
ห้20๒ มิถุนายน ๒๕๖๕
เร่ือง แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และ'นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๘๐๘

ลงวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินว่า ได้มี 

ผู้ร้องเรียนยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้แสวงหาข้อเท็จจริง กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่ปฏิบัต ิตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้าให้ผู้ร้องเรียน 
เดือดร้อนเสียหายเนื่องจากไม่ได้รับการประกาศผลเปีนผู้ชนะหรือไม,ได้รับการคัดเลือกเนินคู่สัญญาตามมาตรา 
๑๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ได้มีคำวินิจฉัยเสร็จสิ้นแล้วและได้มีข้อเสนอแนะ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำชับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ย ื่นเสนอราคาพิจารณาเห็นว่าตนสมควรเนินผู้ชนะการเสนอราคา แต่หน่วยงาน 
ไม่พิจารณาประกาศให้เนินผู้ชนะการเสนอราคา ให้หน่วยงานแจ้งผู้!ม'เห็นด้วยกับประกาศดังกล่าวว่าสามารถ 
ใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. กรณีผู้ยื่นเสนอราคาพิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานของรัฐดำเนินการไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
วิธ ีการที่กำหนดตามกฎหมายหรือขั้นตอนการปฏิบัต ิท ี่ชอบด้วยกฎหมาย ให้หน่วยงานแจ้งผู้ที่ไม่เห็นด้วย 
กับการดำเนินการดังกล่าวว่าสามารถใช้สิทธิร้องเรียนได้ตามข้อ ๒๒๐ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

จังหวัดอุตรดิตถ์พิจารณาแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเนินไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบ ียบกระทรวงการคลังว่าด ้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง จึงขอแจ้งข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินให้อำ๓ อและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ลือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป สำหรับอำ๓ อให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ี 
ทราบและถือปฏิบัติด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ใ ^ ^
(นายพยงค์ ยาเภา)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรองซ ื้*3^ซการ^ ^ บ ่ม ี1̂ ^ ,8การแทน 
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ ผูวาราชการจงหวัดอุตรดิตถ
โทร ๐ ๕๕๔๐ ๓๐๐๘ ต่อ ๑๔ โทรสาร ๐ ๕๕๔๑ ๔๙๘๕ 
ผู้ประสานงาน นายถิรวัส่ส์ โสภา ๐ ๙๓๐ ๑๕๐ ๒๘๑



(ด้วนท๊ีสุศ
ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว  *)

สำนกังาบสง่เสรมิการปแคร^ทอ้งลนจงัหวกัก^'

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

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 
ถนนนครราชสมีา เขตดสุติ 
กทม. ๑๐๓๐๐

4 ไ) มอุิ'นายน ๒๕๖๕
เรือ่ง แจง้ผลการวนิจิฉยัของผูต้รวจการแผน่ดนิ
เรยีน ผูว้า่ราขการจงัหวดั ทกุจังหวัด
สงิทีส่ง่มาดว้ย สำเนาหนงัสอืสำนกังานผูต้รวจการแผน่ดนิ ด่วนท่ีสุด ท่ี ผผ ๑๒๐๒/ ๔๔๑

ลงวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ
ดว้ยสำนกังานผูต้รวจการแผน่ดนิแจง้วา่ไดม้ผิูร้อ้งเรยีบยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนตอ่ผูต้รวจการแผน่ดนิ 

ขอใหแ้สวงหาขอ้เทจ็จรงิ กรณอีงคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไมป่ฏบิตัติามพระราชบญัญตักิารจดัชือ้จดัจา้ง 
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ ทำใหผู้ร้อ้งเรยีนเดอืดรอ้นเสยีหาย เนือ่งจากไมไ่ดร้บัการประกาศผล 
เนนิผูช้นะหรอีไมไ่ดร้บัการคดัเสอืกเนนิคูส่ญัญาตามมาตรา ๑๑๔ แหง่พระราชบญั ญ ตักิารจดัช ือ้จดัจา้ง 
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ ชืง้ผูต้รวจการแผน่ดบิไดม้คิำวนิจิฉยัเสร็จสิน้แลว้ และไดม้ข้ิอเสนอแนะ 
ใหก้รมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่กำชบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ดำเนนิการ ดงันี้

๑. กรณผีูย้ ืน่ เสนอราคาพจิารณาเหน็วา่ตนสมควรเนนิผูช้นะการเสนอราคา แตห่นว่ยงาน 
ไมพ่จิารณาประกาศใหเ้นนิผูช้นะการเสนอราคา ใหห้นว่ยงานแจง้ผูไ้มเ่หน็ดว้ยคบัประกาศดงักลา่ววา่สามารถ 
ไข้สิทธิอุทธรณีได้ตามมาตรา ๑๑๔ แหง่พระราชบัญญติัการจัดช้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. กรณ ผี ูย้ ืบ่ เส น อราคาพ จิารณ าแลว้ เห บ็ วา่ห น ว่ยงาบ ขอ งรฐัดำเน นิ การไม ถ่ กูต อ้ ง 
ตามหลกัเกณ ฑว์ธิกิารท ีก่ำหนดตามกฎหมาย หรอืขัน้ตอบการปฏบิตัทิ ีช่อบดว้ยกฎหมาย ใหห้นว่ยงาน 
แจง้ผ ูท้ ีไ่ม เ่หบ็ดว้ยคบัการดำเนนิการดงักลา่ววา่สามารถใชส้ทิธริอ้งเรยีนไดต้ามขอ้ ๒๒๐ แหง่ระเบยีบ 
กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัชือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่พจิารณาแลว้เหน็วา่ เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิาบเกีย่วคบัการจดัชือ้ 
จดัจา้งขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เนนิไปอยา่งถกูตอ้ง สอดคลอ้งคบัพระราขบญัญตักิารจดัชือ้จดัจา้ง 
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัชือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัด ุ
ภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง ขอความรว่มมอิแจง้ขอ้เสนอแบะของผูต้รวจการแผน่ดบิ 
ใหอ้ำเภอและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ถอืปฏบิต้ติอ่ไป รายละเอยดปรากฎตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา

ขอแสดงความนบัถอื

(บายประยรู รตันเสนยิ)
อธิบดีกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถ่ิน

สำนกับรหิารการคลงัทอ้งถิน่
กลุม่งาบการจดัสรรเงนิอดุหนนุและพฒันาระบบงบประมาณ 
โทรศพัท/์โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๔๙ 
ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนกิส ์ รลโลชลก๏0เ๒.30.ปา
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ด่วนท่ีสุด
ที ผม ๑๒๐๒/  ป ี& 6)

กรมล่งเลไมการนกกรองหองกน 
. ๙ น .....,.2 1 ษ :! ! ..............
รับที า 2 ห.ด. 2565
เล่เ̂ ง วน1*?วํจํการแผ่นดิน—  
ภูนย์ราชการเอสิมพระเกยรตๆ 
อาคารรัฐประคาสบจักดิ ผู้น ๕ 
ถนนแจ้งรัฒนะ แขวงทุ่งสองฟ้อง 
เขตหนักยี กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

เร้อง แจ้งผลการรินิจนัยของผู้ตรวจการแผ่นดิบ

เรียบ อรบดกรมส่งเสไมการปกครองฟ้องลน

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักบริVกรการกล*’''
เ ลฟ ่ ไ ^ * . * * * - ' - * * .
ริน่ที 0 เ0 ห.ด. ฟ̂ :

๑. สำเนาคำรินิจนัยและจ้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน เร้องร้องเริยนเลขแดงที ๒๕๔ /  ๒๕๖๕
ลงรันที ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

๒. สำเนาคำรินิจนัยและจ้อเสนอแนะชองผู้ตรวจการแผ่นดิน เร้ธงร้องเริยนเลขแตงที ๒๕๖ /  ๒๕๖๕
ลงรันที ๒๗ เมษไยบ ๒๕๖๕

๑. สำเนาคำรินิจนัยและจ้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน เร้องร้องเรียนเลขแตงที ๒ ๕ ฟ / ๒*๖*
ลงรันที ๒๗ เม ษ ายน  ๒๕๖๕

ด้ายผู้ร้องเรียนไฟ้ยีบเร้องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอโฟ้แสวงหาจ้อเฟ้จจริงกรณีเทคบาล 
เ}!เอ ง■ ■ แ }อ งด ์ก ารบ ไห ารส ่วน ฟ ้าบ ส ^เIแล ะอ งค ์ก ารบ ไห ารส ่วน ฟ ้าบ ส ■ ■ แ0.ม ่ป ฏ ํป ^ ตาม 
หระราชปัญเฐตการจัดผู้อจ้ดจ้างและการบริหารพัสทุภาครัฐ พ.ค. ๒๕๖๐ ทำใฟ ้ผ ู้ร้องเรียนเด ิอดร้อนเส ียหาย 
เท ีองจากไม ่โฟ ้ร ้บ การป ระกาคผลเป ็น ผ ู้ชน ะห รีอใม ่ไฟ ้ร ้บ การจ ัด เลอกเป ็น ท ุ่น ัญ ญ าดาม ม าตรา ๑๑๔  
แห่งพระราชฟ้ญ{ฐ^การจัดผู้อจัดจ้างและการบริหารฬสชุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิโภ)อเรียนว่าเร้องร้องเรียบจังกล่าว ผู้ตรวจการแผ่นดิบไคัมคำรินิจนัย 
เสรีจสินแนัว,ผู้งสักรมส่งเสรีมการปกครองฟ้องยีนเป็นหน่วยงานคำจับถูแลการปเ}นัดิงานขององคํกรปกครอง 
ส่วนฟ้องยีน ผู้ตรวจการฟนดินจ้งปีจ้อเสนอแบะไฟ้กรมส่งเสริมการปกครองฟ้องยีนฟ้าเนินการตามคำรินิจจัยต่อไป 
รายละเอยตปรากฎตามยีงทีส่งมาจัวย

จ้งเริยบมาเพอโปรคฺทราบและฟ้าเนินการไนส่วนทีเยียวข้องต่อไป

ขอแสตงความนับถอ

0
(นายอดิคร ร่มสนผู้)

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

ฝ่ายฟัฒนาระบบงบประมาฌ 
และฟ้สชุ,ฟ้องยีน 

เะ ฬ บ ..^ ^ ^ ! . .  ^.........
ลฟ่?น̂ 0 ๗ ห.ด. 191{รุ)!

