 

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


