ห้20๒ มิถุนายน ๒๕๖๕
เรื่อง

แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และ'นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์
สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๘๐๘
ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ด้ว ยกรมส่ง เสริม การปกครองท้อ งถิ่น ได้ร ับ แจ้ง จากสำนัก งานผู้ต รวจการแผ่น ดิน ว่า ได้มี
ผู้ร้องเรียนยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้แสวงหาข้อเท็จจริง กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่ป ฏิบ ัต ิต ามพระราชบัญ ญัต ิก ารจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้าให้ผ ู้ร้อ งเรีย น
เดือดร้อนเสียหายเนื่องจากไม่ได้รับการประกาศผลเปีนผู้ชนะหรือไม,ได้รับการคัดเลือกเนินคู่สัญญาตามมาตรา
๑๑๔ แห่ง พระราชบัญ ญัต ิก ารจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
ได้ม ีค ำวิน ิจฉัยเสร็จสิ้น แล้วและได้ม ีข ้อเสนอแนะ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำชับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้
๑. กรณีผ ู้ย ื่น เสนอราคาพิจ ารณาเห็น ว่าตนสมควรเนิน ผู้ช นะการเสนอราคา แต่หน่วยงาน
ไม่พิจารณาประกาศให้เนินผู้ชนะการเสนอราคา ให้หน่วยงานแจ้งผู้!ม'เห็นด้วยกับประกาศดังกล่าวว่าสามารถ
ใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. กรณีผู้ยื่นเสนอราคาพิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานของรัฐดำเนินการไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
วิธ ีก ารที่ก ำหนดตามกฎหมายหรือ ขั้น ตอนการปฏิบ ัต ิท ี่ช อบด้ว ยกฎหมาย ให้ห น่วยงานแจ้งผู้ท ี่ไ ม่เห็น ด้วย
กับการดำเนินการดังกล่าวว่าสามารถใช้สิทธิร้องเรียนได้ตามข้อ ๒๒๐ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
จังหวัดอุตรดิตถ์พิจารณาแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เนินไปอย่างถูกต้อง สอดคล้อ งกับ พระราชบัญ ญัต ิก ารจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จึงขอแจ้งข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินให้อำ๓อและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป สำหรับอำ๓อให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ทราบและถือปฏิบัติด้วย
ขอแสดงความนับถือ
ใ ^ ^
(นายพยงค์ ยาเภา)
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรองซ ื้* 3^ซการ^ ^ บ ่ม ี1^ ^ ,8การแทน
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
ผูวาราชการจงหวัดอุตรดิตถ
โทร ๐ ๕๕๔๐ ๓๐๐๘ ต่อ ๑๔ โทรสาร ๐ ๕๕๔๑ ๔๙๘๕
ผู้ประสานงาน นายถิรวัส่ส์ โสภา ๐ ๙๓๐ ๑๕๐ ๒๘๑

สำนักงาบส่งเสริมการปแคร^ท้องลนจังหวักก^'
™ 5 บ.....................ไ ร ^ ;* ? 58ธ'..................
วนท............................................. .................
เวลา.......................................................................

(ด้วนที๊สุศ
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว *)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
ถนนนครราชสีมา เขตดุสติ
กทม. ๑๐๓๐๐

4 ไ) มิอ'ุ นายน ๒๕๖๕
เรือ่ ง แจ้งผลการวินจิ ฉัยของผูต้ รวจการแผ่นดิน
เรียน ผูว้ า่ ราขการจังหวัด ทุกจังหวัด
สิงทีส่ ง่ มาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน ด่วนทีส่ ดุ ที่ ผผ ๑๒๐๒/ ๔๔๑
ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินแจ้งว่าได้มผิ รู้ อ้ งเรียบยืน่ เรือ่ งร้องเรียนต่อผูต้ รวจการแผ่นดิน
ขอให้แ สวงหาข้อ เท็จจริง กรณีอ งค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิน่ ไม่ป ฏิบ ตั ติ ามพระราชบัญ ญัต กิ ารจัด ชือ้ จัด จ้าง
และการบริห ารพัส ดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทำให้ผรู้ อ้ งเรียนเดือดร้อนเสียหาย เนือ่ งจากไม่ได้รบั การประกาศผล
เนิน ผูช้ นะหรีอ ไม่ได้รบั การคัด เสือ กเนิน คูส่ ญ
ั ญาตามมาตรา ๑๑๔ แห่ง พระราชบัญ ญัต กิ ารจัด ชือ้ จัด จ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ชืง้ ผูต้ รวจการแผ่นดิบได้มคิ ำวินจิ ฉัยเสร็จสิน้ แล้ว และได้มขิ อ้ เสนอแนะ
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดำเนินการ ดังนี้
๑. กรณีผ ยู้ น่ื เสนอราคาพิจารณาเห็น ว่าตนสมควรเนิน ผูช้ นะการเสนอราคา แต่ห น่วยงาน
ไม่พ จิ ารณาประกาศให้เนิน ผูช้ นะการเสนอราคา ให้ห น่วยงานแจ้งผูไ้ ม่เห็น ด้วยคับประกาศดังกล่าวว่าสามารถ
ไข้สทิ ธิอทุ ธรณีได้ตามมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารจัดชือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. กรณ ผี ยู้ บ่ื เสนอราคาพ จิ ารณ าแล้ว เห็บ ว่า หน่ว ยงาบของรัฐ ดำเนิน การไม่ถ กู ต้อ ง
ตามหลัก เกณฑ์ว ธิ กิ ารทีก่ ำหนดตามกฎหมาย หรือ ขัน้ ตอบการปฏิบ ตั ทิ ช่ี อบด้ว ยกฎหมาย ให้ห น่ว ยงาน
แจ้ง ผูท้ ไ่ี ม่เห็บ ด้ว ยคับ การดำเนิน การดัง กล่าวว่าสามารถใช้ส ทิ ธิร อ้ งเรีย นได้ต ามข้อ ๒๒๐ แห่ง ระเบีย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ าบเกีย่ วคับการจัดชือ้
จัด จ้างขององค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิน่ เนิน ไปอย่างถูก ต้อ ง สอดคล้อ งคับ พระราขบัญ ญัต กิ ารจัด ชือ้ จัด จ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อ ง ขอความร่วมมิอ แจ้งข้อเสนอแบะของผูต้ รวจการแผ่น ดิบ
ให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ถือปฏิบต้ ติ อ่ ไป รายละเอยดปรากฎตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(บายประยูร รัตนเสนิย)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่

สำนักบริหารการคลังท้องถิน่
กลุม่ งาบการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๔๙
ไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ รลโลชลก๏0เ๒.30.ปา
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กรมล่งเลไมการนกกรองหองกน
. ๙ น .....,.2 1 ษ :!!..............
รับ
2 2565

4 1 ก*'.ไ

ด่วนที่สุด

ที า ห.ด.

ที ผม ๑๒๐๒/ ปี& 6)

เร้อง แจ้งผลการรินิจนัยของผู้ตรวจการแผ่นดิบ

๙ พฤษภาคม

เล่เ^ ง วน1*?วํจํการแผ่น ดิน—
ภูน ย์ราชการเอสิมพระเกยรตๆ
อาคารรัฐประคาสบจักดิ ผู้น ๕
ถนนแจ้งรัฒนะ แขวงทุ่งสองฟ้อง
เขตหนักยี กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
สำนักบริV กรการกล*’''
๒๕๖๕
เ ลฟ่ ไ^*. ***- ' - **.

ริน่ที 0 เ0 ห.ด. ฟ^:

เรียบ อรบดกรมส่งเสไมการปกครองฟ้องลน

๑. สำเนาคำรินิจนัยและจ้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน เร้องร้องเริยนเลขแดงที ๒๕๔ / ๒๕๖๕

ลงรันที ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕
๒. สำเนาคำรินิจนัยและจ้อเสนอแนะชองผู้ตรวจการแผ่นดิน เร้ธงร้องเริยนเลขแตงที
ลงรันที ๒๗ เมษไยบ ๒๕๖๕
๑. สำเนาคำรินิจนัยและจ้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน เร้องร้องเรียนเลขแตงที
ลงรันที ๒๗ เมษ ายน ๒๕๖๕

๒๕๖ / ๒๕๖๕
๒ ๕ ฟ / ๒*๖*

ด้ายผู้ร้องเรียนไฟ้ยีบ เร้องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่น ดิน ขอโฟ้แสวงหาจ้อเฟ้จจริงกรณีเทคบาล
เ}!เอง■ ■ แ}องด์ก ารบ ไห ารส ่ว น ฟ ้า บ ส ^เIและองค์ก ารบ ไห ารส ่ว น ฟ ้า บ ส ■ ■ แ0.ม ่ป ฏ ํป ^ ตาม
หระราชปัญ เฐตการจัด ผู้อ จ้ด จ้างและการบริห ารพัส ทุภ าครัฐ พ.ค. ๒๕๖๐ ทำใฟ้ผ ู้ร้อ งเรีย นเดิอ ดร้อ นเสีย หาย
เท ีอ งจากไม่โ ฟ ้ร ้บ การป ระกาคผลเป ็น ผู้ช น ะห รีอ ใม่ไ ฟ ้ร ้บ การจัด เลอกเป ็น ท ุ่น ัญ ญ าดามมาตรา ๑๑๔
แห่งพระราชฟ้ญ {ฐ^การจัดผู้อจัดจ้างและการบริหารฬสชุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่น ดิโภ)อเรียนว่าเร้องร้องเรียบจังกล่าว ผู้ตรวจการแผ่น ดิบไคัมคำริน ิจนัย
เสรีจสิน แนัว,ผู้งสัก รมส่งเสรีม การปกครองฟ้องยีน เป็น หน่วยงานคำจับ ถูแลการปเ}นัด ิงานขององคํก รปกครอง
ส่วนฟ้องยีน ผู้ตรวจการฟนดินจ้งปีจ้อเสนอแบะไฟ้กรมส่งเสริมการปกครองฟ้องยีนฟ้าเนินการตามคำรินิจจัยต่อไป
รายละเอยตปรากฎตามยีงทีส ่งมาจัวย
กทุ่มงานการจ้ตสรรเริ'นอุดหบุบ
แดะทํฒ นาระบบงบบ่ระมาญ
จ้งเริยบมาเพอโปรคฺทราบและฟ้าเนินการไนส่วนทีเยียวข้องต่อไป
เลขรับ....^ ....0 4๑
4.
ขอแสตงความนับถอ

รันที 9

ป V.‘.ค. &ที๖ที

0

สำนักสอบสวน ๔
โทรจัพทํ ๐ ๒๑๔๑ ๙๒๒๐
โทรสาร ๐ ๒๑๔๑ ๘01๙๑
ผผผ.©กา๖นฟรเฑอก.80.ปา

(นายอดิคร ร่มสนผู้)
รองเลขาริการ ปฎ๊บ้ตการแทบ
เลขาริการสำนักงานผู้ตรวจการฟนดิน

ฝ่ายฟัฒนาระบบงบประมาฌ
และฟ้สชุ,ฟ้องยีน
เะ ฬ บ ..^ ^ ^ ! .. ^.........

ลฟ่?น^ 0 ๗ ห.ด. 191{รุ)!