กทุ่มงานการจ้ตสรรเริ'นอุดหบุบ 
แดะทํฒนาระบบงบบ่ระมาญ

เลขรับ.. . .^ . . . .0 4๑ 4.
รันที 9 ป V.‘.ค. &ที๖ที



คำวินจิฉยัและขอ้เสนอแนะของผู[้ตรวจการแผน่ดนิ

สำนักสอบสวน ๔ เรื่องร้องเรียนเลขดำที  ๖๕๓๔/๒๕๖๒ 

เรื่องร้องเรียนเลขแดงที 5 ...น ี้...^ !^ ๕

วันที ๒๗ เมษายน .๒๕๖๕

1. ผู้[แข้ง/ผู้ร้องเรียน

๒. ผู้ถูกร้องเรียนและหปวยงานทีเกี่ยวข้อง 

๖.® ผู้ถูกร้องเรียบ
เทศบาล สำ ๓  อ) จ ั™ ร ัด * *

๖.๒ ทน่วยงานทีเกี่ยวข้อง
กรมส่งเสรีมการปกครองข้องถน

๓. ประเทินเรื่องร้องเรียน

ซอใข้ผู้ดรวจการแฝนทินแสวงหาข้อเท ีจจรีง ก ร ล ิ!เท ศ บ าล ฟ ้อ * * ■ ฟ ป ฐ น ัท ิศ าม  
พระราชนัญญัดการจัดชื้อจัดจ้างและการบรีหารพัสดุภาคร้ฐ พ.ศ. ๖๕๖๐ ทำใข้ผู้ร้องเรียนเสอดร้อนเสียหาย 
เน ื่องจากไม ่ไข ้ร้นการประกาศผลเน ินผู้ชนะห รีอไม ่ไข ้ร ้บการข ้ดเส ีอกเน ินส ู่ส ัญ ญ าดามมาตรา ๑®๔ 
แห่งหระราชบัญญัทิการจัดชื้อจัดจ้างและการบรีหารพัสดุภาครัฐ พ,ศ. ๖๕๖๐

๔. ข้อเท ีจจรีง

๔.® เท ศบ าลฟ ้อ*^■ ไข ้ม ิป ระกาศป ระกวดราคาช ื้อจ ัดช ื้อครุภ ัณ ฑ ์ ยานพาหนะและ 
ชนส่งรถยนต์โดยสาร ๑๖ ทีนัง (ทิเชล) ปรีมาศรกระบอกสูบไม่คำกว่า ๖,๔๐๐ I I  หรีอสำสังเคร่ืองยนต์สูงสุด 
ไม่คำกว่า ๙ ๐  อิโลวัตต์ จ้านวน ๑ ข้น ส้วยวิรีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-๖1ชปเก5) และเอกสารประกวด 
ราคาชื้อข้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-๖1๖๖๒ฐ) เลชที ปท ๕๔๔๐๖/ ๖ ลงวันที ๑๐ ตุลาคม ๖๕๖๖ 
ตอ่ม าเท ศ บ าล ฟ อ้ ง ■ ■ ■ ■ ไข้ม ิประกาศผู้ชนะการเศนอราค า ลงวันที ๕ พ ฤศจ ้กายน  ๖๕ ๖๖ 
โดยบรีพัท * * * *  ชื้งเนินบรีพัทชองผู้ร้องเรียนไมไข้เนินผู้ชนะการประกวดราคา ผู้ร้องเรียนจึงไข้ 
อุทธรณ ์ผลการจัดชื้อจ้ศจ้าง เน ื่องจากเห็นว่าเทศบาลฟ้อง■ ■ ■ มไส้ปฏิน ัท ิดามหสักเกณฑ์และวิธิการ 
ทีสำหนดไนพระราชนัญญัทิการข้ศชื้อจัดจ้างและการบรีหวรพัส่ศภาศร้ฐ พ.ศ. ๖๕๖๐

/ ๔.๖ เทศบาล...
(นางภัทรีนทร้ ช้ืนนัย)

เจ้าหนัาทีสอบสวนจ้านาญก■ 'ร



๔.๒ เทศบาลเปีอง■ ■ ■ ไต้รายงานว่าไต้{เการเผยแพร่ร่างประกาศแสะเอกลาวแนนฟ้า^ 
ประกาศเทีอรับดิงความศตเฟ้น แด่บริบัท■ ■ ■ ■ 0 ไฝไคัคำเป็นการริจารผ์ร่างประกาศและเอกสาร 
แนบฟ้ายประกาศ ประกอบจับบริฟ้ท 0000 ยีนเอกสารไม่ศรบล้วนและไม่ผ่านฤณสณ่เดิทางต้านเทศป็ศ 
ฟองจากรายละเอยดฤณจักษผะไม่ตรงตามทีเทศปาลฌ&■ ■ ■ โาหนด

๔.๓ ต ่อม าเท ศ บ าส เป ึอ ง*■ ■ เค ัป ีป ระก าศ ยก เส ิก รายฟ ้อ ผ ู้ช น ะก ารเส น อ ราศ า 
ลงวนที ๑๓ ปีนาศม ๒๔๖๓ ฟองจาก{เการอุทธรถเโคัแจังรายละเอํยตฤผสมบัดิชองฟ้สทุ เทีอศวามโปร่งไส 
และไม่ก่อ๓ ตศวามเสียหายแก่หน่วยงานภาศรัฐแล้วจ้ง{เประกาศประกวดราคาฟ้อจ้ดฟ้อศรุภัผท์ ยานพาหนะ 
และชนส่ง รถยนต์โดยสาร ๑๒ ทีฟ้ง (ศเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ทีากว่า ๒1๔ 00 เฟ ้ หริอคำจังเศ่ร้องยนต์สูง?{ศ 
ไม่ตากว่า ๙ 0 กํโลรัตต์ จำนวน ๑ คัน คัวย่ริธประกวดราคาอเลกทรอนกส์ (อ4**0ก8)สงรันที ๒๘ เมษายน๒๕๖๓ 
ฟ้งเป็นประกาศฉบับใหม่โดยระยะเวลาทีเทศบาลเปิอ■ ■ ■ ไห้ผู้สนไจยีนเอกสารจ้อเสนอและเลนอราศา 
ทางระบบรัตฟ้อจ้ดจ้างภาศรัฐคัวยอเสีกหรอปิกส์ ศอ ภายไนรันที ๘ พฤษภาศม ๒๕๖๓ ฟอดิจารผาจ้อบ ุล 
รายฟ้อผู้ชอรับและฟ้อเอกสารจะปรากฏว่าปีฟ้อช่องบริฟท้0000แต่ฟอดิจารผาจ้อ:ส ูลรายฟ ้อ 
ผู้ยีฬเอกสารกจันไฝปรากฏว่ทํ}รายฟ้อของบริจั^0 0 0 0 ฟ้าไฟ้บรินัศ 0 0 0 0 ใ ม ่ม ส ีท เท ีจ ะ  
ไคัร้ปการดิจารณาคุฌสมบัตโสัตามประกาศศเงใหม่

๔. จ้อ กฎหมาย
๔ .* ทร* ร ิาฬ ^ (ฐดิร่113*9*^ เ ฬ ฿ เ แ ห ร ส ! ๗ ๙ ๒ ฟ ้.*เ฿ ๒0

มาตรา ๒๒ ผู้ศรวจภาร๗ นดิน ปีหน้าทีและอำนาจจังต่อไปสั 
(๒) แสวงหาจ้อเฟ ้จจริงเม ึ๋อเฟ ้นว่าป ีผู้!,ค ัร้บศวามเคอดร้อนหริอศวามไม่เป ็นธรรม 