คำวินจิ ฉัยและข้อเสนอแนะของผู[้ ตรวจการแผ่นดิน
สำนักสอบสวน ๔

เรื่องร้องเรียนเลขดำที

๖๕๓๔/๒๕๖๒

เรื่อ งร้อ งเรียนเลขแดงที

5 ...น ี้...^!^๕

วันที ๒๗ เมษายน .๒๕๖๕
1. ผู้[แข้ง/ผู้ร้องเรียน

๒. ผู้ถ ูก ร้อ งเรียนและหปวยงานทีเกี่ยวข้อ ง
๖.® ผู้ถูกร้องเรียบ
เทศบาล
๖.๒ ทน่วยงานทีเกี่ยวข้อง
กรมส่งเสรีมการปกครองข้องถน

สำ๓ อ)

จ ั™ ร ัด **

๓. ประเทิน เรื่องร้องเรียน
ซอใข้ผ ู้ด รวจการแฝนทิน แสวงหาข้อ เทีจจรีง ก รล ิ!เท ศ บ าล ฟ ้อ **■ ฟ ป ฐ น ัท ิศ าม
พระราชนัญ ญัดการจัดชื้อจัดจ้างและการบรีห ารพัส ดุภาคร้ฐ พ.ศ. ๖๕๖๐ ทำใข้ผู้ร้องเรียนเสอดร้อนเสียหาย
เนื่อ งจากไม่ไ ข้ร ้น การประกาศผลเนิน ผู้ช นะหรีอ ไม่ไ ข้ร ้บ การข้ด เสีอ กเนิน สู่ส ัญ ญ าดามมาตรา ๑®๔
แห่งหระราชบัญ ญัทิการจัดชื้อจัดจ้างและการบรีหารพัสดุภาครัฐ พ,ศ. ๖๕๖๐
๔. ข้อ เทีจจรีง
๔.® เทศบาลฟ้อ *^■ ไข้ม ิป ระกาศประกวดราคาชื้อ จัด ชื้อ ครุภ ัณ ฑ ์ ยานพาหนะและ
ชนส่งรถยนต์โดยสาร ๑๖ ทีนัง (ทิเชล) ปรีมาศรกระบอกสูบไม่คำกว่า ๖,๔๐๐ I I หรีอสำสังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่คำกว่า ๙๐ อิโลวัตต์ จ้านวน ๑ ข้น ส้วยวิรีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-๖1ชปเก5) และเอกสารประกวด
ราคาชื้อข้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-๖1๖๖๒ฐ) เลชที ปท ๕๔๔๐๖/ ๖ ลงวันที ๑๐ ตุลาคม ๖๕๖๖
ต่อ ม าเท ศ บ าล ฟ อ้ ง■ ■ ■ ■ ไข้ม ิป ระกาศผู้ช นะการเศนอราคา ลงวัน ที ๕ พ ฤศจ้ก ายน ๖๕ ๖๖
โดยบรีพัท * * * * ชื้งเนิน บรีพ ัท ชองผู้ร้องเรียนไมไข้เนิน ผู้ชนะการประกวดราคา ผู้ร้องเรียนจึงไข้
อุท ธรณ์ผ ลการจัด ชื้อ จ้ศ จ้าง เนื่อ งจากเห็น ว่าเทศบาลฟ้อง■ ■ ■ มไส้ป ฏิน ัท ิด ามหสัก เกณฑ์และวิธิก าร
ทีสำหนดไนพระราชนัญญัทิการข้ศชื้อจัดจ้างและการบรีหวรพัส่ศภาศร้ฐ พ.ศ. ๖๕๖๐
(นางภัทรีนทร้ ชื้นนัย)
เจ้าหนัาทีสอบสวนจ้านาญก■ 'ร

/๔.๖ เทศบาล...

๔.๒ เทศบาลเปีอง■ ■ ■ ไต้รายงานว่าไต้{เการเผยแพร่ร่างประกาศแสะเอกลาวแนนฟ้า^
ประกาศเทีอรับ ดิงความศตเฟ้น แด่บ ริบ ัท ■ ■ ■ ■ 0ไฝไคัค ำเป็น การริจารผ์ร่างประกาศและเอกสาร
แนบฟ้ายประกาศ ประกอบจับบริฟ้ท
ยีนเอกสารไม่ศรบล้วนและไม่ผ่านฤณสณ่เดิทางต้านเทศป็ศ
ฟองจากรายละเอยดฤณจักษผะไม่ตรงตามทีเทศปาลฌ&■ ■ ■ โาหนด

0000

๔.๓ ต่อ มาเท ศบ าส เป ึอ ง*■ ■ เคัป ีป ระกาศยกเส ิก รายฟ ้อ ผู้ช น ะการเส น อราศา
ลงวนที ๑๓ ปีนาศม ๒๔๖๓ ฟองจาก{เการอุท ธรถเโคัแจังรายละเอํยตฤผสมบัดิชองฟ้ส ทุ เทีอศวามโปร่งไส
และไม่ก่อ๓ ตศวามเสียหายแก่ห น่วยงานภาศรัฐแล้วจ้ง{เประกาศประกวดราคาฟ้อจ้ดฟ้อศรุภัผท์ ยานพาหนะ
และชนส่ง รถยนต์โดยสาร ๑๒ ทีฟ้ง (ศเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ทีากว่า ๒1๔ 00 เฟ ้ หริอคำจังเศ่ร้องยนต์สูง?{ศ
ไม่ตากว่า ๙ 0 กํโลรัตต์ จำนวน ๑ คัน คัวย่ริธประกวดราคาอเลกทรอนกส์ (อ4**0ก8)สงรัน ที ๒๘ เมษายน๒๕๖๓
ฟ้งเป็น ประกาศฉบับ ใหม่โดยระยะเวลาทีเทศบาลเปิอ■ ■ ■ ไห้ผู้ส นไจยีน เอกสารจ้อเสนอและเลนอราศา
ทางระบบรัตฟ้อจ้ดจ้างภาศรัฐคัวยอเสีกหรอปิกส์ ศอ ภายไนรันที ๘ พฤษภาศม ๒๕๖๓ ฟอดิจ ารผาจ้อ บุล
รายฟ้อผู้ชอรับ และฟ้อเอกสารจะปรากฏว่าปีฟ ้อช่องบริฟ ้
แต่ฟ อดิจารผาจ้อ :สูล รายฟ้อ
ผู้ยีฬเอกสารกจัน ไฝปรากฏว่ท ํ}รายฟ้อของบริจั^0 0 0 0 ฟ้าไฟ้บรินัศ 0 0 0 0 ใ ม ่ม ส ีท เท ีจ ะ
ไคัร้ปการดิจารณาคุฌ สมบัตโสัตามประกาศศเงใหม่

ท0000

๔. จ้อ กฎหมาย
๔ .* ทร*ร ิา ฬ ^ (ฐดิร่113*9*^ เ ฬ ฿ เ แ ห ร ส ! ๗ ๙ ๒ ฟ ้.*เ฿ ๒0
มาตรา ๒๒ ผู้ศรวจภาร๗ นดิน ปีหน้าทีและอำนาจจังต่อไปสั
(๒) แสวงหาจ้อ เฟ้จจริงเมึ๋อ เฟ้น ว่าปีผ ู้!,คัร้บ ศวามเคอดร้อ นหริอ ศวามไม่เป็น ธรรม
จัน ฟองมาจากการไฝปฏบัดิตามกฎหมายหริอปฎบัตนอกเหนอหน้าทีและอำนาจดามกฎหมายชองหน่วยงาน
ของร้ฐหริอเจ้าหบัาทีของร้ฐ เทีอเสนอแนะต่อหน่วยงานของร้ฐทีเกียวจ้องให้ขจ้ศหริอระรับศวามเดิอดร้อนหริอ
ศวามโม่เป็นธรรมฟ้น
มาตรา ๓ฝ ภายใต้บังคับมาตรา ๖ ห้าม{ปิห้ผู้ตรวจการแผ่นดินร้บเร้องทีผู้ตรวจ๓ รเฟนดิน
ฟ้จารผาเฟ้วเฟ้น ว่า{เจักษณะจังต่อไปฟ้ ไรัพ ิจารผา
(๘) เร้องอนตามมดิทีผู้ตรวจการ๗ นดินคำหนต
ไนกรแเทีศวามปรากฏ่1นถา!)หจังว่าเป็นเ1รีองทีปีจักษผะตามกรรเทฟงใฟ้ผู้ตรฑการ๗ ฟ ๒
จังอุตเร้อง
๔.๒ ประกาศผู้ต รวจการเฟนดิน เร้อ ง คำหนศเร้องทีผู้ศราจการแผ่น ดิน ไม่รับ ไรัด ิจารฌา
ตามมาศรา ๓๗ (๘) แห่งพระราชฟ้ญบุ่เดิประกอบรัฐธรรมบุญว่าคัา*ผู้ตรวจการเฟนดิน •พพ. ๖*๖0 ฬพ. ๒๔๖)*
จ้อ ๓ โฟ้เร้องทีมจักษผะคังด่อไปน เป็น เร้องทีผู้ตรวจการแผ่น ดิน ไม่รํบไรัดิจารผาตาม
มาศรา ๓ฟ (๘) แห่งพระราชบั^{ณีดิป ระกอบรั^รพฤเญว่าคัIยผู้ตรวจการเฟนดิน พ.ศ. ๒๔๖0
๕’แนเฏกต้อง
(นางจัดริน หร้ ฟ้นน้ย)
เจ้าหน้าทีสอบสานจ้าน

(๘) เรื่อ งทีน ัไข้เป็น ไปดามมาดรา ๖๖ (๑) (๒) (๒) หรีอ (๙) ๗ งพระราชบัญ ญัต ิ
ประกอบรัฐธรรมบุญ ว่าข้วยผู้ดรวจการแผ่นดิน ห.ศ. ๒๙๖0 แอ้วแดกรณ์
๙.๓ หร:*าชบัญ ญัต ิก ารจัด ชื้อ จัฬ างและการบ รีห ารพัส ดุภาดรัฐ ห.ศ. ๒๕๖0
มาดรา ๙ ให้รัฐมนศรีว่าการกระทรวงการศอ้งรักษาการดานหระราชบัญ ญัตินี้ และให้®
อำนาจออกกฎกระทรวงและระเทียบเทีอปแบัติการดามหระราชบัญ ญัตินี้
มาดรา ๒๑๙ ผู้ยีงไดยีน จ้อเสนอเทีอหำการจัดชื้อจ้ดจ้างพัสดุก้น ฟายงานชองรัฐนัสิท ธ
อุท ธรณ์เกี่ยวดับ การจัดชื้อจ้ฅจ้างพัส ดุในกรณ์ท ีเห็น ว่าหน่วยฑนชองรัฐมิไข้ป ฏบัติไห้เป็น ไปดามหลกเกผหํ
และวิรการทีสำหบดใบหระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเทียน หรีอประกาศทีออกดามความในห*ะราชบัญญัตินี้
เป็นเหตุให้ดนไมใข้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรีอไม่ไข้รัชการดัดเสิอกเป็นฎํอ้ญญาดันหน่วยงานชองรัฐ
มาดรา ๑ ๑ ๙ ผู้มสิท!!อุทธรณ์จะยีนอุทธรณ์ในเรื่องดังด่อไปนี้ใม่ไข้
(๑) การเสือกไจ้วิรีการจ้ดชื้อจ้ดจ้างหรีอเกณฑ์ท ีใจ้ในการพัจารณาผลการจ้ดชื้อจ้ดจ้าง
ดามหระราชบัญญัตินี้ชองหน่วยงานชองรัฐ
(๒) การยกเลกการจัดชื้อจัดจ้างดามมาดรา ๖๗
(๓) การละเรัน การอ้างสิงหระราชบัญ ญัติน ี้ กฎกระทรวง ระเทียบ หรื่อประกาศทีออก
คามหระราชบัญ ญัตินี้โนส่วนทีเกี่ยวจ้องโดยดรงดับการจัดชื้อจัดจ้างในประกาศ เอกสาร หรีอหนังสิอเจ้ญชวน
ชองหน่วยงานชองรัฐ
'“
*' *
(๔) กรณ์ยีนดามทีสำหบดในกฎกระทรวง
มาดรา ๑๑๖ การอุทธรณ์ข้องหำเป็นหนังสิอลงลายมอชื้อผู้อุทธรณ์
ใบหนังสีออุทธรณ์ดามวรรดหนี้ง ข้องใจ้อ้อยสำสุภาห และระบุจ้อเทีจจรีงและเหดุผล
ฒัเป็น เหตุแห่งการอุท ธรณ์ให้จ้ดเจบ หรัอมแนบเอกสารหลกฐานทีเกี่ยวจ้องไปด้วย
ไนกรณ์ท ีเห็บ สมศวร รัฐมนฅรีอ าจออกระเทียบสำหนดวิรีก ารอุท ธรณ์เป็น อย่างยีน
หรีอรายละเอ้ยศเกี่ยวก้น การอุท ธรณ์ยีน ข้วยดัใข้
มาดรา ๑๑๗ ไห้ผู้สิสิทรีอุทธรณ์ยีนอุทธรณ์ด่อหน่วยงานชองรัฐนี้นภายไนเจ้ครันหำการ
นับแด่รันประกาศผลการจ้ดชื้อจัดจ้างใบระนบเฅรีอช้ายสารสนเทศชองกรมบัญ รีกลาง
มาดรา ๑๑๘ ให้ห น่วยงาบของรัฐหํจารณาและวิน ัจนัยอุท ธรณ์ไห้แอ้วเสรีจภายใน
แศรัน หำภาร นับแด่รันทีใข้รับอุทธรณ์ ในกรผทีเห็นข้วยดับอุทธรณ์เไให้สำเนับการดามศวามเห็นนี้นภาย่ไน
สำทนดเวลาพังกส่า'ว
ในกรฟ้ท ีห น่ว ยงาบของรัฐ ไม่เห็น ข้ว ยดับ อุท ธรณ์ ไม่ว่านี้งหมดทรี[อบางส่วนไห้
เร่งรายงานศวามเห็นหรัอมเหตุผลไปก้งคณะกรรมการฑ์จารฌาอุทธรณ์ศามมาศรา 9 # 0! ภายในสามรันหำการ
นับแด่รันทีศรบสำหนดดามวรรคหนี้ง
ส่าเนาถูกข้อง
ด *ร^
(บางดัท รีฆ ฬ์ ชื้นนัย)
เจ้าหนัาทีสอบสวมช้าบาญๆๆธ

/มาดรา ๑®®;...

มาตรา * * ๙ ฟ้ฐไต้เนราซงานจากใฝา®งานชอง?ฐตามมาตรา ๑๑๗ ให้คณะกรไ!มการ
สิจารณาอุทธรณ์สิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเศรจ/ฑยใบลามสิน ?บปับแต่วัน ท1ห้รับรวยงานห้งกล่'ว หากเรื่องไค
ไม่อาจสิจารผาไห้หันไนกำVณคชื้นไห้คณะกรรมการสิจารผาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไน่ให้ฝเคนล®*ค&
ศเงละไฝเกํบ สิบ ห้าวับ ปับ แต่วับ ชื้ครบกำหนดเวลากังกล่าว และแจ้งให้ผู้อุท ธรณ์และผู้ซบะการจ้ดชื้อจ้คจ้าง
หรํอเ^ห้รับการกัคเสิอกทราบ
ในกรผชื้คณะกรรมการสิจารณาอุท ธรณ์เห้บ ว่าอุท ธรณ์ส ิงชื้น และบีผลต่อการจ้คชื้อ
จัคจ้างอย่างมปัยล่ากัญ ไห้คณะกรรมการสิจารณาอุท ธรณ์ส ์งไห้ห น่วยงาบซอง?ฐต่'น บีบ การให้บ ีการจ้คชื้อ
จัคจ้างใหม่ห รอเรื่มจากชื้น คอนไคตามชื้เห้น สมควรไนกรณ์ชื้คณะกรรมการสิจารณาอุท ธรณ์เห้บ ว่าอุท ธรณ์
สิงไม่ชื้นท?อไม่บีผลต่อการจัคชื้อจัฅจ้างอย่างบีปัยล่ากัญ ให้แจ้งหน่วยงาบของรัฐเชื้อทำกๆรจ้ตชื้อจ้ศจ้างต่อไป
การรปจ&เชองคณะกรรมการสิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นห้สุค
ในกรณ์ช ื้ห ัน กำหนคระยะเวลาสิจารณาอุท ธรณ์ต ามวรรคหป็งแล้ว คณะกรรมการ
สิจ ารณาอุท ธรณ์ย่ฬ จารณวไม่ฟ วเส?จ ให้อุสีเรื่อง และไห้คณะกรรมการสิจารณาอุทธรณ์แจ้งผู้อุทธรณ์และ
ผู้ซ นะการจัต ชื้อจัค จ้างห?อผู้เห้รับ การกัค ฟ้อ กทราบ ท?อมกํ'บ แจ้งให้ท น่วองานชอง?ฐห้าการจ้คชื้อจ้คจ้าง
ต่อไป
ผู้อุท ธรณ์ผู้ใคไม่พ อใจกำวัน จล้ยของคณะกรรมการสิจารผาอุท ธรณ์ หรอการชุฅเรื่อง
ตามวรรคส์ และเห้น ว่าหน่วยงานซอง?ฐห้องรับ ฝ็คซฅไจ้ค่าเสียหาย ผู้ชื้บ แสิท ธสิ© งคสีต่อศาลเชื้อเรื่ยกไห้
หน่วยงานซองรัฐซคไจ้ค่าฟ้ยหายไห้ แต่ก ารห้อ งคสีห ้เส#!#แ!เอ#!?ระทบต่อ การจ้ค ชื้อ จ้ค จ้างชื้ห น่วองาน
ของรัฐไห้ลงนามในกัญญาจัคชื้อจัคจ้างชื้นแล้ว
๔.๔ กฎกระกฬวงกำหนคเรื่อ งกาฬ คชื้อจัคจ้างกับหน่วยงาบซอง?ฐทใจ้สิท ธอุท ธรณ์ไมให้
พ .ค .๒ตา90
อากัยกำบาจตามความโบมาตรา ๔.วรรคทบี้ง และมาตรา ๑®๔ (๔) แฟงพระราฬญณ์ส ี
การจัคชื้อจัคจ้างและการบวัห ารหัส ตุภาค?ฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ รัฐมนต?ว่าการกระทรวงการคล้งออกกฎกระทรวงไวั
กังต่อไปชื้
ผู้ชื้งไห้ยึ๋มจ้อเสบอเชื้อทาการจ้คชื้ซจ้คจ้างกับหน่วยงานของรัฐไม่มสิทธํอุทธรณ์เกี่ยวกับ
การจัฅชื้อจัคจ้างพสตุในเรื่องกังต่อไปบี้
(ต) ตุณ สมปัส ีซ องผู้ร ื่น จ้อ เสนอราย!เนชื้เจ้าว่ว มการจ้ค ชื้อ จ้ค จ้างหัส ตุไ บคเงชื้น
ไคยวัธประกาศเจ้ญซวนทํ่วไป ห้วยวัเตลาคกํเสิกทรอบีกล่
(๒) ในกรณ์ชื้หน่วยงานของรัฐเปีคโอกาสโห้บีการรับสิงความศคเห้นร่างขอบเขตของงาน
หรอรายละเอยคคุฌ กัก ษผะเฉทาะของหัส ตุจากเประกอบการก่อ นจะฟาการจัค ชื้ฐ จัด จ้าง ทากปรากฎว่า
เประกอบการชื้งเบีน เรื่น จ้อเลนอใบการจัคชื้อจัตจ้างใบค#งชื้น &ห้วัจารณ์ท รอเศนอแนะร่างขอบเขตชองงาน
ห?อรายละเอยคคุณ กักหณะเฉทาะของหัสตุ ผู้ประกอบการชื้งเป็นผู้ส์นจ้ณสบอชื้นจะรุท®รณ์ ในเรื่องขอบเขต
ของงาบห?อรายละเอยคคุณ กักหผะเฉทาะซองหัสตุของVณ่วยงาบของรัฐปันบีให้
ห้าเนาถูกห้อง
(บางกัท รนท? ชื้นผู้ย)
เจ้าทใเ?าชื้สอบ*เวนกำนาอุ^'!-.

/ ๔.๔ ระเบียบ...

๔๔ ระ)บอบ๓®ดรรงกรพ)ล้งว่าห้วย*ทรจํ!ตฟ้อเตจ้า*•สะการปริ!กร!เสถูภวครัฐ แส . ๒๕๖0
จ้อ ๕๖โบกรณีท ี่ป ราก(เร่า ปี^นจ้อ เสนอเร่เองรายแ!ยวห่รัอ่ป ีผ ู้!)นจ้อเสนอหลายราย
แต่ถูกห้องตรงตามส์อนไขที่คำหนตไนเอกสารประกวตราศาป็เห้กทรอป็กจ้เร่!อกวอเห้ยวไห้ศล)ยลวพ•เลว,*
ทจารฌาผลการประกาคราคาอํเลกทรอป็กส์เสนอห้วหน้าVฝายงานของรัฐผ่านห้วหน้าเจ้าหน้าที่ฟ อย•นสก
การประกาศราศาป็แ !กทรอป็ก ส์ศ ?งนั้น แต่จ ้าศผะกรรมกๆรร่!จารผาแจ้ว เฟ้น ว่าปึเทถูด สสมศวรที่จ ะ
ตำเป็น การต่อไปไตยไฝห้องยกเสิกการประกวศรา!*าเ}เห้กทรอป็กจ้ให้คณะกรรมการจ้าเป็น การตามจ้อ ๕๗
หริอจ้อ ๕๘ แจ้วแต่กรณีโคยอบุโลม
ไนกรณีท ี่ไมมผู้ยีน ข้อเสนอหริอมแดโม่ถูกห้องตรงตามเงึ๋อบไขที่คำหนดไนเอกสาร
ประกวดราคาอิเสิกทรอป็กส์ไห้เสนอฟ้วหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านห้วหน้าเจ้าหน้าที่เที่อยกเลิกการประกวด
ราคาอํเลกทรอป็กส์ศ?งนั้น และตำเป็น การประกวดราศาอํเจ้กทรอป็กสํใหม่ แต่หากห้วทน้าหน่วยงานของรัฐ
ฟ้จ ารผาแจ้ว เฟ้น ว่าการประกวดราศาฐเจ้ก ทรอป็ก จ้ใหม่อ าจไม่ไ ห้ผ ลด จะล้งไห้ต ำเป็น การฟ้อ หริอ จ้าง
โดยริริห ้ด เลอกตามมาตรา ๕๖ วรรคหป็ง (๑) (ก) หริอรริณ ทาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนง (๒) (ก)
แจ้วแต่กรณีก!จ้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะตำเป็นการฟ้อห่ริอจ้างโดยรริจ้ดณีอกห่ริอรริเอ่ทาะเจาะจงจ้วยเหตุยีน
ให้เริมกระบวนการฟ้อหริอจ้างไหมโดยการจ้ตทำรายงานขอฟ้อหริอขอจ้าง ตามข้อ ๒๒
จ้อ ๒๒0 ผู้!ดเฟ้น ว่าหน่วยงานของรัฐป็ไห้ป ฎํน ้ตไห้เป็น ไปตามหจ้กเกผทํและวริการ
ที่คำหนคไนกฎหมายร่าห้วยการจ้ดฟ้ฮจ้ดจ้างและการบริห ารห้สถูภาครัฐ กฎกระหรวง ระเปียบ หริอประกาศ
ที่ออกดามความใบกฎหมายว่าห้วยการจ้ดฟ้อจ้ดจ้างและการบริหารห้สคุภาครฐมสิทริรัองเริยนไปยังหน่วยงาน
ของรัฐนั้นหริอศผะกรรมการทจารณาอุทธรณี แจ้วแต่กรณีก!จ้
การยีนข้อรัองเริยนตามวรรคหปีง จ้องตำเป็น การภายไน ๑๕ รัน น้บ แศ่ว้น ที่เหริอ ศวรเ
ว่าหน่วยงานของรัฐนั้ฟ!ป็ห้ปฐน้ห ้ไห้เป็น ไปตามหจ้กเกณทํแคะริริการที่คำหนศโนกฎหมายว่าห้วยการจ้ตฟ้อ
จ้ต จ้างและการบริห ารห้ส ถูภ าศรัฐ กฎกระทรวง ระเปียบ หริอประกาศที่ออกดามศวามไบกฎหมายว่าห้วย
การจัศฟ้อจ้ตจ้างและการปริห ารห้ลดุภาศริฐ
๖. จ้อ ดิจ ารพ า
ผู้ตรวจการแผ่นดิบดิจารณาข้อเฟ้จจริงและข้อกฎหมายที่เกียวข้องแจ้วเฟ้นว่า กรณีรัอ งเริยนว่า
เทศบาลณีอง■ ■ ■ เมปฐงดิคามทระราชปัญ ^การจ้ค ฟ้อจ้ตจ้างและการบริห ารท้ส ตุภ าศริฐ ท.ศ. ๒๕๖0
ทำไห้ผ ู้รัอ งเริอ นเห้อ ดรัอ บเสียหายฟองจากไม่ไห้รับ การประกาศผลเป็น ผู้ช นะหริอ ไม่ไห้รับ กาวล้ต เสื0ก
เป็นภู่สัญ ญาตามมาตรา ๑๑๔ แห่งทระราชน้ญ(ฐตการจ้ดฟ้อจ้ดจ้างและการบริหารห้สดุภาศริฐ ห.ศ. ๒๕๖0 นั้น
จากการแสวงหาข้อเฟ้จจ่ริงปรากฎว่า ผู้รัองเริยนไมไห้ตำเป็นการริจารณีร่างประกาศและเอกสารแนบห้ายประกาศ
ประกอนล้บ ผู้รัองเริยนยีน เอกสารไม่ศรบจ้)นแสะไม่ผ่านถูผสมน้ดิห ๆงห้ๆมเหศป็ศ ฟองจากรายละเอยศ
ถูฌ จ้กษณะไม่ตรงดามที่เหศบาลเป็อง*!■ ■ คำหนด โฅยต่อมาเหศบาลณีอง■ (^ ■ เห้ป ีป ระกาศยกษํเก
รายยีอผู้ขนะการเสนอราคาและไห้ตำเป็น การประกาศประกาศราคาฟ้อจ้ศฟ้อศรุจัผทํอานทาหบะและขบสํง
ล้าเนาถูกห้อง