จันฟองมาจากการไฝปฏบัดิตามกฎหมายหริอปฎบัตนอกเหนอหน้าทีและอำนาจดามกฎหมายชองหน่วยงาน 
ของร้ฐหริอเจ้าหบัาทีของร้ฐ เทีอเสนอแนะต่อหน่วยงานของร้ฐทีเกียวจ้องให้ขจ้ศหริอระรับศวามเดิอดร้อนหริอ 
ศวามโม่เป็นธรรมฟ้น

มาตรา ๓ฝ  ภายใต้บังคับมาตรา ๖  ห้าม{ปิห้ผู้ตรวจการแผ่นดินร้บเร้องทีผู้ตรวจ๓ รเฟนดิน 
ฟ้จารผาเฟ้วเฟ้นว่า{เจักษณะจังต่อไปฟ้ ไรัพ ิจารผา

(๘) เร้องอนตามมดิทีผู้ตรวจการ๗ นดินคำหนต
ไนกรแเทีศวามปรากฏ่1นถา!)หจังว่าเป็นเ1รีองทีปีจักษผะตามกรรเทฟงใฟ้ผู้ตรฑการ๗ ฟ ๒

จังอุตเร้อง

๔.๒ ประกาศผู้ตรวจการเฟนดิน เร้อง คำหนศเร้องทีผู้ศราจการแผ่นดินไม่รับไรัดิจารฌา 
ตามมาศรา ๓๗ (๘) แห่งพระราชฟ้ญบุ่เดิประกอบรัฐธรรมบุญว่าคัา*ผู้ตรวจการเฟนดิน •พพ. ๖*๖0  ฬพ. ๒๔๖)*

จ้อ ๓ โฟ้เร้องทีมจักษผะคังด่อไปน เป็นเร้องทีผู้ตรวจการแผ่นดินไม่รํบไรัดิจารผาตาม 
มาศรา ๓ฟ (๘) แห่งพระราชบั^{ณ ีดิประกอบรั^รพฤเญว่าคัIยผู้ตรวจการเฟนดิน พ.ศ. ๒๔๖0

๕’แนเฏกต้อง

(นางจัดรินหร้ ฟ้นน้ย)
เจ้าหน้าทีสอบสานจ้าน



(๘) เรื่องท ีน ัไข้เป ็นไปดามมาดรา ๖๖  (๑ ) (๒) (๒) หรีอ (๙ ) ๗ งพระราชบัญญ ัติ 
ประกอบรัฐธรรมบุญว่าข้วยผู้ดรวจการแผ่นดิน ห.ศ. ๒๙๖0 แอ้วแดกรณ์

๙.๓ หร:*าชบ ัญ ญ ัต ิการจัดชื้อจัฬางและการบ รีหารพัสดุภาดรัฐ ห .ศ. ๒๕๖0

มาดรา ๙ ให้รัฐมนศรีว่าการกระทรวงการศอ้งรักษาการดานหระราชบัญญัตินี้ และให้® 
อำนาจออกกฎกระทรวงและระเทียบเทีอปแบัติการดามหระราชบัญญัตินี้

มาดรา ๒๑๙ ผู้ยีงไดยีนจ้อเสนอเทีอหำการจัดชื้อจ้ดจ้างพัสดุก้นฟายงานชองรัฐนัสิทธ 
อุทธรณ์เกี่ยวดับการจัดชื้อจ้ฅจ้างพัสดุในกรณ์ทีเห็นว่าหน่วยฑนชองรัฐมิไข้ปฏบัติไห้เป็นไปดามหลกเกผหํ 
และวิรการทีสำหบดใบหระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเทียน หรีอประกาศทีออกดามความในห*ะราชบัญญัตินี้ 
เป็นเหตุให้ดนไมใข้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรีอไม่ไข้รัชการดัดเสิอกเป็นฎํอ้ญญาดันหน่วยงานชองรัฐ

มาดรา ๑ ๑ ๙ ผู้มสิท!!อุทธรณ์จะยีนอุทธรณ์ในเร่ืองดังด่อไปนี้ใม่ไข้
(๑) การเสือกไจ้วิรีการจ้ดชื้อจ้ดจ้างหรีอเกณฑ์ทีใจ้ในการพัจารณาผลการจ้ดชื้อจ้ดจ้าง 

ดามหระราชบัญญัตินี้ชองหน่วยงานชองรัฐ
(๒) การยกเลกการจัดชื้อจัดจ้างดามมาดรา ๖๗
(๓) การละเรันการอ้างสิงหระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเท ียบ หรื่อประกาศทีออก 

คามหระราชบัญญัตินี้โนส่วนทีเกี่ยวจ้องโดยดรงดับการจัดชื้อจัดจ้างในประกาศ เอกสาร หรีอหนังสิอเจ้ญชวน 
ชองหน่วยงานชองรัฐ ' “ * ' *

(๔) กรณ์ยีนดามทีสำหบดในกฎกระทรวง
มาดรา ๑๑๖ การอุทธรณ์ข้องหำเป็นหนังสิอลงลายมอช้ือผู้อุทธรณ์
ใบหนังสีออุทธรณ์ดามวรรดหนี้ง ข้องใจ้อ้อยสำสุภาห และระบุจ้อเทีจจรีงและเหดุผล 

ฒัเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ให้จ้ดเจบ หรัอมแนบเอกสารหลกฐานทีเกี่ยวจ้องไปด้วย
ไนกรณ์ทีเห็บสมศวร รัฐมนฅรีอาจออกระเทียบสำหนดวิรีการอุทธรณ ์เป ็นอย่างยีน 

หรีอรายละเอ้ยศเกี่ยวก้นการอุทธรณ์ยีนข้วยดัใข้

มาดรา ๑๑๗ ไห้ผู้สิสิทรีอุทธรณ์ยีนอุทธรณ์ด่อหน่วยงานชองรัฐนี้นภายไนเจ้ครันหำการ 
นับแด่รันประกาศผลการจ้ดชื้อจัดจ้างใบระนบเฅรีอช้ายสารสนเทศชองกรมบัญรีกลาง

มาดรา ๑๑๘  ให้หน่วยงาบของรัฐหํจารณาและวิน ัจนัยอุทธรณ ์ไห้แอ้วเสรีจภายใน 
แศรันหำภาร นับแด่รันทีใข้รับอุทธรณ์ ในกรผทีเห็นข้วยดับอุทธรณ์เไให้สำเนับการดามศวามเห็นนี้นภาย่ไน 
สำทนดเวลาพังกส่า'ว

ในกรฟ ้ท ีหน ่วยงาบของรัฐไม ่เห ็นข้วยดับอุทธรณ ์ ไม่ว่าน ี้งหมดทรี[อบางส่วนไห้ 
เร่งรายงานศวามเห็นหรัอมเหตุผลไปก้งคณะกรรมการฑ์จารฌาอุทธรณ์ศามมาศรา 9 # 0! ภายในสามรันหำการ 
นับแด่รันทีศรบสำหนดดามวรรคหนี้ง

ด * ร ^
(บางดัทรีฆ ฬ ์ ชื้นนัย)

เจ้าหนัาทีสอบสวมช้าบาญๆ ธๆ

ส่าเนาถูกข้อง /มาดรา ๑®®;...



มาตรา * * ๙  ฟ้ฐไต้เนราซงานจากใฝา®งานชอง?ฐตามมาตรา ๑๑๗ ให้คณะกรไ!มการ 
สิจารณาอุทธรณ์สิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเศรจ/ฑยใบลามสิน?บปับแต่วันท1ห้รับรวยงานห้งกล่''ว หากเรื่องไค 
ไม่อาจสิจารผาไห้หันไนกำVณคชื้นไห้คณะกรรมการสิจารผาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไน่ให้ฝเคนล®*ค& 
ศเงละไฝเกํบสิบห้าวับปับแต่วับชื้ครบกำหนดเวลากังกล่าว และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์และผู้ซบะการจ้ดชื้อจ้คจ้าง 
หรํอเ̂ ห้รับการกัคเสิอกทราบ

ในกรผชื้คณะกรรมการสิจารณาอุทธรณ ์เห ้บว่าอุทธรณ ์สิงชื้นและบีผลต่อการจ้คชื้อ 
จัคจ้างอย่างมปัยล่ากัญไห้คณะกรรมการสิจารณาอุทธรณ์ส์งไห้หน่วยงาบซอง?ฐต่'นบีบการให้บีการจ้คชื้อ 
จัคจ้างใหม่หรอเรื่มจากชื้นคอนไคตามชื้เห้นสมควรไนกรณ์ชื้คณะกรรมการสิจารณาอุทธรณ์เห้บว่าอุทธรณ์ 
สิงไม่ชื้นท?อไม่บีผลต่อการจัคชื้อจัฅจ้างอย่างบีปัยล่ากัญให้แจ้งหน่วยงาบของรัฐเชื้อทำกๆรจ้ตชื้อจ้ศจ้างต่อไป 

การรปจ&เชองคณะกรรมการสิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นห้สุค 
ในกรณ ์ชื้ห ันกำหนคระยะเวลาสิจารณาอุทธรณ ์ตามวรรคหป็งแล้ว คณะกรรมการ 