/รลยนต์โคยสาร...
(นางล้ทริบทรั สันบุอ)
เจ้าหน้าที่สอบสวนข้านาญการ

รสยนต์โด่ยสาร ๑๒ ทีทงี (ดิเซ่ส}ใหม่โตยให้สิท?แก่เประกอบการรายเดิมทีเคยเสนอรา'?เาไร้ฟ® คเงล่อน
ฬสซรๆกฏว่ๆ ฒึ๋อ ่ส ิจ่ๆ รฌา^อ^ลราย^อ^อรับ และซื้อ เอกสารปรๆกฏว่ามซี่อ *ชองบรษัท ®^^^®1

ล่านาจหน้าที ยังนน ส์อฬอ*รัยนสั^เป็น เรึ๋® งทีธฬเป็น ไ!๒ฯมมาตรา ๒๒(๒} ตามประกาศเตรวจการเฟนดิน
พ.ศ. ๒๕๖๒ ทีงล่าหนคฟอ่งทีเตรวจ.การแผ่นดินไม่ร้บุฬฺพิจารณาตามมาตรา ๓๗ (๘) แล่งพร*ราชยัญ เฐ่ดิ
ประคอบร้]!ธรรมถูญว่าควยเตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖0
๗ .คํๆวนจฉัยและ!®เสนอแนะ
อายัอเหตุสังกส่าวทีางต้น จ้งรีป็จชัยยุตฟองร้องเรียนในฟองนื๊ ตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง
แปง่พระราซบัญญดิประกอบรั^รม^ญร่าด้วยเตรรวการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖0
อทีง ฟ®พิจ ารณาฟองร้อ งเรีย นสังกล่าว จง!!ทีอเสนอแนะไปยังอ?นดิกรมล่งเส์รีม
การปกครองดิอฟนแเง์ทษ่วองานในยัง่ยัคเสือล่ากบดูแลไ^าเป็นการ ยังที'
๗ .๑ศรล่!!เทน
ี เสนอราคาพิจารณาเห็นว่าตนสมควรเป็นเซนะการเสนอราคา แล่หน่วยงาน
ไม่พ ิจ่ารณาประกาศไห้เป็น เซนะการเสนอราคๆไห้ห น่วยงานแจ้งเทีไม่เห็น ต้วยยับ ประกาศยังกล่าว
ว่าส่ามารฟไทีสิท?ทีนรุทสรฒโต้ ตามมาตรา ๑๑๔ แล่งพระร่าซยัญ น่แดิการจ้คทีอจ้คจ้าง'แสะการบรีหาร ยัสลุกาคแ แตุเ-ะ๒๕1๒0
๗.๒ กรฟ้เทีน เสนอราคาพิจารณาเห็น ว่าหน่วยงานซองร้ฐยัาเป็.นการโคยไม่ถ ูกต้อง
ตามหยักเกฌยัรี?การทีล่าหนคตามกฎหมายหริอซั้นตอนการปเ}ยัดิทีซ0ปต้วยกฎหมายไห้ตน่วยงาบแจ้ง
เทีไม่เห็น ต้ว&ยับ การล่าเป็น การยังกล่าวว่าสามารถไทีส ิห ฐร้อ งเรียนไต้ ตรมทีอ ๒๒0 แห่งระเป็ยน
กร่ะฒว่งการ่ศยังว่าเร่ยการเจ้ด่เอจ้ด่จ้าฒ,สะการปรีหๆรห้๒เกฟ แ รแศ5๒๕๖0
ยังที' ไห้ล ่ายัก งาน เดรวจการแผ่น ดิน แจ้งผลกรรรีป ็จชัยให้เร้องเรียนทราบ และแจ้ง
กรมสงเสริมสารปกครองห้องถนและเทศบาลเฐอง®®®ทร
นทีเทียวทีองล่อไป

(นายสมยักที สุวรรณลุจริต)
ประ®านเตรวจการแผ่นดิน

ล่าเนาถูก่ต้อง

เต ^ *

(นางยัทรีนทรี ทีน เอ)
เจ้าหน้า'ทีสอนสวนล่านาญการ

ล้ารอจห้ยแตะจ้อพน®แนะซอ*ผู้[ตรวจก'ไรแฝฬเน
สำฟ้'ไสอบสวน ๙

เรื่องร้องเริอนเลขตำที .....๒๖๘๓/๒๕๖๒....
เรื่องร้องเริยนพฃแดงไ!'....^..*..!?./...^.^^

ริ'นที ๒๗ (มนไยน .๒๙๖๕
๓. ผู้แ จ้ง/ผู้ร้อ งเริอ น
นา0 0

0 0 0 1

๒. ผู้ถ ูก เองเริยนแสะหปวองานทีเยียวจ้อ ง
๒.๑ ผู้ถูกร้องเริยน
องค์การบริหารส่วนตำบล
จ้งหวัค
๒.๒ ไฝวองานทีเยียวจ้อ ง1
กรมส่งเสริมการปกศรองห้องยีน

0®

0III

*

๓. ประเกนเรื่อ ฬองเริยน
ขอให้ผู้ตรวจการแผ่น ดิน แสวงหาจ้อเห้จจริง กรณีองค์การบริหาร,ส่วนตำบล0 0 ม่ป ฎฟ้ดิ
ตามหระราขบัญ เ^การจัค ฟ้อ จัด จ้างและการบริห ารหัส ทุภ าตร้ฐ ห.ส. ๒๕๖0 ห้าไห้ผู้ร้องเรื่อบเดิอดร้อน
เสียหายฟองจากไมให้ร้บ การประกาศผลเป็น ผู้ชนะหริอไม่ไห้ร้บ การล้ดเลอกเป็บ ถู่ลัญ ญาตามมาตรา ๓๓๕
แห่งหระราชบัญ ฤ^การจ้ตฟ้อจ้ดจ้างและการบริหารหัสทุกาศร้ฐ ห.ศ. ๒๕๖0
๔. จ้อ เหจจริง
๔.® องค์การบริหารส่วนตำบล0 0 ห้มประกาศประกวดราดาฟ้อจัดฟ้อคชุภัณห้ยานหาหนะ
และขนส่งรถบรรทุก (ห้เซล) ขนาศ ๓ ห้น จ้น เศยีอ น ๒ ห้อ ปริม าตรกระบอกถูบ ไม่ค ำกว่า (0 ,0 0 0 จ้จ ้
หริอ คำลังเศรื่อ งยนต์ถ ูงสุด ไม่ค ำกว่า ๘0 กโลว้ดต์ แบบห้บ เป็ลแค์บ จ้านวน ๓ ล้น ห้วยวิธ ประกวดราศา
อเสํกทรอนกส์ (อ*ฬฟป!กรู) สงริ’นที ๓๓ ทุสาตม ๒๕๖๒ ต่อมาองค์การบริห ารส่วนตำบล®0 1 ห้ฝ็ป ระกาส
ผู้ข นะการเสนอราดา สงริ’นที ๒๓ หฤสจ้กาซน ๒๕๖๒■ โดยบริหัท0 0 0 0 0 ฟ้งเป็น บริห ้ท ของ
ผู้ร้องเริยนไปไห้เป็น ผู้ชนะการประกวดราศา ผู้ร้อ งเริยนจํงไห้อ ุท ธรณ์ผ ลการจ้ด ฟ้อ จ้ด จ้างฟองจากเหนว่า
องค์การบริห ารส่วนตำบล0 0 &ไห้ปฎฟ้ตดามหลักเกณห้และวิริการทีคำหนดโนหระราขปญอุ่)หการจ้ดผู้®
จ้ดจ้างและการบริหารหัสทุภาศริฐ ห.ศ. ๒๕๖0
สำเนวถูลห้8*
*, ะ - .
(นางห้หรินทร้ สนบุ้ย)
เจ้าหฟ้าทีสอนสวนจ้านาญกวร

/ ๔.๒องค์ก าร...

๔.๒ องกํก ารบริห ารส่ว นส่าบล®^แว่งว่าผู้ร ัอ งเริอ นไลัย นเอกสารแคคคาเอกและห^อ
รายละเอยคทุณ ลักษณะเฉพาะคามเอกสารประกวคราคา&อลัวยวิธประกวดราคาอแกหรอน้กส์ (6-ชเส่ปเกฐ}
ไม่เน้น ไปตามเงอนไจของเอกสารประกวคราคา ว่อ ๔.๔ ระบบปังลับ เสัยว พวงมาลัย ลับ หางขวาแบบ
แรคแอบลัฟ ้เน้ยบและ!เพาวเวอริส ่วยผ่อ นแรง โคยไฝปรากฎรายละแอคไฟหปัาแบบ .103 โปรเจคเคอริ
พรัอมระบบปรับสูง-ส่าลัตโนปัลั ลังน้น เง เอ ว่าบริษ ัท ® ® |^® จ อ งผ ู้ร ัอ ง เร ิย น ไ ม ่ฝ าน ย ุผ ส ม บ ต
มา^งแส่ล ัน อุท ธรณ์ชองบริษัท |® ® ® ® |ริ!งไม ่ว ่น แ ล ะไม ่อ าจรับ ริ? งไล ั ส่อมาองลัก ารบริห ารส่วน
ส่าบ®®ฝประกาคยกเลัก ประกาคประกวลราคา^อลัค ^ อคริล ัผ ลัยาบหาหน^แส^ขบส่งรกบรรๆก^ขอ)
ขนาค 0) ลัน ชัชเฅส์อน ๒ ลัอ ปริมาครกระบอกสูบไม่ส่ากว่า ๒ ,000 งํแ หริอกำลังเต1องยนต์สูงสุตไม่ส่ากว่า
๙ 0 เโล ว่ค ล ั แบบลับ เ'น ้ล แลับ ว่านวน ๑ ลัน ล ัว ยริเป ระก วค ราค าเฝ (ก ห รอ น ้ก ส ์ (6-เ3ผฟ้ก ฐ)
ลงรินริเ ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๖๓ และประกาศยฬ?กรายส่อ^(นะการเสนอราคา ลงวันริ! ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๖๓
๔: เอกฎหมาย
๔.๑ พระราขปัญ ญคประกอบรัฐธรรมสูญ ว่าลัวยผู้ตรวจการเฟนลัน ห.ศ. ๒๔๖0
มาครา ๒๒ {ครวจการ๗ นริ!น เหน้าริ!และอำนาจลังส่อไปไ!
{๒) แสวงหาว่อ เทจจริงเน้อ เฟ้น ว่า!!ผู้ไลัรับ ความเตอคริอ นหริอ ศวามไม่เน้น ธรรม
ลับ เน้องมาจากการไม่ป ฎิน ้คคามกฎหมายพอปฎํบ ตบอกเห!!อหน้าริ!และอำนาจตามกฎหมายชองหน่วยงาน
ของรัฐหริอเว่าหน้าริ!จองรัฐ เหอเสนอแนะส่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องไน้ชว่ตใฬอระวับตวามเฅอคร้อนหริอ
ความไม่เน้นธรรมปัน
มาครา ๓๗ กายใลัป ังลับ มาตรา ๖ ห้ามน้ไห้ผู้ครวจการแผ่น ลับ รับ ฟองที่ผู้ครวจการ
แผ่นลับฟิจารณาแลัวเลันว่าปีลักษณะลังส่อไปน้ ไวัล ัจารณา
(๘) เรึ๋องลันคามมลัริเสู้ตรวจการแฟนลันกำหนค
ไนกรล?ริเศรามปรากฎไนกายหลังว่าเน้น ส์องริแลักษณะคามวรรคหน้ง ไห้ผู้ตรวจการ
แผ่นลันลังยุตเริอง
๔•๒ ประกาศผู้ค รวจการเฟนลัน ฟอง กำหนคฟองที่ผู้ตรวจการแผ่น ลับ ไม่รับ ไวัริ{จรรณา
คามมาครา ๓๗ (๘) แห่งหระราชปัญ ญัค ประกอบรัฐ ธรรมสูญ ว่าห้วยผู้ต รวจกาาแผ่น คบ พ .ค. ๒๔๖0
พ.ค. ๒๔๖๒
ว่อ ๓ ไห้ฟองที่ปีลักษณะลังส่อไปน้เน้นฟองริ!ผู้ครวจการแผ่นลันไม่ริบไรัลัจารณาคาม
มาครา ๓๗ (๘) แร๒ ไระราชน้ญเฐลัประกอบรัฐธรรมสูญว่าลัวยผู้ครวจการแฟบลัน พ.ส. ๒๔๖0
(๘) ฟองที่!เไลัเน้น ไปคามมาครา ๒๒ (๑) (๒) (๓) หริอ {๔) แห’งพระราจปัญ เว่ล ั
ประกอบรัฐธรรมสู่ญว่าลัวซผู้ครรจการแฟนลัน ห.ส. ๒๔๖0 แลัวแส่กรณ์
อำเนาถูกห้อง
• & ’
(น'ฟ &(ริน หริ &เน้อ )
เว่าหน้าริ!ศอบสวนส่าบาญการ

/ ๔:๓ หระราชปัญอุ่}ลั..-

๕*1 พระราชยัญ เฐสิก ารจัด เอจ้ดจ้างและการบริหารห้สตุกๆสวัฐ ร*.ส* ๒ *๖0
มาดรา ๕ ให้รัฐพด!ว่าการกร*พรวง!โ!วรคล้งรัเาษาการ*ใม1ดระร,าชยัญ เกีเดินี้ และให้®
ล่านาจออกกฎกระทรวงและระเปียบเที® ปฎปีพิการดามพระราชยัญ !เดิน ี้
มาดรา ๑๑๔ (เกีงไพนทีอเสนอเทีอห่าการจ้ดเอจัคจ้างพัสตุยับหน่วยงานของรัฐมสิท?
อุท ธรณ์เกียวยับ การจัดเอ จัดจ้างห่ส ตุ ใบกรฟ้ท ีเฟ้น ว่าหน่วยงานชองรัฐปีได้ป /]ยัดให้เปีน ไปดามหยักเกณท์
แล:^การทีล่าหบดในพระราชยัญ ณ์พ ิน ี้ กฎกระทราง ระเปีย,ช หริอประกาศทีออกดามศวามไนพระราชยัญณ์ด้นี้
เปีบ เหตุให้ตบไมได้รับการประกาศผสเปีน ^ะทริอไมได้รับการด้ศเลํอกเปีน อุ่ยัญ ญายับหน่วยงานชองรัฐ
มาดรา ๑๑๕ ^มสิห?อุทธรณ์จะส์นอุทธรณ์ไนฟองด้งต่อไปนี้ไมได้
(®) การเสิอกไทีริ?การจัดเอ จัดจ้างหริอเกณห่ท ีไทีไนการพิจารผาผลการจัดเอ จัด จ้าง
ดามพระราชยัญ (^นี้ซ องหน่วยงานชองรัฐ
(๒) การยกเลกการจ้ด เอจ้ศ จ้างดามมาดรา ๖๗
(เภ) การละเวัน การอ้างถํงพระราชยัญ ญ้ดนี้ กฎกระทรวง ระเปียน ทริอประกาศทีออก
ดามพระราชยัญ ^นี้ไนส่วนทีเกียวทีองโดยตรงยับ การจัดเอจัดจ้างในประกาศ เอกสาร หริอหยังสือเทีญ ชวน
ของหน่วยงานชองรัฐ
(๔) กรณ์กีนดามทีล่าหนศใบกฎกระทรวง
มาดรา **๖ การอุท ธรณ์ด้องห่าเปีน หยังสิอลงลาฟ!เอเอเอุท ธรณ์
ในหยังสิออุทธรณ์ตามวรรศหทีง ด้องใทีอ้อยดำสุภาพ และระบุท ีอเฟ้จจริงและเหตุผล
อ้นเปีนเหตุแห่งการอุทธรณ์ไห้ทีดเจน พรัอมแบบเอกสารหยักฐานทีเกียวทีองไปด้วย
ในกรณ์ท ีเฟ้น สมศวร รัฐมบดริอ าจออกระเปียบกำหนดว?การอุท ธรณ์เปีน อย่างอึ๋น
หริอรายละเอยดเกียวยับ การอุท ธรณ์อึ๋น ด้วยยัได้
มาดรา **๗ ไห้^สิทธอุทธรณ์ยบอุทธรณ์ต่อหน่วยงานซองรัฐนั้นภายในเจ้ศวันห่าการ
ยับ แต่วัฟ ระกาศผลการจ้ด เอจ้ด จ้างในระบบเศ่ริอย่าอสารสนเทศของกรมยัญ ?กลาง
มาดรา **๘ ให้ห น่วยงาบของรัฐ พิจารณาและริ!)จชัยอุท ธรณ์ไห้แ ล้วเสริจภายใน
เจ้ด วัน ห่าการ ยับแต่วันทได้รัชอุทธรณ์ ในกรณ์ท ีเฟ้น ด้วยยับ อุท ธรณ์ยัไห้ล่าเปีน การตามศวามเฟ้น นั้น ภายไน
ล่าหนดเวลาด้งกล,าว
โบกรณ์ท ีห น่ว ยงวนของรัฐ ไย่เฟ้น ด้ว ยยับ อุท ธรณ์ ไม่ว่านั้งหมดหริอ บางส่ว นให้
เร่งรายงานศวามเฟ้น ทเอมเหตุผลใปอ้ง่ดฒะกรรมการพิจารณาอุท ธรณ์ดามมาดรา *๑ ๙ ภายไนสามวันห่าการยับแต่วับทีศรบล่าหนดดาบวรรดหนึ๋ง

ดำเนาอุกล้อง
*
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เจ้าหบาทีสอบสวนย่านาญการ

/ม'*ดรา 9XI)๘...

มาศรา ๑(1)๘ เน้อไห้รับรายงาบจากหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑®๘ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาอุท ธรณ์พ ิจารณาอุท ธรณ์!ห้แห้วเสรืจภายไนสามสิบ วัใ™บแต่วับ ท!ห้รับ ราย™คั'5กล่าา หากฟองใค
โม่อๆจพิจารณาไลัห้บในกํไหนคฟ้บให้คณะกรรมการพิจารณาอุท®รณ์ขยายระยะเวลาออกไป!คั!ม่เสิบสองคเง
คเงละไม่เสิบ สิบ ห้าวัน นับ แต่วัน ที่ครบกำหนตเวลากังกล่าว และแวังให้ผู้อุท ธรณ์และผู้ขนะการวัตสัอวัคข้าง
หริอผู้!กัรับการกัคเลอกทราบ
ในกรณ์ท ี่คณะกรรมการพิจารณาอุท ธรณ์เห้น ว่าอุท ธรณ์พ ิงขนและมผลต่อการวัคยีอ
วัตข้างอย่างปิน ัยสำกัญ ให้คณะกรรมการพิจารผาอุท ธรณ์ลังให้ห น่วยงานของรัฐกำเนิน การให้ม การข้ตขึ้อ
วัตข้างใหม่หริอเริมจากขั๊นตอนไตตามที่เห้นสมควร ใบกรณ์ท ี่คณะกรรมการพิจารผาอุท ธรณ์เห้น ว่าอุท ธรณ์
พิงไม่ข้นหริอไม่ปีผลต่อการวัตข้อวัตข้างอย่างปีนัยสำกัญไห้แข้งหน่วยงานของรัฐเที่อกำการข้ตข้อวัดข้างต่อไป
การวินิจสัยฃองคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์!ห้เน้นที่สุต
ไนกรณ์ท ี่ห ับ กำทนคระยะเวลาพิจารณาอุท ธรณ์ต ามวรรคหใ!งแห้ว คณะกรรมการ
พิจารณาอุท ธรณ์ยังพิจารณาไม่แห้วเศริจไห้ยุตเริองและไห้คณะกรรมการพิจารณาอุท ธรณ์แข้งผู้อุท ธรณ์และ
ผู้ขนะการข้คข้อข้คข้างหริอผู้!ห้รับ การกัดเลอกทราบ พร้อมกับ แข้งให้ท น่วยงานของรัฐกำการวัตข้อวัคข้าง
ต่อไป
ผู้อุทธรณ์ผู้!ตไปทอไจกำวิน ิจลัยของคณะกรรมการพิจารณาอุท ธรณ์ หริอ การยุต เริอ ง
ตามวรรคส์ และเห้น ว่าหน่วยงานของรัฐห้องรับ ฝ็คขคใข้ค่าเสียหาย ผู้น ั้น มสิห ริฟ ้องคดต่อคาลเที่อเริยกให้
หน่วยงานของรัฐชศไว่ค่าเสียหายไห้ แค่การฟ้องคดดังกล่าวไม่ป ีผลกระทบต่อการวัคข้อวัดข้างที่ห น่วยงาน
ของรัฐไห้คงนามใบสัญญาจัดข้อจัดข้างนั้นแห้ว
๔ ๔ กฎกระ™รวงกำทนตเริองการวัตข้อวัตว่างกับ หน่วยงานของรัฐที่ใว่ส ิท ริอุท ธรณ์ไม่ให้
ท.ส. ๒๔๖0
อากัยกำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนี่ง และมาตรา ๑๑๔ (๔) แห่งพระราชปัญญ้ต
การวัคข้อวัตข้างและการบริห ารหัลคุภาครัฐ ท.ค. ๒๔๖๐ รัฐมนต่ริว่าการกระทรวงการคห้งออกกฎกระทรวงไวั
กังต่อไปนั้
ผู้ที่งไห้ยีนข้อเสนอเที่อกำการข้ดข้อวัตข้างกัใ™น่วยงานของรัฐไม่มสิทริอุทธรณ์เกี่ยวกับ
การวัคข้อวัตข้างทสคุใบเริองห้งต่อ่!ปนั้
{๑) คุณ สมนัส ิข องผู้ย ีน ข้อ เสนอรายยีน ที่เข้าร่ว มการวัต ข้อ วัต ข้างหัส ตุในคเงนั้น
โศยวิธประกาศเข้ญชวนหัวไป ห้วยวิธคลาตอิเกักทรอนิกส์
{๒) ไนกรณ์ที่Vณ่วยงาบของรัฐเน้ค่โอกาสให้ปีการรับพิงความคด*ห้นร่างขอบเขตของงกบ
หริอ รายละเอยตคุณ ลัก ษณะเอทาะของหัส ตุจากผู้ป ระกอบการก่อ นจะกำการวัต ข้อ วัต ข้าร ทากปรากฎว่า
ผู้ประกอบการที่งเน้นผู้ยีนข้อ*สนอในการข้ตข้อรัดข้างในดริงน้นนั!ห้วิขางถ่!ทริอเสนอแนะร่างขอบเขตของงาน
หริอรายละเปียตคุณ ลักษณะเอทาะของหัสตุ ผู้ประกอบการที่งเน้นผู้ยีนข้อ*สนอนั้นจะอุทธรณ์!นเริองขอบเขต
ของงานหริอรายละเอยตคุณ ลักษณะเอทาะของหัสคุของทน่ายงานของรัฐนั๊บปีไห้
สำเนาถูกห้อง
& /.
{นางกัทรินทร่ สันนัย)
เข้าทนัาที่สอบสวนข้านาญการ

/ ๔๔ ระเนิยบ...