ส ิจารณ าอุทธรณ ์ย่ฬจารณ วไม่ฟวเส?จ ให้อุสีเร่ือง และไห้คณะกรรมการสิจารณาอุทธรณ์แจ้งผู้อุทธรณ์และ 
ผู้ซนะการจัตชื้อจัคจ้างห?อผู้เห ้รับการกัคฟ้อกทราบ ท?อมกํ'บแจ้งให้ทน่วองานชอง?ฐห้าการจ้คชื้อจ้คจ้าง 
ต่อไป

ผู้อุทธรณ์ผู้ใคไม่พอใจกำวันจล้ยของคณะกรรมการสิจารผาอุทธรณ์ หรอการชุฅเรื่อง 
ตามวรรคส์ และเห้นว่าหน่วยงานซอง?ฐห้องรับฝ็คซฅไจ้ค่าเสียหาย ผู้ชื้บแสิทธสิ©งคสีต่อศาลเชื้อเรื่ยกไห้ 
หน่วยงานซองรัฐซคไจ้ค่าฟ้ยหายไห้ แต่การห ้องคสีห ้เส#!#แ!เอ#!?ระทบต่อการจ้คชื้อจ้คจ้างชื้หน ่วองาน 
ของรัฐไห้ลงนามในกัญญาจัคช้ือจัคจ้างช้ืนแล้ว

๔.๔ กฎกระกฬวงกำหนคเร ื่องกาฬ คชื้อจัคจ้างกับหน่วยงาบซอง?ฐทใจ้สิทธอุทธรณ์ไมให้
พ .ค .๒ตา90

อากัยกำบาจตามความโบมาตรา ๔.วรรคทบ้ีง และมาตรา ๑®๔ (๔) แฟงพระราฬญณ์สี 
การจัคชื้อจัคจ้างและการบวัหารหัสตุภาค?ฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ รัฐมนต?ว่าการกระทรวงการคล้งออกกฎกระทรวงไวั 
กังต่อไปชื้

ผู้ชื้งไห้ย๋ึมจ้อเสบอเชื้อทาการจ้คชื้ซจ้คจ้างกับหน่วยงานของรัฐไม่มสิทธํอุทธรณ์เกี่ยวกับ 
การจัฅชื้อจัคจ้างพสตุในเร่ืองกังต่อไปบี้

(ต ) ต ุณ สมป ัส ีซองผู้ร ื่นจ้อเสนอราย!เนชื้เจ ้าว่วมการจ้คชื้อจ้คจ้างห ัสตุไบคเงช ื้น  
ไคยวัธประกาศเจ้ญซวนทํ่วไป ห้วยวัเตลาคกํเสิกทรอบีกล่

(๒) ในกรณ์ชื้หน่วยงานของรัฐเปีคโอกาสโห้บีการรับสิงความศคเห้นร่างขอบเขตของงาน 
หรอรายละเอยคคุฌกักษผะเฉทาะของห ัสตุจากเประกอบการก่อนจะฟาการจัคชื้ฐจัดจ้าง ทากปรากฎว่า 
เประกอบการชื้งเบีนเรื่นจ้อเลนอใบการจัคชื้อจัตจ้างใบค#งชื้น&ห้วัจารณ์ทรอเศนอแนะร่างขอบเขตชองงาน 
ห?อรายละเอยคคุณกักหณะเฉทาะของหัสตุ ผู้ประกอบการชื้งเป็นผู้ส์นจ้ณสบอช้ืนจะรุท®รณ์ ในเรื่องขอบเขต 
ของงาบห?อรายละเอยคคุณกักหผะเฉทาะซองหัสตุของVณ่วยงาบของรัฐปันบีให้

ห้าเนาถูกห้อง

(บางกัทรนท? ชื้นผู้ย)
เจ้าทใเ?าชื้สอบ*เวนกำนาอุ^'!-.

/ ๔.๔ ระเบียบ...



๔๔ ระ)บอบ๓®ดรรงกรพ)ล้งว่าห้วย*ทรจํ!ตฟ้อเตจ้า*•สะการปริ!กร!เสถูภวครัฐ แ ส . ๒๕๖0

จ้อ ๕๖โบกรณีที่ปราก(เร่า ป ี^นจ้อเสนอเร่เองรายแ!ยวห่รัอ่ป ีผู้!)นจ้อเสนอหลายราย 
แต่ถูกห้องตรงตามส์อนไขที่คำหนตไนเอกสารประกวตราศาป็เห้กทรอป็กจ้เร่!อกวอเห้ยวไห้ศล)ยลวพ•เลว,* 
ทจารฌาผลการประกาคราคาอํเลกทรอป็กส์เสนอห้วหน้าVฝายงานของรัฐผ่านห้วหน้าเจ้าหน้าที่ฟอย•นสก 
การประกาศราศาป ็แ!กทรอป ็กส ์ศ?งน ั้น  แต่จ้าศผะกรรมกๆรร่!จารผาแจ้วเฟ ้นว่าป ึเทถ ูดสสมศวรท ี่จะ 
ตำเป็นการต่อไปไตยไฝห้องยกเสิกการประกวศรา!*าเ}เห้กทรอป็กจ้ให้คณะกรรมการจ้าเป็นการตามจ้อ ๕๗ 
หริอจ้อ ๕๘ แจ้วแต่กรณีโคยอบุโลม

ไนกรณีที่ไมมผู้ยีนข้อเสนอหริอมแดโม่ถูกห้องตรงตามเงึ๋อบไขที่คำหนดไนเอกสาร 
ประกวดราคาอิเสิกทรอป็กส์ไห้เสนอฟ้วหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านห้วหน้าเจ้าหน้าที่เที่อยกเลิกการประกวด 
ราคาอํเลกทรอป็กส์ศ?งนั้นและตำเป็นการประกวดราศาอํเจ้กทรอป็กสํใหม่ แต่หากห้วทน้าหน่วยงานของรัฐ 
ฟ ้จารผาแจ้วเฟ ้นว่าการประกวดราศาฐเจ้กทรอป ็กจ้ใหม ่อาจไม ่ไห ้ผลด จะล้งไห ้ตำเป ็นการฟ้อหริอจ้าง 
โดยริริห ้ดเลอกตามมาตรา ๕๖ วรรคหป็ง (๑ ) (ก) หริอรริณ ทาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนง (๒) (ก) 
แจ้วแต่กรณีก!จ้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะตำเป็นการฟ้อห่ริอจ้างโดยรริจ้ดณีอกห่ริอรริเอ่ทาะเจาะจงจ้วยเหตุยีน 
ให้เริมกระบวนการฟ้อหริอจ้างไหมโดยการจ้ตทำรายงานขอฟ้อหริอขอจ้าง ตามข้อ ๒๒

จ้อ ๒๒0 ผู้!ดเฟ้นว่าหน่วยงานของรัฐป็ไห้ปฎํน้ตไห้เป็นไปตามหจ้กเกผทํและวริการ 
ที่คำหนคไนกฎหมายร่าห้วยการจ้ดฟ้ฮจ้ดจ้างและการบริหารห้สถูภาครัฐ กฎกระหรวง ระเปียบ หริอประกาศ 
ที่ออกดามความใบกฎหมายว่าห้วยการจ้ดฟ้อจ้ดจ้างและการบริหารห้สคุภาครฐมสิทริรัองเริยนไปยังหน่วยงาน 
ของรัฐนั้นหริอศผะกรรมการทจารณาอุทธรณี แจ้วแต่กรณีก!จ้

การยีนข้อรัองเริยนตามวรรคหปีง จ้องตำเป็นการภายไน ๑๕ รัน น้บแศ่ว้นที่เหริอศวรเ 
ว่าหน่วยงานของรัฐนั้ฟ!ป็ห้ปฐน้ห้ไห้เป็นไปตามหจ้กเกณทํแคะริริการที่คำหนศโนกฎหมายว่าห้วยการจ้ตฟ้อ 
จ้ตจ้างและการบริหารห้สถูภาศรัฐ กฎกระทรวง ระเปียบ หริอประกาศที่ออกดามศวามไบกฎหมายว่าห้วย 
การจัศฟ้อจ้ตจ้างและการปริหารห้ลดุภาศริฐ

๖ . จ ้อด ิจารพ า

ผู้ตรวจการแผ่นดิบดิจารณาข้อเฟ้จจริงและข้อกฎหมายที่เกียวข้องแจ้วเฟ้นว่า กรณ ีรัองเริยนว่า 
เทศบาลณีอง■ ■ ■ เมปฐงดิคามทระราชปัญ^การจ้คฟ้อจ้ตจ้างและการบริหารท้สตุภาศริฐ ท.ศ. ๒๕๖0  
ทำไห ้ผู้รัองเริอนเห ้อดรัอบเสียหายฟองจากไม่ไห ้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหริอไม่ไห ้รับกาวล้ตเส ื0ก 
เป็นภู่สัญญาตามมาตรา ๑๑๔ แห่งทระราชน้ญ(ฐตการจ้ดฟ้อจ้ดจ้างและการบริหารห้สดุภาศริฐ ห.ศ. ๒๕๖0  นั้น 
จากการแสวงหาข้อเฟ้จจ่ริงปรากฎว่า ผู้รัองเริยนไมไห้ตำเป็นการริจารณีร่างประกาศและเอกสารแนบห้ายประกาศ 
ประกอนล้บผู้รัองเริยนยีนเอกสารไม่ศรบจ้)นแสะไม่ผ่านถูผสมน้ดิหๆงห้ๆมเหศป็ศ ฟ องจากรายละเอยศ 
ถูฌจ้กษณะไม่ตรงดามที่เหศบาลเป็อง*!■ ■ คำหนด โฅยต่อมาเหศบาลณีอง■ (^ ■ เห้ปีประกาศยกษํเก 
รายยีอผู้ขนะการเสนอราคาและไห้ตำเป็นการประกาศประกาศราคาฟ้อจ้ศฟ้อศรุจัผทํอานทาหบะและขบสํง

ล้าเนาถูกห้อง

(นางล้ทริบทรั สันบุอ)
เจ้าหน้าที่สอบสวนข้านาญการ

/รลยนต์โคยสาร...