๕
๕,๕ ระเน้อ บกระพรวงการคหัง ว่าต้ว ยการร่ค ที่อ ร่ค ร่างและกาวบรทาวพสทุค าคร่ฐ
พ .ศ .๒๕๖๐
1
เอ ๕๖ ในกรณ์ท ี่ป รากฎร่า 0เ?1นเอเฟิน อ^องราอ^อรห1อ53^เนเอเสน®Vเลา฿ราอ
แต่ถ ูก ต้องครงคามเงึ๋อบไขที่คำหนคในเอกสารประกวดราคาอํเลกทรอปีก สเปียงรายเต้ยวโหัคณะกรรมกาา
ปีจารณาผลการประกวคราคาต้ฟ ้กทรอปีกที่เฟิน อต้วทน้าทน่วองานชองร้ฐฝานหัวหน้าเร่าทน้าที่เที่ออกเต้ก
การประกวคราคาอํเลกทรอปีก ที่ค เง,เน แต่ล ้าคณะกรรมการปีจ ารณาแล้ว เต้น ว่าปีเหตุผ ลสมควรที่จ ่ะ
ต่าเนบการต่อไปโคยไม่ต้องยกเลกการประกวดราคาอแกทรอปีกที่ ใต้ค ณะกรรมการต่าเปีน การคามเอ ๕๗
หรอเอ ๕๘ แล้วแต่กรณ์โตยอบุโลม
ในกรณ์ท ี่โม่ป ี® ปีน เอเสนอห?อปีแต่ใม่ถูก ต้อ งครงคามส์อ นใชที่ค ำหนคในเอกสาร
ประกวคราคาเแกหรอปีก ที่ใต้เสนอหัวหน้าหน่วยงานชองรัฐฝานหัวหน้าเร่าหน้าที่เที่อยกเสิกการประกวด
ราคาสิเส์กทรอปีกที่คเงนนและคำเปีน การประกวดราคาสิเสิกทรอปีกที่ใหม่ แต่ทากหัวหน้าหน่วยงานชองรัฐ
ปีจารณาแต้วเต้น ร่าการประกรคราคาปีเที่ก ทรอปีก ที่ใหม่อ าจโม่ใต้ค ลต้ จะหังโหัค ำเปีน การซอห?อร่าง
โตอร?ต้ค ฟ้อ กคามมาครา ๕๖ วรรคหใเง (ฬ (ก) ห?อร?เฉพาะเจาะจงคามมาครา ๕๖ วรรคทนีง (๒) (ก)
แล้วแต่กรณ์คํโต้เร่บ แต่ห น่วยงานชองรัฐจะค์าเปีน การ®อห?อร่างโคยร?ต้ดเลอกห??^เ^าะเจาะจงต้วยเหทุอึ๋น
โผ้ร่มกระบวนการ®อห?อร่างใหม่โดยการร่ดคำรายงานซอ®อหรอชอร่าง คามเอ ๒๒
เอ ๒๒๐ ผูโศเต้น ว่าหน่วยงาบชองรัฐมิไต้ป ฎน้ต้ใหัเน้น โปตามหหักเกฌคํและร?การ
ที่คำหนคในกฎหมายร่าต้ว แการเค่ท ี่อ เคเฬแสะการบรหฬปี^ ชุก าค^ กฎกระทรวง ระเน้อ ่บ ห่?อประกาห่ที่
ออกคามความโนกฎหมายว่าต้วยการร่ต®อร่ตร่างแสะกๆรบ?หารหัสทุภาครัฐปีสืท ธิร้องเ?ยบไปจังหน่วยงาบ
ชองรัฐาเบห?อคณะกรรมการปีจารฌาอุทธรณ์ แล้วแต่กรณ์ล้โต้
การปีน เอร้องเรอนคามวรรคหที่ง ต้องคำเปีน การภายใบ (&๕ ร่น นับ แต่ร่บ ที่เหรอควร!
ร่าหน่รองานชองร้ฐ^นป็โต้ป ฐน้ป ีใต้เน้น ใปคามหหักเกณ'ท ี่และร?การที่คำหบคในกฎหมาอร่าต้วอการเคที่อ
จัดร่างและกๆรบรหารหัส ทุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเน้อบ หรอประกาศที่ออกคามความในกฎหมายร่าต้วย
การจัด®อร่ตร่างและการบ?หารหัสตุภาครัฐ
๖. เอ ป ีจ ารผ า
®คไกจการ๗ นต้น ปีจารณาเอเต้จจ่รงและเอกฎหมาอที่เกอวเองแต้วเต้น ร่า กรณ์ร้องเรยนว่า
องค์การไสืห ารส่วนต่รบ^ปฏบ้คเฑมหระราชบัญ ญ้ตการร่คที่อร่ตร่างและกา^รหารหัส ทุภ าครัฐ ท.ค. ๒๕๖๐
คำใต้® ร้อ งเ?ยนฟ้อ ครั® นฟ้อ หายเที่อ งจากโม่โต้รับ การประกาศคลเน้น ®ชนะห?อโปโต้?บการหัศ เสิอ ุก
เน้น®หัญญ'ใคามขาครา ®*๔ แห่งพระราชน้ญ ณ์คการร่ฅที่อร่คร่างและการบรหารหัสทุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 ฟ้น
จากการแสวงหาเอ๋เต้จ จ?งปรากฎว่า ผู้ร้อง;รยบไม่โล้รันการต้คเสือกเนี๋องจากปีนเอVศบอทางIหคนคไม่เน้นโบ
คามส์อ นไชชองเอกสารประกวคราคา®งเน้น สาระสำหัญ ®รัอ งเ?ยนร่งโม่ฝ านทุณ ลมป!คามม่ระกาศที่
ที่าเนาถูกต้อง

(นางคํท?นทรั ทีน่ ®ช}
เรา่ หน้าทีส่ อบสวนเานาญการ

/องค์การบรพาร™

องค่ก ารบริห ารส่ว นตำบลI®^าหนตมาสังแต่ต ้น ต่อ มา©งตํก ารบริห ารส่วนตำบล®®ปีป ระกาคยกเสก
รายข้อ ผู้ข นะการเสนอราคา กำไท้ผ ู้ร ัอ งเริย นไม่ถ อเน้น ผู้เสีย หายจากการตำเนิบ การดังกล่าว ถ©ได้วำ
องศการบริห ารล่วนตำบล®®เด้ตำเนิน การตามสัน ตอนของกฎหมายและกำนาจหน้าที่ ดังนั้น ฟองรัองเริยนนั้
วิงเน้น ฟองที่ปีได้เน้น ไปสามมาตรา ๒๒ (๒) สานประกาศผู้ตรวจการแฝนลัน ห.ศ. ๒๔๖๒ ข้งกำหนดฟองที่
ผู้ด ราจการแผ่น ลัน ไม่รับ ไข้พ ิจารณาสามมาตรา ๓๗ (๘) แห่งหระราชน้'ญ ชุ่](ลัป ระกอบรัฐธรรมสูญ ว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นลัน ห.ศ. ๒๔๖©
๗. ตำวิน ิจลัยและข้อเสนอแนะ
อาดัยเหตุด ังกล่าวข้างด้น วิงวิน ิจลัยชุล ัฟ องรัอ งเริยนไนฟองนั้ สามมาสรา ๓๗ วรรคสอง
แห่งหระราขลัญ อุเลัประกอบรัฐธรรมสูญ ว่าด้วยผู้ตรวจการเฟนลัน พ.ศ. ๒๔๖©
อนึ๋ง เน ้อ พ ิจ ารณ าฟ องรัอ งเริย น ดัง กล่าว วิงปีข ้อ เสนอแนะไปลังอริบ ลัก รมส่งเสริม
การปกครองท้องถนแข้งหน่วยงานไนสังกัดหริอกำกับตุแลให้ตำเนินการ ด้ง้น ็้
๗.®) กรณ์ผู้ยีน เสนอราคาพิจารผาเห้บ ว่าสนสมคารเน้น ผู้ขบะการเสนอราคา แส่หน่วยงาน
ไฝพิจ ารณ าประกาศไห้เน้น ผู้ข นะการเสนอราคา ให้ห น่วยงานแข้งผู้ท ี่ไ ม่เห้น ด้วยกับ ประกาศดังกล่าว
ว่าสามารถใข้ส ิท ริยีน อุท ธรณ์ได้ สามมาสรา ๓๑๔ แห่งหระราชลัญ ญัค การข้ค สัอ จัต ข้างและการบริห าร
หัสคุภาครัฐ ห.ศ. ๒๔๖0
๗.๖ กรณ ์ผ ู้ย ีน เสนอราคาพิจ ารณ าเห้น ว่าหน่ว ยงานของรัฐ ตำเนิบ การโตยไม่ถ ูก ด้อ ง
ตามหสัก เกณกํว ิร ิก ารที่ก ำหนดตามกฎหมาย หริอสัน ตอนการปฎิ'ลัล ัท ี่ช อบด้วยกฎหมาย ไห้ห น่วยงาน
แข้งผู้ท ี่ไม่เห้บ ด้วยกับ การตำเนิน การดังกล่าวว่าสามารถไข้ส ิห ริรัอ งเริยนไดั สามข้อ ๒๒0 แห่งระเนิอ บ
กระทรวงการคสัท่าด้วยการข้ตสัอข้ตข้างและการบริหารท้สตุภาครัฐ ห.ค. ๒๔๖0
นั้งนั้ ไท้ต ำลัก งานผู้ส รวจการแฝนลัน แข้งผลการวิน ิจ ลัยไท้ผ ู้รัอ งเริยนทราบ และแข้ง
กรมส่งเสริมการปกตรองท้อง!{นและองตํก'ารบริห ารส่วนตำบล®!1 ทราบและตำ!นิปการไนส่วนที่เที่ยวข้อง
ต่อไป

(นายสมดักต สุวรรณสุจริต)
ประธานผู้ตรวจการแผ่นลัน

ตำผาถูก ท้อ ง
(นางกํห่รน'ทรั ดันนัย)
เข้าหน้าที่ลอนศวนข้านาญการ

ต้าจัป ็จ ต้ซ แ*เะ®อเสนอแนะชอง®*ร'*จกๆรฟนต้น
๕๖๒.......
เรื่องร้องเรียนเลชตำที่ ^
4โ ๖ ๕ ๗ / ๒๕๖๕
เรื่องร้องเรียนเลขแตงที่ *

ส่าไ!กสอบสวน ๔

จันที่ ๖ ๙

พษาอน ๒๕๖๕

®แจัง/®ร้องเรียน
๒. ®ดูก ร้อ งเรียนและหปวองานที่เกึ๋ยวเอง
จังหร้เ
๒.๒ ทนวยงานที่เกยวเอง
กรมส่งเสรีมการปกศรองต้องกึ๋น
๒. ประเต้น เรื่อ งร้อ งเรียน
ซอโต้® ตรวจการแม่นต้นแสวงหาเอ เที่จ จรีง กรส่เองค์การนรีหารส่วนคำนล0 |
ไม่ป ฎบํต ตามพระราชบัญ ญัต ้ก ารจัศ ®อจัต จ้างและการบรีห ารหัส ตุ/ไาคร้ฐ พ.ส. ๒๕๖0 คำโต้® ร้องเรียน
ฟ้อ คร้อ นเสิย หายเน้อ งจากไม่โ ต้ร ้บ การประกาศผลเน้น ®ชนะหรีอ ไม่โต้ร้ฃ การหัต เลอกเน้น ®ต้ญ ญา
ตามมาตรา ๑๑๔ แพ่งพระราชน้ญ เฐต้การจ้ต®อจัคจ้างและการบรีหารหัสตุกาคร้ฐ ห.ศ. ๒๕๖0
๙ . เอ เต้จ จรีง

^

๔.๑ องค์การนรีห ารส่วนตำบ*( ( ( ( ( ( ^ ประกาศประกวศราศา®อโศรงการจัศ®อ
ศรีต ้ณ คํยานพาหนะและชนส่ง รลส่วนกลาง รถบรรทุก (ต้เชล) ชนาส ๑ ต้น เบเคส์อ บ ๒ ต้อ ปรีม าต้ร
กระ,ชอกถูบ โม่ค์ากว่า ๒ ,๔ 00 ท ี่! หรี๗ าต้งเครื่อ งยนต์ถ ูงสุต ไม่ศ ากว่า ๑®๐ ก ๒จ้ต ค์ แบบต้บ เน้ลแต้บ
หัว ยรีเ[ประกวศราฬาฐฺเต้ภ ทรอ.ปีก ส์.
ป!ก?) ลงร้น ที่ ๑ พ อุค ต้ก ายน ๒๕๖๒ ฟ ฌ แาองคํก าร
บ ร ีห าร ส ่ว น ต ำ บ ล ® ® โ ต ้ป ร ะ ก าศ ® ช น ะ ก า ร เส น อ ร าศ า ลงร้น ที่ ๒๗ พ'ช ุศ จ้ก ายน ๒๕๖๒
โศยบรีห ัพ ® ® ® ® ® ^ ง;น้น บรีห ัท ชอง®ร้อ งเรียนโม่โต้เน้น ®ชนะกรรประกว่ต ราตา®ร้อ งเรีย น
จ้งโหัอทธรณ์ผลการจั*®อจัฅจ้างเน้องจาฌ^นว่าองค์การบรีห ารส่วนตำบฟ!!!!!^^■ ■ ■ มิโต้ฟ ้ส น้ต ้ตาม
(นางต้ท รีน ฬ ที่บบุย)
เจ้าหน้าที่สอบ*วบเ•ในาญการ

/ ๔.๒ องค์การ.