รสยนต์โด่ยสาร ๑๒ ทีทีง (ดิเซ่ส}ใหม่โตยให้สิท?แก่เประกอบการรายเดิมทีเคยเสนอรา'?เาไร้ฟ®คเงล่อน
ฬสซรๆกฏว่ๆฒ ึ๋อ ่ส ิจ่ๆรฌา^อ^ลราย^อ^อรับและซื้อเอกสารปรๆกฏว่ามซี่อ*ชองบรษัท®^^^®1

ล่านาจหน้าที ยังนน ส์อฬอ*รัยนสั^เป็นเรึ๋®งทีธฬเป็นไ!๒ฯมมาตรา ๒๒ (๒} ตามประกาศเตรวจการเฟนดิน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ทีงล่าหนคฟอ่งทีเตรวจ.การแผ่นดินไม่ร้บุฬฺพิจารณาตามมาตรา ๓๗ (๘) แล่งพร*ราชยัญเฐ่ดิ 
ประคอบร้]!ธรรมถูญว่าควยเตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖0

๗ .คํๆวนจฉัยและ!®เสนอแนะ
อายัอเหตุสังกส่าวทีางต้น จ้งรีป็จชัยยุตฟองร้องเรียนในฟองนื๊ ตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง 

แปง่พระราซบัญญดิประกอบรั^รม^ญร่าด้วยเตรรวการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖0
อทีง ฟ®พ ิจารณ าฟองร้องเรียนส ังกล่าว จง!!ทีอเสนอแนะไปยังอ?นดิกรมล่งเส์รีม 

การปกครองดิอฟนแเง์ทษ่วองานในยัง่ยัคเสือล่ากบดูแลไ^าเป็นการ ยังที'
๗ .๑ ศรล่!!เทีนเสนอราคาพิจารณาเห็นว่าตนสมควรเป็นเซนะการเสนอราคา แล่หน่วยงาน 

ไม่พิจ่ารณาประกาศไห้เป็นเซนะการเสนอราคๆไห้หน่วยงานแจ้งเทีไม่เห ็นต้วยยับประกาศยังกล่าว 
ว่าส่ามารฟไทีสิท?ทีนรุทสรฒโต้ ตามมาตรา ๑๑๔ แล่งพระร่าซยัญน่แดิการจ้คทีอจ้คจ้าง'แสะการบรีหาร - 
ยัสลุกาคแ แตุเ-ะ๒๕1๒0

๗.๒ กรฟ้เทีนเสนอราคาพิจารณาเห็นว่าหน่วยงานซองร้ฐยัาเป็.นการโคยไม่ถูกต้อง 
ตามหยักเกฌยัรี?การทีล่าหนคตามกฎหมายหริอซั้นตอนการปเ}ยัดิทีซ0ปต้วยกฎหมายไห้ตน่วยงาบแจ้ง 
เท ีไม่เห ็นต้ว&ยับการล่าเป ็นการยังกล่าวว่าสามารถไทีส ิหฐร้องเรียนไต้ ตรมทีอ ๒๒0 แห่งระเป็ยน 
กร่ะฒว่งการ่ศยังว่าเร่ยการเจ้ด่เอจ้ด่จ้าฒ,สะการปรีหๆรห้๒เก ฟ แ รแศ5 ๒๕๖0

ยังท ี' ไห ้ล่ายักงานเดรวจการแผ่นดินแจ้งผลกรรรีป็จชัยให้เร้องเรียนทราบ และแจ้ง 
กรมสงเสริมสารปกครองห้องถนและเทศบาลเฐอง®®®ทร นทีเทียวทีองล่อไป

(นายสมยักที สุวรรณลุจริต)
ประ®านเตรวจการแผ่นดิน

ล่าเนาถูก่ต้อง
เ ต ^  *

(นางยัทรีนทรี ทีนเอ)
เจ้าหน้า'ทีสอนสวนล่านาญการ



ล้ารอจห้ยแตะจ้อพน®แนะซอ*ผู้[ตรวจก'ไรแฝฬเน
สำฟ้'ไสอบสวน ๙ เร่ืองร้องเริอนเลขตำที .....๒๖๘๓/๒๕๖๒....

เรื่องร้องเริยนพฃแดงไ!'....̂ ..*..!?./...̂ .̂ ^

ริ'นที ๒๗ (มนไยน .๒๙๖๕

๓. ผู้แจ้ง/ผ ู้ร้องเริอน

นา0 0  0 0 0 1

๒. ผู้ถ ูกเองเริยนแสะหปวองานทีเยียวจ้อง 

๒.๑ ผู้ถูกร้องเริยน
องค์การบริหารส่วนตำบล0® จ้งหวัค0III 

๒.๒ ไฝวองานทีเยียวจ้อง1 *
กรมส่งเสริมการปกศรองห้องยีน

๓. ประเกนเรื่อฬองเริยน

ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแสวงหาจ้อเห้จจริง กรณีองค์การบริหาร,ส่วนตำบล0 0 ม่ปฎฟ้ดิ 
ตามหระราขบ ัญ เ̂ การจัคฟ ้อจัดจ้างและการบริหารห ัสท ุภาตร้ฐ ห.ส. ๒๕๖0 ห้าไห้ผู้ร้องเรื่อบเดิอดร้อน 
เสียหายฟองจากไมให้ร้บการประกาศผลเป็นผู้ชนะหริอไม่ไห้ร้บการล้ดเลอกเป็บถู่ลัญญาตามมาตรา ๓๓๕ 
แห่งหระราชบัญฤ^การจ้ตฟ้อจ้ดจ้างและการบริหารหัสทุกาศร้ฐ ห.ศ. ๒๕๖0

๔. จ้อเหจจริง

๔.® องค์การบริหารส่วนตำบล0 0 ห้มประกาศประกวดราดาฟ้อจัดฟ้อคชุภัณห้ยานหาหนะ 
และขนส่งรถบรรทุก (ห ้เซล) ขนาศ ๓ ห้น จ้น เศยีอน ๒ ห้อ ปริมาตรกระบอกถูบไม่คำกว่า (0 ,0 0 0  จ ้จ ้ 
หริอคำลังเศรื่องยนต์ถูงสุดไม่คำกว่า ๘0  กโลว้ดต์ แบบห้บเป็ลแค์บ จ้านวน ๓ ล้น ห ้วยวิธประกวดราศา 
อเสํกทรอนกส์ (อ*ฬฟป!กรู) สงริ’นที ๓๓ ทุสาตม ๒๕๖๒ ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบล®0 1 ห้ฝ็ประกาส 
ผู้ขนะการเสนอราดา สงริ’นที ๒๓ หฤสจ้กาซน ๒๕๖๒■ โดยบริหัท0 0 0 0 0  ฟ้งเป็นบริห ้ทของ 
ผู้ร้องเริยนไปไห้เป็นผู้ชนะการประกวดราศา ผู้ร้องเริยนจํงไห ้อุทธรณ ์ผลการจ้ดฟ ้อจ้ดจ้างฟองจากเหนว่า 
องค์การบริหารส่วนตำบล0 0 &ไห้ปฎฟ้ตดามหลักเกณห้และวิริการทีคำหนดโนหระราขปญอุ่)หการจ้ดผู้® 
จ้ดจ้างและการบริหารหัสทุภาศริฐ ห.ศ. ๒๕๖0  สำเนวถูลห้8*

*, ะ - .  / ๔.๒องค์การ...(นางห้หรินทร้ สนบุ้ย)
เจ้าหฟ้าทีสอนสวนจ้านาญกวร



๔.๒ องกํการบริหารส ่วนส ่าบล® ^แว่งว่าผ ู้ร ัองเริอนไลัยนเอกสารแคคคาเอกและห^อ 
รายละเอยคทุณลักษณะเฉพาะคามเอกสารประกวคราคา&อลัวยวิธประกวดราคาอแกหรอน้กส์ (6-ชเส่ปเกฐ} 
ไม ่เน ้นไปตามเงอนไจของเอกสารประกวคราคา ว ่อ  ๔.๔ ระบบปังลับเส ัยว พวงมาลัยลับหางขวาแบบ 
แรคแอบลัฟ ้เน ้ยบและ!เพาวเวอริส ่วยผ่อนแรง โคยไฝปรากฎรายละแอคไฟหปัาแบบ .103 โปรเจคเคอริ 
พรัอมระบบปรับสูง-ส่าลัตโนปัลั ลังน้น เง เอว่าบริษัท ® ® |̂ ® จ อ ง ผ ู้ร ัอ ง เร ิย น ไ ม ่ฝ าน ย ุผ ส ม บ ต  
มา^งแส่ลัน อุทธรณ์ชองบริษัท |® ® ® ® |ร ิ!งไ ม ่ว ่น แ ล ะ ไ ม ่อ าจ ร ับ ร ิ?งไ ล ั ส่อมาองลัการบริหารส่วน
ส่าบ® ® ฝประกาคยกเล ักประกาคประกวลราคา^อลัค^ อคริล ัผลัยาบหาหน^แส^ขบส่งรกบรรๆก^ขอ) 
ขนาค 0) ลัน ชัชเฅส์อน ๒ ลัอ ปริมาครกระบอกสูบไม่ส่ากว่า ๒ ,000 งํแ หริอกำลังเต1องยนต์สูงสุตไม่ส่ากว่า 
๙ 0  เโ ล ว ่ค ล ั แบ บ ล ับ เ'น ้ลแล ับ  ว่าน วน  ๑  ลัน ล ัวยร ิเป ระ ก ว ค ราค าเฝ (ก ห รอ น ้ก ส ์ (6-เ3ผฟ ้กฐ) 
ลงรินริเ ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๖๓ และประกาศยฬ?กรายส่อ^(นะการเสนอราคา ลงวันริ! ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๖๓

๔: เอกฎห มาย

๔.๑ พระราขปัญญคประกอบรัฐธรรมสูญว่าลัวยผู้ตรวจการเฟนลัน ห .ศ. ๒๔๖0
มาครา ๒๒ {ครวจการ๗ นริ!น เหน้าริ!และอำนาจลังส่อไปไ!
{๒) แสวงหาว่อเทจจริงเน ้อเฟ ้นว่า!!ผู้ไลัรับความเตอคริอนหริอศวามไม่เน ้นธรรม 

ลับเน้องมาจากการไม่ปฎิน้คคามกฎหมายพอปฎํบตบอกเห!!อหน้าริ!และอำนาจตามกฎหมายชองหน่วยงาน 
ของรัฐหริอเว่าหน้าริ!จองรัฐ เหอเสนอแนะส่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องไน้ชว่ตใฬอระวับตวามเฅอคร้อนหริอ 
ความไม่เน้นธรรมปัน

มาครา ๓๗ กายใลัป ังลับมาตรา ๖ ห้ามน้ไห้ผู้ครวจการแผ่นลับรับฟองที่ผู้ครวจการ 
แผ่นลับฟิจารณาแลัวเลันว่าปีลักษณะลังส่อไปน้ ไวัลัจารณา

(๘) เร๋ึองลันคามมลัริเสู้ตรวจการแฟนลันกำหนค
ไนกรล?ริเศรามปรากฎไนกายหลังว่าเน้นส์องริแลักษณะคามวรรคหน้ง ไห้ผู้ตรวจการ

แผ่นลันลังยุตเริอง

๔•๒ ประกาศผู้ครวจการเฟนลัน ฟอง กำหนคฟองที่ผู้ตรวจการแผ่นลับไม่รับไวัริ{จรรณา 
คามมาครา ๓๗ (๘) แห ่งหระราชปัญ ญ ัคประกอบรัฐธรรมสูญ ว่าห ้วยผู้ตรวจกาาแผ่นคบ พ .ค . ๒๔๖0  
พ.ค. ๒๔๖๒

ว่อ ๓ ไห้ฟองที่ปีลักษณะลังส่อไปน้เน้นฟองริ!ผู้ครวจการแผ่นลันไม่ริบไรัลัจารณาคาม 
มาครา ๓๗ (๘) แร๒ ไระราชน้ญเฐลัประกอบรัฐธรรมสูญว่าลัวยผู้ครวจการแฟบลัน พ.ส. ๒๔๖0

(๘) ฟองท ี่!เไลัเน ้นไปคามมาครา ๒๒ (๑ ) (๒) (๓) หริอ {๔) แห’งพ ระราจป ัญ เว่ล ั 
ประกอบรัฐธรรมสู่ญว่าลัวซผู้ครรจการแฟนลัน ห.ส. ๒๔๖0  แลัวแส่กรณ์

• & ’
(น'ฟ&(รินหริ & เน ้อ)

เว่าหน้าริ!ศอบสวนส่าบาญการ

อำเนาถูกห้อง / ๔:๓ หระราชปัญอุ่}ลั..-



๕*1 พระราชยัญ เฐสิการจัดเอจ้ดจ้างและการบริหารห้สตุกๆสวัฐ ร*.ส* ๒ *๖0
มาดรา ๕ ให้รัฐพด!ว่าการกร*พรวง!โ!วรคล้งรัเาษาการ*ใม1ดระร,าชยัญเกีเดินี้ และให้® 

ล่านาจออกกฎกระทรวงและระเปียบเที®ปฎปีพิการดามพระราชยัญ!เดินี้
มาดรา ๑๑๔ (เกีงไพนทีอเสนอเทีอห่าการจ้ดเอจัคจ้างพัสตุยับหน่วยงานของรัฐมสิท? 

อุทธรณ ์เกียวยับการจัดเอ จัดจ้างห่สตุ ใบกรฟ้ทีเฟ้นว่าหน่วยงานชองรัฐปีได้ป/]ยัดให้เปีนไปดามหยักเกณท์ 
แล:̂ การทีล่าหบดในพระราชยัญณ์พินี้ กฎกระทราง ระเปีย,ช หริอประกาศทีออกดามศวามไนพระราชยัญณ์ด้นี้
เปีบเหตุให้ตบไมได้รับการประกาศผสเปีน^ะทริอไมได้รับการด้ศเลํอกเปีนอุ่ยัญญายับหน่วยงานชองรัฐ

มาดรา ๑๑๕ ^มสิห?อุทธรณ์จะส์นอุทธรณ์ไนฟองด้งต่อไปนี้ไมได้ 
(®) การเสิอกไทีริ?การจัดเอ จัดจ้างหริอเกณห่ทีไทีไนการพิจารผาผลการจัดเอ จัดจ้าง 

ดามพระราชยัญ(^นี้ซองหน่วยงานชองรัฐ
(๒) การยกเลกการจ้ดเอจ้ศจ้างดามมาดรา ๖๗
(เภ) การละเวันการอ้างถํงพระราชยัญญ้ดนี้ กฎกระทรวง ระเป ียน ทริอประกาศทีออก 

ดามพระราชยัญ^นี้ไนส่วนทีเกียวทีองโดยตรงยับการจัดเอจัดจ้างในประกาศ เอกสาร หริอหยังสือเทีญชวน 
ของหน่วยงานชองรัฐ

(๔) กรณ์กีนดามทีล่าหนศใบกฎกระทรวง

มาดรา * * ๖  การอุทธรณ์ด้องห่าเปีนหยังสิอลงลาฟ!เอเอเอุทธรณ์ 
ในหยังสิออุทธรณ์ตามวรรศหทีง ด้องใทีอ้อยดำสุภาพ และระบุทีอเฟ้จจริงและเหตุผล 

อ้นเปีนเหตุแห่งการอุทธรณ์ไห้ทีดเจน พรัอมแบบเอกสารหยักฐานทีเกียวทีองไปด้วย
ในกรณ์ทีเฟ้นสมศวร รัฐมบดริอาจออกระเป ียบกำหนดว?การอุทธรณ ์เป ีนอย่างอึ๋น 

หริอรายละเอยดเกียวยับการอุทธรณ์อึ๋นด้วยยัได้

มาดรา * * ๗ ไห้^สิทธอุทธรณ์ยบอุทธรณ์ต่อหน่วยงานซองรัฐนั้นภายในเจ้ศวันห่าการ 
ยับแต่วัฟระกาศผลการจ้ดเอจ้ดจ้างในระบบเศ่ริอย่าอสารสนเทศของกรมยัญ?กลาง

มาดรา **๘  ให ้หน ่วยงาบของรัฐพ ิจารณ าและริ!)จชัยอุทธรณ ์ไห ้แล้วเสริจภายใน 
เจ้ดวันห่าการ ยับแต่วันทได้รัชอุทธรณ์ ในกรณ์ทีเฟ้นด้วยยับอุทธรณ์ยัไห้ล่าเปีนการตามศวามเฟ้นนั้นภายไน 
ล่าหนดเวลาด้งกล,าว

โบกรณ ์ท ีหน ่วยงวนของรัฐไย่เฟ ้นด้วยยับอุทธรณ ์ ไม ่ว่าน ั้งหมดหริอบางส ่วนให ้ 
เร่งรายงานศวามเฟ้นทเอมเหตุผลใปอ้ง่ดฒะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ดามมาดรา *๑ ๙  ภายไนสามวันห่าการ- 
ยับแต่วับทีศรบล่าหนดดาบวรรดหนึ๋ง

ดำเนาอุกล้อง
* 7 ^

(น า. (5 8 น ฬ  เน  V I)
เจ้าหบาทีสอบสวนย่านาญการ

/ม'*ดรา 9XI)๘...