๔.๒ อ งศ ์ก ารบ ริห ารส ่ว น ต ำบ ล ® ® ® ® ® (แ ข ้ง ว่-' แม้บ ริงง
ของผู้รัองเ'เอนเปีนผู้เสนอราศาส่าตุตแตํใดัยีนข้อ*สนอท'•งหง'ตนิตใม่เปีนไป'ต'วนปร*1กาตขององศ์เคาร'บรัง,'''ร
ส่ว น ตำบล® ® ® ® ® ^ตยสัก ษณ ะทางเทคนิค ของตัว รถยนศ์ท ี่ก ำหบ*ไข้ ศ์อ เกํยริ® รรมตาเลัน ห
ไฝน้อยกว่า ๖ เที่อริ แค ่บ ริษ ัท ® ® ® ® ® ^เ!น ข ้อ เส น อ ม า ลัอ เ!ไอริธรรมฅาเลัน หน้า ๔ เที่ยริ วิงถอว่า
บริษัท ® ® ® ® ® ^ ไม่ผ่านตุณสมฟ้ลัมาตงแต่ดัน

งา

๔. ข้อกฎหมาย
๔ .* หระราชน้ญ ^ประกอบรัฐ ธรรมสูญ ว่าดัาอผู้ต รวจการ;ฟนลัน พ.ศ. ๒๔๖0
มาตรา ๒๒ ผู้ตรรขการเฟนลัน นิหน้าที่แสะอำนาจดังต่อไปนี้
(๒) แสวงหาข้อ เที่จ จริงฟ้อ เห้น ว่านิผ ู้ไดัรับ ความเตอตรัอ นหริอ ความไม่เนิน ธรรม
อัน ฟ้องมาจากการไม่ปฐบ้ตคามกฎหมายหริอปฐน้ลัน อกเหนิอหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาอ่ฃองหปวยงาน
ของรัฐหริอเข้าหน้าที่ของรัฐ เที่อเสนอแนะต่อหน่วยงานชองริฐที่เกียวข้องไห้ขจัตหริอระข้บความเคอครัอบหริอ
ความไม่เนินธรรมนั้น
มาตรา ๓๗ ภายใคัน ้งดับ มาตรา ๖ ห้ามนิไห้ผู้ตรวจการแผ่น ลับ รับ ฟองที่ผู้ครวจการ
แผ่นลันพิจารณาแสัวเหนว่านิสักษณะดังต่อไปนี้ ไวพิจารณา
(๘} ฟองยีนตามมลัที่ผู้ตรวจการแผ่นลันตำหนต
ไนกรฟ้ที่ความปรากฎไนภายหสังว่าเนินฟองที่นิสักษณะคาม่วรรคห่ใ}ง ใแผู้ต รวจการ
แผ่นลับที่'งชุตฟอง
๔.๒ ประกาศผู้ต รวจการเฟนลัน ฟอง กำหนตฟองที่ผู้ตรวจการแผ่น ลัน ไม่รับ ไข้พ ิจารณา
ตามมาตรา ๓๗ (๘) แฟงพระราชน้ญ {นัล ัป ระกอบรัฐสรรมสูญ ว่าดัๆ ยผู้ต รวจการแผ่น ลับ พ .ศ. ๒๔๖0
พ.ศ. ๒๔๖๒
ข้อ ๓ ให้ฟ องที่น ิส ักบณะดังต่อไปนี้เนิน ฟองที่ผู้ตรวจการแผ่น ลับ ไม่รับ ไข้พ ิจารณา
ตามมาตรา ๓๗(๘) แฟงทระราขบญเฐลัประกอบรัฐธรรมสูญ ว่าดัวยผู้ตรวจการแผ่นลัน ท.ศ. ๒๔๖0
(๘) ฟองที่น ิไดัเนิน ไปตามมาตรา ๒๒ (๑) (๒) (๓) หริอ (๔) แฟงทระรา ญ{ผู้ลั
ประกอบรัฐธรรมสูญ ว่าดัวยผู้ตรวจการแผ่นลับ ท.ศ. ๒๔๖0 แสัวแต่กรณ์

ชง

ชง

๔ .* พระรา ญการข้ต นี้อ ข้ต ข้างและการบริห ารหัส ตุภ าตริฐ พ.ส. ๒๔๖0
มาสรา ๔ ไห้รัฐมนตริว่ากๆรกระทรวงการคสังรักษาการตามหระราชบัญ ญ้ตนี้และไห้ม
อำนาจออกกฎกระทรวงแสะระเปียบเที่อปฎํบํลัการตามหระราชงญ{(เลัน ี้
มาตรา ๑๑๔ ผู้ผู้ที่ใศ์ส์ฟเอเสนอเที่อฬรการข้คผู้อข้'ตข้างหัสตุอับหน่วยงานของรัฐฐสิท่^
อุไ^ณ์ส ์ยวอับ ภารข้ต ขอข้ต ข้างหัส ตุ ในกรฟ้ท ี่ฟ ้น ว่างศเวยงานชองรัฐนิไดัป ฎ^ห้เนิน ไปตามหสัก ่เกณหั
เ& ฟ ้ร ิก าร # ?หนศ์เน่ท รเ^ชงญผ่เลัน ี้ กฎกระทรวง ระเปียบ1เฟ็อประกาศที่จอกตามความไนทรส่ราซุงญผ่^นี้
ฟ ้^ ต ุใ ห ตั ง!ง!!#® ป ก ารป ระ ก าศ ต ล เป ีน ผ ู้# น เก ก ็า รล ั5งฟ้อกเปีน ตุ่อัญ ญาอับ หน่วยงานขอ^!

ไ ทโ ริ^บทริ; สัะนนั. ย}
(นางอั
เข้าหน้าที่สอบสวนข้านาญการ

/มาตรา *๑๔ ...

มาดรา ๑๑!!: ผู้ปีสิทรอุทธรณ์จะยึ๋นอุทธรณ์!นเรึ๋องห้งด่อใปบี้!มให้
(๓ )การเส ือ กใ^การจัด #อช้ฬ างห 1®เก ผ ดํท ี1 ช ้1 น ก ววฟ ้* ว*ผ™ & ก ฬ ช ้* #าง
ดามหระราชนัญณ์นับี้ฃองหน่วยงานชองรัฐ
(๒) การยกเสิก กาฬด#อจัด ช้างดามมาดรา ๖๗
(๓) การละเวันการถ้าง!!งพระราชนัญ ญํ[ห้บี้ กฎกระทรวง ระเปียน หรอประกาศทีออก
ดามพระราชปี,ญ !(เฟ้บ ี้!นส่วนที^ยวจัองโดยดรงจัน การจัด #อจัด จัฬ นประกาศ เอกสาร หรอหนังสือเข่ญชวน
ชองหน่วยงานของรัฐ
(๔) กรณ์ทีนดามทีคำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๑๖ การอุทธรณ์ห้องห้าเปีบหนังสือลงลายปีอกี่อผู้อุทธรณ์
ในหนังสืออุทธรณ์ดามวรรคหนึ๋ง ห้องใช้ถ้อยคำสุภาพ และระบุช้อเฟ้จจวิงและเหตุผล
ถ้นเปีนเหตุแห้งการอุทธรณ์ให้ช้ดเจน พรัอมแนบเอกสารหสักฐานทีเกี่ยวช้องไปห้วย
ในกรณ์ท ีเห้น สมควร รัฐมนดวิอ าจออกระเปียบคำหนดวิส ืก ารอุท ธรณ์เปีบ อย่าง!เน
หวิอรายละเอยดเกี่ยวกับการอุทธรณ์อบห้วยกั!ห้
มาตรา *๑๗ ให้ผู้ปีสิทรอุทธรณ์กี่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงาบชอง?ฐ#นภายในฟดวันห้าการ
นับแต่วับประกาศผลกาฬด#อจัดช้างในระบบเดรอข่ายสารลนเทศชองกรมนัญ ช้กลาง
มาดรา ๑๑๘ ให้ห น่วยงานชอง?ฐฟ้จารผาและวิน ัจ นัยอุท ธรณ์ให้แ สัวเศวิจ ภายใน
เช้ดวัน ห้าการ นับแต่วันที!ห้วับอุทธรณ์ในกรณ์ทีเฟ้นห้วยกับอุทธรณ์คํให้ดำเนันการตามควรมเฟ้นบี้นภายใน
คำหนคเวลาดัง๗ าว
ในกรณ์ท ีห น่ว ยงาบชอง?ฐไน่เฟ้น ห้วยกับ อุท ธรณ์ ไม่ว ่า#งหมดหวิอ บางส์ว นให้
เร่งรายงานความเฟ้น พร้อมเหตุผลใปสังศผะกรรมการฟ้จารผาอุท ธรณ์ดามมาดรา *๑ ๙ ภายในสามวัน ห้าการ
นับแต่วันทีครบคำหนดตามวรรคหทีง
มาตรา ๑๑๙ เทีอไห้วับรายงานจากหน่วยงานของรัฐตามมาดรา *๑๘ ให้ศฌะกรรมการ
พจารผาอุท ธรณ์ฟ ้จารณาอุท ธรณ์!ห้แห้วเลวิจภายในสามสิบ วัน นับ แด่วัน ที!ห้วับ รายงานดังกล่าว หากเรึ๋องใด
ไม่อาจนัจารณาให้คันใบคำหนดบี้ฆให้คณะกรรมการฟ้จารณาอุท ธรณ์ชยายระยะเวลาออกใป!ห้!ม่เกัน สองศเง
คเงละใม่เกับ สิบ ห้าวัน นับ แต่วัน ทีครบคำหนดเวลาดังกล่าว และแช้งให้ผู้อุท ธรณ์และผู้ชนะการจัด#อช้ดช้าง
หรอผู้!ห้รัชการคัดเลอกทราบ
ในกรณ์ท ีค ณะกรรมการฟ้จารผาอุท ธรณ์เฟ้น ว่าอุท ธรณ์ฟ ้ง#นและปีผลต่อการจัด #อ
จัด ช้างอย่างปีน ัยคำดัญ ไห้ค ณะกรรมการฟ้จารณาอุท ธรณ์ส ์งให้ห น่วยงานของ?ฐดำเนัน การให้ป ีก าฬด#อ
จัด ช้างใทน่ห ่วิอเ^มจาก#นดอนไดตามทีเฟ้น สมดวรในกรณ์ท ีดผะกรรมการนัจารผาอุท ธรณ์เฟ้น ว่าอุท ธรณ์
ฟ้งใม่ขนหวิอไม่ปีผลต่อกาฬค#อช้ดช้างอย่างมนัยคำคัญ ให้แช้งหน่วยงานชองรัฐ!.ทีอห้ากาฬด#อจัดช้างต่อไป
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คำ;นาถูกห้อง
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/การวนัจนัย...

การวิบจฉยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธาณ์ใฟ้เปีนฟ้สุค
ในกรณ์ฟ ้ฟ ้น คำหนคระยะเวลาพิจารณาอุท ธรณ์ด านว1*วคทที*แห้'า คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์กังพิจารณาไม่แห้วเสวิจ ให้อุสีส์อง และให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แจ้*ผู้อุทธรณ์แสะ
ผู้ช นะกาฬค#อจัค จ้างหรัอ ผู้!ห้รับ การห้ค เสีอ กทราบ ทรัอ มกับ แจ้งให้ห น่วยงานของรัฐ ห่ากาฬค#ยจัค จ้า*
ต่อใน่ '1
ผู้อุท ธรณ์ผู้!ดใม่ท อใจคำวิน ํจชัยของคณะกรรมการพิจารณาอุท ธรณ์ หรัอการอุคเรึ๋อ*
ค?มวรรคส์ แ1ละเฟ้น ว่าหน่วยงาบขอ*รัฐห้องรับ ฝ็คขคใข้ค่าเสียหาย ผู้บ ี้น ปีส ิฟ !ฟ้องคสีค่อคาลเทอเวิยกให้
หน่วยงานของรัฐขคใข้ค่าเสียหายไห้ แต่การฟ้องคคห้งกส่าวใม่ป ีผลกระทบต่อกาฬด#อจัคจ้างฟ้ห น่วยงาน
ของรัฐให้ลงนามในห้ญญาจัด#อจ้คจ้างบี้บแห้ว
๔๔ กฎกระทรวงกำหนดสํองกาฬด#อจ้ด จ้างกั!กงน่วยงานของรัฐฟ้ใข้ส ีห ?อุท ธรณ์ใน่!ห้
ท.ส. ๒๔๖๐
1
อากัยอานาจตามความในมาครา ๔ วรรคหทีง และมาครา ๑๑๕ (๔) แห่งพระราชปี'ญญ้ค๊
กาฬค#ฬคจ้างและการบ่ริห ารพิ’สตุกาครัฐ ท.ค. ๒๔๖0 รัฐมบคริว่าการกระทรวงการคสังออกกฎกระทรวงใจ้
ห้งต่อโน่บี้
ผู้#งไห้#นข้อเสนอเฟ้อห่ากาฬค#อจ้คจ้างกับหน่วยงานของรัฐใม่ปีสิฟ!อุทธรณ์เกี่ยวกับ
กาฬค#อจัคจ้างพิส่ตุในเกี่องห้งต่อใปบี้
(๑) คุณ ลมบสีข องผู้ย ึ๋น ข้อ เสนอรายอึ๋น ฟ้เข้าร่ว มกาฬค#อจัด จ้างพิส คุใบครั้งนบ
โคยวิธ ประกาคเช้ญขวนทั่วไป ห้วยวิ?คลาคอเสืกทรอบกส์
(๒)ในกรณ์ฟ้หน่วยงานของรัฐเป็คโอกาสให้ปีการรับพิงความพิดเฟ้นร่างขอบเขคของงาน
หริอ รายละเสียคคุณ ห้ก ษณะเฉพาะของพิส ตุจากผู้ป ระกอบการก่อ นจะห่ากาฬด#อจัค จ้าง หากปรากฎว่า
ผู้ประกอบการ#งเปีนผู้ส์บข้อเสนอใบกาฬค#อจัดจ้างใบครั้งบี้นมให้วิจารณ์หริอเสนอแนะร่างขอบเขตของงาบ
หริอรายละเสียคคุณ ห้กบณะเฉพาะของพิศคุ ผู้ประกอบการ#งเปีนผู้#บข้อเสบอบี้บจะอุทธรณ์ในเรองขอบเขค
ของงานหริอรายละเสียดคุณ ห้กบณะเฉทาะของพิสคุของหน่วยงานของรัฐบี้นมให้
๔'.๔ ระเปีย บกระทรวงการคห ้ง ว่าห ้ว ยกาฬ ด#อจ้ด จ้างและการบริห ารทสตุภ าครัฐ
พ.ค. ๒๔๖0
ข้อ ๔๖ไนกรฟ็ฟ ้ป รากฎว่า มผู้#นข้อเสนอเพิยงรายเดยวหริอปีผู้#นข้อเสนอหลายราย
แต่ถูกห้องครงดามเ#อนไขฟ้คำหนคในเอกสารประกวดราคาสีเแกทรอปีกส์เพิยงรายเสียวให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอเสืกทรอนิกส์เสนอหัวหน้าหน่ๆษงานข0งรัฐผ่านห้าหนาเจ้าหน้าฟ้เฟ้อ ยกเลก
การประกรคราคาสีเลกทรอปีก ส์ค รั้งบี้น แต่ห ้าคณะกรรมการพิจารผาแห้วเฟ้น ว่าปีเหตุผ ลลมควรฟ้อ ะ
คำเปีบ การต่อใปโคยใม่ห ้องยกเลกการประกวดราคาอเสีกหรอปีกส์ให้คณะกรรมการคำ;ปีน การคามจ้อ ๔๗
ห่ริอข้อ ๔๘ แห้วแคํกรส์} โคยอบุโลม
คำเนาถูกห้อง
๒'
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๔
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ในกรกํ!ทีไม่ม ผู้ส ์น ข้อเสนอหริอมแด่ไม่ถูก ต้องครงคาม^อนไขทีก ำหนคในเอกสาร
ประกวดราคา®เสืกทรอนิกส์ไห้เศนอห้วหน้าหน่วยงานของรัฐผุ่านห่วหฟ้าเจ้าหฟ้าทีเทีออกเสืกกาวปาขกวก
ราคา®เสืกทรอนิกส์คเงนั้น แล*ด่าเปีน การปร*กวดราคา®เสืกทรอปีกด่โหม่ แค่ห ากห้วทฟ้าหน่วยงานของรัฐ
ฟ้จารฌาแลัวเต้น ว่าการปร*กวคราคา®เสืก ทรอนิก ส์ไหม่อ าจไม่ไต้ผ ลสื จ*นั้งให้ด ่าเนิน การข้อ ทริอ จ้าง
โดยว®ต้ค เลอกคามมาตรา ๔๖ วรรคหทีง (๑) (ก) ห?อร®เอพา*เอา*องตามมาครา ๔๖ วรรคหทีง (๒) (ก)
แต้วแด่กรฌก1ต้ เรันแค่หน่วยงานของรัฐจะคำเนินการข้อหริอจ้างโดยวิธคัดเสือกหริอวิ®เจพาะเจาะจงต้วยเหทุอน
ให้เริมกร*บวนการข้อหริอจ้างโหมโดยการจ้ดทำรายงานขอข้อหริอฃอจ้าง ตามข้อ ๖๖
ข้อ ๖ ๖ 0 ผู้ไดเต้น ว่าหน่วยงานของรัฐมไต้ป ฎํป ีคให้เป็น ไปตามหลักเกผทํและวิ® การ
ทีกำหนตโนกฎหมายว่าต้วยการจัดข้อจัดจ้างและการบริห ารพัสทุภาครัฐ กฎกร*หรวง ร*เปียน หรอประกาศ
ทีออกตามความในกฎหมายว่าต้วยการจัดข้อจัตจ้างและการบริหารฟ้สทุภาครัฐ ม่สิทธ?องเรยนไปยังหน่วยงาน
ของรัฐนั้นหริอคณะกรรมการห้จารณาอุท&รฟ้ แต้วแด่กรฝ็ต้1ต้
การทีนข้อ?องเริอฆคามวรรคหทีง ต้องคำเปีน การเทยใน ๑๔ รับ ฟ้บ๗ รัน ที}หริอดวรเ
ว่าหน่วยงานของรัฐนั้ฟ!!ไต้ปฎิปีต้ไห้เป็น ไปดามหลักเกณต้และวิ® การทีกำหนตโนกฎหมายว่าต้วยการจัดข้อ
จ้ด จ้างแล*การบริห ารต้ส ชุภ าครัฐ กฎกร*ทรวง ร*เปียบ หริอประกาคทีออกตามความไนกฎหมายว่าด้วย
การจัดข้อจัดจ้างและการบริหารทํสทุภาครัฐ
๖ . ข้อ ต้อ ารณ า
ผู้ค รวอการฟนต้น ต้อ ารณฬอเต้อ ฬงแล*ข้อ กฎหมายทีฟ ้อ ฬองแต้)เต้น ว่า กรอ!?องเริยนว่า
องค์ก ารบริห ารส่ว นด่าIฟ®®®®®^ปฐปีต ้ด ามพระราขปี'ญ อุ่)ตการจัด ข้อ จัด จ้างและการบริห ารคัส ทุ
ภาครัฐ พ.ส. ๖๔๖0 ทำให้ผู้?องเริยนเต้อดรัอนเสียหายฟองจากไมใต้รับการประกาศผลเป็บผู้ชนะหริอไมใต้รับ
การคัดเสือกเป็น คู่ส ัญ ญาคามมาตรา ๑๑๔ แห่งพร*ราชบัญ ญัดการจัดข้อจัดจ้างและการบริห ารคัส ทุภาครัฐ
พ.ค. ๖๔๖0 นั้น อากการแสวงหาข้อเต้ออริงปรากฎว่า ผู้?องเริยนไม่ไต้รับ การคัดเสือกฟองจากส์น ข้อเสนอ
ทางเทคนิค ของคัวรถยนด่ไม่เป็น ไปตามประกาศทีอ งค์ก ารบริห ารส่วนด่าบ!®®®®®กำหนด สือใต้ว่า
องค์ก ารบริห ารส่ว นด่าบ*®®®®®®ต้ด ่าเนิบ การดามนั้น ดอนของกฎหมายและปาบาจหปีาที ต้งนั้น
เริองรัอ งเริยบนั้จงเป็น เริองทีป ีไต้เป็น ไปดามมาตรา ๖๖ (๖) คามประกาศผู้ดรวอการแผ่น สิน พ.ศ. ๖๔๖๖
ข้งกำหนคเรึ๋อ งทีผ ู้ด รวจการแก่น ต้น ไม่รับ ไว้ต ้จ ารณาตามมาดรา ๓๙ (๘) แห่งพระราชปี’ญ *ฐตประกอบ
รัฐยรรม^ญว่าคัวยผู้ครวจการแก่น ต้น พ.ศ. ๖๔๖0

/ ๙. ด่าวินิจลัย...
ด่าส#ๆ0 ด่ต้8 *
(นางคัท ริบ ท? นั้ปผู้ย)
เจ้าหฟ้าทีสอนสวนข้านาญการ

๗. ค่าเป็ฟ 'อ และจ้อ เสนอแนะ
อาพัยเหทุต ้งกล่าวจ้างต้น จ้งวป็จ พัยยุต ้ส ์อ ฬองแยนในฟองนี้ อามมาตรา ๓๗ วรรคสอง
แห่งพระราชพัญ#ต้ประกอบรัฐธรรม^ญว่าต้วย^ครวจการแผ่นต้น พ.ศ. (©๕๖๐
อนี้ง เมอฟ ้จ ารฌ าฟ องร้อ งแยน ต้ง กล่าว จ้งป็จ้อ เสนอแนะไปพังอธิบ คภรมล่งเสรม
การปกครองท้องถิ่นแจ้งหน่วยงานในพังพัดVฟอล่าพับชุแลให้ค่าเป็นการ ต้5นี้
๗.๓ กรฝ็!({ยีน เสนอราคาห้จารณาเท้น ว่าคนสมควรเป็น ยู[ชนะการเสนอราคา แค่ห น่วยงาน
ใน่ท ้จ วรณ าประกาศใท้เป็น ^ชนะการเสนอราคาไท้ห น่ว ยงๆนแจ้ง5 นี้ใฝเท้น ต้วอพับ ปวะกวพพังกล่วว
ว่าสามารถใจ้ส ิท ธิยีน อุท รรณ!.ต้ คามมาครา ๓๓๔ แห่งหระราชพัญ #ต้ก ารจ้ค นี้อ จ้ค จ้างและการบเหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ค. 10๕๖0
๗.๒ กรฟ ้5 น ี้น เส น อราคาต้จ ารผาเ'ท ้,น 'ว่าหน่วองานชองรัฐค่า!เป็น การโคอไม,อุก ต้อ ง
คามหพักเกณฑ์วธิการถิ่ล่าหนคคามกฎหมาย หเอนี้ษคอนการปฐพัต้ท ้ชอบพัวอกฎหมาย ให้ห น่วยงานแจ้ง
ฐท้ไ ม่เท้น พัว อพัน การค่าเป็น การพัง กล่าวว่าสามารถใ#ทธิร ้อ งแยบไพั คามจ้อ ๒๒๐ แห่งระเป็ย น
กระทรวงการศพังว่าต้วยการจ้คนี้อจ้ตจ้างและการบรหารพัสดุภาครัฐ พ.ส. ๒๕๖๐
นี้งนี้ ไท้ล ่าพัก งานเครวจการแผ่น ต้น แจ้ง มลการเป็จ พัอ ไท้}ร้อ งแอนพราบ แสะแจ้ง
กรมล่งเส เม การปกครองท้อ งถิ่น และองค่ก ารบเห ารล่ว น ค่าบธ® ® II® ^ เราบและค่าเป็น การในล่วบ
ท้เถิ่ยวจ้องค่อใป

(นายสมพักค สุวรรณสุจเค)
ประซานเครวจการแผ่นต้น

ล่าเนาอุกต้อง
(นางพัห ่เนทร้ & ล่เอ)
เจ้าหนาท้สอนสวนจ้านาญการ