มาศรา ๑(1)๘ เน้อไห้รับรายงาบจากหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑®๘ ให้คณะกรรมการ 
พิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์!ห้แห้วเสรืจภายไนสามสิบวัใ™บแต่วับท!ห้รับราย™คั'5กล ่าา หากฟองใค 
โม่อๆจพิจารณาไลัห้บในกํไหนคฟ้บให้คณะกรรมการพิจารณาอุท®รณ์ขยายระยะเวลาออกไป!คั!ม่เสิบสองคเง 
คเงละไม่เสิบสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบกำหนตเวลากังกล่าว และแวังให้ผู้อุทธรณ์และผู้ขนะการวัตสัอวัคข้าง 
หริอผู้!กัรับการกัคเลอกทราบ

ในกรณ์ที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ์เห้นว่าอุทธรณ์พิงขนและมผลต่อการวัคยีอ 
วัตข้างอย่างปินัยสำกัญ ให้คณะกรรมการพิจารผาอุทธรณ์ลังให้หน่วยงานของรัฐกำเนินการให้มการข้ตขึ้อ 
วัตข้างใหม่หริอเริมจากขั๊นตอนไตตามที่เห้นสมควร ใบกรณ์ที่คณะกรรมการพิจารผาอุทธรณ์เห้นว่าอุทธรณ์ 
พิงไม่ข้นหริอไม่ปีผลต่อการวัตข้อวัตข้างอย่างปีนัยสำกัญไห้แข้งหน่วยงานของรัฐเที่อกำการข้ตข้อวัดข้างต่อไป 

การวินิจสัยฃองคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์!ห้เน้นที่สุต 
ไนกรณ ์ที่ห ับกำทนคระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ ์ตามวรรคหใ!งแห้ว คณะกรรมการ 

พิจารณาอุทธรณ์ยังพิจารณาไม่แห้วเศริจไห้ยุตเริองและไห้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แข้งผู้อุทธรณ์และ 
ผู้ขนะการข้คข้อข้คข้างหริอผู้!ห้รับการกัดเลอกทราบ พร้อมกับแข้งให้ทน่วยงานของรัฐกำการวัตข้อวัคข้าง 
ต่อไป

ผู้อุทธรณ์ผู้!ตไปทอไจกำวินิจลัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หริอการยุตเริอง 
ตามวรรคส์ และเห้นว่าหน่วยงานของรัฐห้องรับฝ็คขคใข้ค่าเสียหาย ผู้น ั้นมสิหริฟ้องคดต่อคาลเที่อเริยกให้ 
หน่วยงานของรัฐชศไว่ค่าเสียหายไห้ แค่การฟ้องคดดังกล่าวไม่ปีผลกระทบต่อการวัคข้อวัดข้างที่หน่วยงาน 
ของรัฐไห้คงนามใบสัญญาจัดข้อจัดข้างนั้นแห้ว

๔ ๔ กฎกระ™ รวงกำทนตเริองการวัตข้อวัตว่างกับหน่วยงานของรัฐที่ใว่สิทริอุทธรณ์ไม่ให้
ท.ส. ๒๔๖0

อากัยกำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหน่ีง และมาตรา ๑๑๔ (๔) แห่งพระราชปัญญ้ต 
การวัคข้อวัตข้างและการบริหารหัลคุภาครัฐ ท.ค. ๒๔๖๐ รัฐมนต่ริว่าการกระทรวงการคห้งออกกฎกระทรวงไวั 
กังต่อไปนั้

ผู้ที่งไห้ยีนข้อเสนอเที่อกำการข้ดข้อวัตข้างกัใ™น่วยงานของรัฐไม่มสิทริอุทธรณ์เกี่ยวกับ 
การวัคข้อวัตข้างทสคุใบเริองห้งต่อ่!ปนั้

{๑) ค ุณ สมน ัส ิของผู้ยีนข้อเสนอรายยีนท ี่เข ้าร่วมการวัตข ้อวัตข ้างห ัสตุในคเงน ั้น  
โศยวิธประกาศเข้ญชวนหัวไป ห้วยวิธคลาตอิเกักทรอนิกส์

{๒) ไนกรณ์ที่Vณ่วยงาบของรัฐเน้ค่โอกาสให้ปีการรับพิงความคด*ห้นร่างขอบเขตของงกบ 
หริอรายละเอยตคุณลักษณะเอทาะของหัสตุจากผู้ประกอบการก่อนจะกำการวัตข้อวัตข้าร ทากปรากฎว่า 
ผู้ประกอบการที่งเน้นผู้ยีนข้อ*สนอในการข้ตข้อรัดข้างในดริงน้นนั!ห้วิขางถ่!ทริอเสนอแนะร่างขอบเขตของงาน 
หริอรายละเปียตคุณลักษณะเอทาะของหัสตุ ผู้ประกอบการที่งเน้นผู้ยีนข้อ*สนอนั้นจะอุทธรณ์!นเริองขอบเขต 
ของงานหริอรายละเอยตคุณลักษณะเอทาะของหัสคุของทน่ายงานของรัฐนั๊บปีไห้

สำเนาถูกห้อง
& /.

{นางกัทรินทร่ สันนัย)
เข้าทนัาที่สอบสวนข้านาญการ

/ ๔๔ ระเนิยบ...



๕

๕,๕ ระเน ้อบ กระพ รวงการคห ังว ่าต ้วยการร่คท ี่อร่คร่างและกาวบ รท าวพ ส ท ุคาคร่ฐ
พ .ศ .๒๕๖๐

1 เอ  ๕๖ ในกรณ์ที่ปรากฎร่า 0เ?1น เอเฟ ิน อ^องราอ^อรห 1อ53̂ เนเอเสน®Vเลา฿ราอ
แต่ถูกต้องครงคามเงึ๋อบไขที่คำหนคในเอกสารประกวดราคาอํเลกทรอปีกสเปียงรายเต้ยวโหัคณะกรรมกาา 
ปีจารณาผลการประกวคราคาต้ฟ้กทรอปีกที่เฟ ินอต้วทน้าทน่วองานชองร้ฐฝานหัวหน้าเร่าทน้าที่เที่ออกเต้ก 
การประกวคราคาอ ํเลกทรอป ีกท ี่คเง,เน  แต่ล ้าคณ ะกรรมการป ีจารณ าแล้วเต ้นว่าป ีเหตุผลสมควรท ี่จ ่ะ 
ต่าเนบการต่อไปโคยไม่ต้องยกเลกการประกวดราคาอแกทรอปีกที่ ใต้คณ ะกรรมการต่าเป ีนการคามเอ ๕๗ 
ห รอเอ ๕๘ แล้วแต่กรณ์โตยอบุโลม

ในกรณ ์ที่โม่ป ี®ปีนเอเสนอห?อปีแต่ใม่ถูกต้องครงคามส์อนใชที่คำหนคในเอกสาร 
ประกวคราคาเแกหรอปีกที่ใต้เสนอหัวหน้าหน่วยงานชองรัฐฝานหัวหน้าเร่าหน้าที่เท ี่อยกเสิกการประกวด 
ราคาสิเส์กทรอปีกที่คเงนนและคำเปีนการประกวดราคาสิเสิกทรอปีกที่ใหม่ แต่ทากหัวหน้าหน่วยงานชองรัฐ 
ป ีจารณ าแต้วเต้นร่าการประกรคราคาป ีเท ี่กทรอป ีกท ี่ใหม่อาจโม่ใต ้คลต้ จะห ังโห ัคำเป ีนการซอห?อร่าง 
โตอร?ต้คฟ ้อกคามมาครา ๕๖ วรรคหใเง (ฬ  (ก) ห?อร?เฉพาะเจาะจงคามมาครา ๕๖ วรรคทนีง (๒) (ก) 
แล้วแต่กรณ์คํโต้เร่บแต่หน่วยงานชองรัฐจะค์าเปีนการ®อห?อร่างโคยร?ต้ดเลอกห??^เ̂ าะเจาะจงต้วยเหทุอึ๋น 
โผ้ร่มกระบวนการ®อห?อร่างใหม่โดยการร่ดคำรายงานซอ®อหรอชอร่าง คาม เอ  ๒๒

เอ  ๒๒๐ ผูโศเต้นว่าหน่วยงาบชองรัฐมิไต้ปฎน้ต้ใหัเน้นโปตามหหักเกฌคํและร?การ 
ที่คำหนคในกฎหมายร่าต ้วแการเค ่ท ี่อ เคเฬ แส ะการบ รห ฬ ป ี^ช ุกาค^ กฎกระทรวง ระเน ้อ่บห่?อประกาห่ท่ี 
ออกคามความโนกฎหมายว่าต้วยการร่ต®อร่ตร่างแสะกๆรบ?หารหัสทุภาครัฐปีสืทธิร้องเ?ยบไปจังหน่วยงาบ 
ชองรัฐาเบห?อคณะกรรมการปีจารฌาอุทธรณ์ แล้วแต่กรณ์ล้โต้

การปีนเอร้องเรอนคามวรรคหที่ง ต้องคำเปีนการภายใบ (&๕ ร่น นับแต่ร่บที่เหรอควร! 
ร่าหน่รองานชองร้ฐ^นป็โต้ปฐน้ปีใต้เน้นใปคามหหักเกณ'ที่และร?การที่คำหบคในกฎหมาอร่าต้วอการเคที่อ 
จัดร่างและกๆรบรหารหัสทุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเน้อบ หรอประกาศที่ออกคามความในกฎหมายร่าต้วย 
การจัด®อร่ตร่างและการบ?หารหัสตุภาครัฐ

๖. เอ ป ีจ าร ผ า

®คไกจการ๗ นต้นปีจารณาเอเต้จจ่รงและเอกฎหมาอที่เกอวเองแต้วเต้นร่า กรณ์ร้องเรยนว่า 
องค์การไสืหารส่วนต่รบ^ปฏบ้คเฑมหระราชบัญญ้ตการร่คที่อร่ตร่างและกา^รหารหัสทุภาครัฐ ท.ค. ๒๕๖๐ 
คำใต้®ร้องเ?ยนฟ้อครั®นฟ้อหายเท ี่องจากโม่โต้รับการประกาศคลเน ้น®ชนะห?อโปโต้?บการหัศเส ิอุก 
เน้น®หัญญ'ใคามขาครา ®*๔ แห่งพระราชน้ญณ์คการร่ฅที่อร่คร่างและการบรหารหัสทุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0  ฟ้น 
จากการแสวงหาเอ๋เต้จจ?งปรากฎว่า ผู้ร้อง;รยบไม่โล้รันการต้คเสือกเนี๋องจากปีนเอVศบอทางIหคนคไม่เน้นโบ 
คามส ์อนไชชองเอกสารประกวคราคา®งเน ้นสาระสำห ัญ ®รัองเ?ยนร่งโม่ฝานท ุณ ลมป!คามม่ระกาศท ี่

ที่าเนาถูกต้อง /องค์การบรพาร™

(นางคํท?นทรั ท่ีน® ช}
เร่าหน้าท่ีสอบสวนเานาญการ



องค่การบริหารส ่วนตำบลI® ^าหนตมาส ังแต่ต ้น  ต่อมา©งตํการบริหารส่วนตำบล®®ปีประกาคยกเสก 
รายข ้อผ ู้ขน ะการเสน อราคา กำไท ้ผ ู้ร ัองเริยนไม ่ถอเน ้นผ ู้เส ียห ายจากการตำเน ิบการด ังกล ่าว ถ©ได้วำ 
องศการบริหารล่วนตำบล®®เด้ตำเนินการตามสันตอนของกฎหมายและกำนาจหน้าที่ ดังน้ัน ฟองรัองเริยนนั้ 
วิงเน้นฟองที่ปีได้เน้นไปสามมาตรา ๒๒ (๒) สานประกาศผู้ตรวจการแฝนลัน ห.ศ. ๒๔๖๒ ข้งกำหนดฟองที่ 
ผู้ดราจการแผ่นลันไม่รับไข้พ ิจารณาสามมาตรา ๓๗ (๘) แห่งหระราชน้'ญชุ่](ลัประกอบรัฐธรรมสูญว่าด้วย 
ผู้ตรวจการแผ่นลัน ห.ศ. ๒๔๖©

๗. ตำวินิจลัยและข้อเสนอแนะ

อาดัยเหตุดังกล่าวข้างด้น วิงวิน ิจลัยชุลัฟองรัองเริยนไนฟองนั้ สามมาสรา ๓๗ วรรคสอง 
แห่งหระราขลัญอุเลัประกอบรัฐธรรมสูญว่าด้วยผู้ตรวจการเฟนลัน พ.ศ. ๒๔๖©

อนึ๋ง เน ้อพ ิจารณ าฟ องร ัองเร ิยน ด ังกล ่าว วิงป ีข ้อเสนอแนะไปลังอริบลักรมส ่งเสริม 
การปกครองท้องถนแข้งหน่วยงานไนสังกัดหริอกำกับตุแลให้ตำเนินการ ด้ง้น็้

๗.®) กรณ ์ผู้ยีนเสนอราคาพิจารผาเห้บว่าสนสมคารเน้นผู้ขบะการเสนอราคา แส่หน่วยงาน 
ไฝพ ิจารณ าประกาศไห ้เน ้นผู้ขนะการเสนอราคา ให ้หน ่วยงานแข้งผู้ท ี่ไม ่เห ้นด้วยกับประกาศดังกล่าว 
ว่าสามารถใข้สิทริยีนอุทธรณ ์ได้ สามมาสรา ๓๑๔ แห ่งหระราชลัญญ ัคการข้คสัอจัตข้างและการบริหาร 
หัสคุภาครัฐ ห.ศ. ๒๔๖0

๗.๖ กรณ ์ผ ู้ย ีน เสน อราคาพ ิจารณ าเห ้น ว่าห น ่วยงาน ของรัฐตำเน ิบการโตยไม ่ถ ูกด ้อง 
ตามหสักเกณ กํวิริการท ี่กำหนดตามกฎหมาย หริอสันตอนการปฎิ'ลัลัท ี่ชอบด้วยกฎหมาย ไห้หน่วยงาน 
แข้งผู้ท ี่ไม่เห ้บด้วยกับการตำเน ินการดังกล่าวว่าสามารถไข้ส ิหริรัองเริยนไดั สามข้อ ๒๒0  แห ่งระเน ิอบ 
กระทรวงการคสัท่าด้วยการข้ตสัอข้ตข้างและการบริหารท้สตุภาครัฐ ห.ค. ๒๔๖0

นั้งน ั้ ไท ้ตำลักงานผู้สรวจการแฝนลันแข้งผลการวิน ิจลัยไท ้ผู้รัองเริยนทราบ และแข้ง 
กรมส่งเสริมการปกตรองท้อง!{นและองตํก'ารบริหารส่วนตำบล®!1 ทราบและตำ!นิปการไนส่วนที่เที่ยวข้อง 
ต่อไป

(นายสมดักต สุวรรณสุจริต)
ประธานผู้ตรวจการแผ่นลัน

ตำผาถูกท ้อง

(นางกํห่รน'ทรั ดันนัย)
เข้าหน้าที่ลอนศวนข้านาญการ



ต้าจัป ็จต้ซแ*เะ®อเสนอแนะชอง®*ร'*จกๆรฟนต้น

ส่าไ!กสอบสวน ๔ เรื่องร้องเรียนเลชตำที่ ^  

เรื่องร้องเรียนเลขแตงที่ *

๕๖๒.......
4โ ๖ ๕ ๗  /  ๒๕๖๕

จันท่ี ๖ ๙  พ ษาอน ๒๕๖๕

®แจัง/®ร้องเรียน

๒. ®ดูกร้องเรียนและหปวองานที่เก ึ๋ยวเอง

จังหร้เ
๒.๒ ทนวยงานที่เกยวเอง

กรมส่งเสรีมการปกศรองต้องกึ๋น

๒. ประเต้นเรื่องร้องเรียน

ซอโต้®ตรวจการแม่นต้นแสวงหาเอ เท ี่จจรีง กรส่เองค์การนรีหารส่วนคำนล0 |
ไม่ปฎบํตตามพระราชบัญญ ัต้การจัศ®อจัตจ้างและการบรีหารหัสตุ/ไาคร้ฐ พ.ส. ๒๕๖0 คำโต้®ร้องเรียน 
ฟ ้อคร้อนเส ิยหายเน ้องจากไม่โต้ร้บการประกาศผลเน ้น® ชนะหรีอไม ่โต ้ร้ฃการห ัตเลอกเน ้น® ต้ญ ญ า 
ตามมาตรา ๑๑๔ แพ่งพระราชน้ญเฐต้การจต้®อจัคจ้างและการบรีหารหัสตุกาคร้ฐ ห.ศ. ๒๕๖0

๙ . เอ  เต ้จจรีง ^

๔.๑ องค์การนรีหารส่วนตำบ*( ( ( ( ( ( ^ ประกาศประกวศราศา®อโศรงการจัศ®อ 
ศรีต้ณคํยานพาหนะและชนส่ง รลส่วนกลาง รถบรรทุก (ต ้เชล) ชนาส ๑ ต้น เบ เคส ์อบ  ๒ ต ้อ ปรีมาต้ร 
กระ,ชอกถูบโม่ค์ากว่า ๒ ,๔ 00 ท ี่! หรี๗ าต้งเครื่องยนต์ถูงสุตไม่ศากว่า ๑® ๐ ก ๒จ้ตค์ แบบต้บเน้ลแต้บ 
ห ัวยร ีเ[ป ระกวศราฬ าฐ ฺเต ้ภท รอ.ป ีกส ์. ป!ก?) ลงร้น ท ี่ ๑  พ อ ุคต ้กายน  ๒๕๖๒ ฟ ฌ แาองค ํก าร
บ ร ีห า ร ส ่ว น ต ำ บ ล ® ® โ ต ้ป ร ะ ก า ศ ® ช น ะ ก า ร เส น อ ร า ศ า  ลงร้นที่ ๒๗ พ 'ช ุศจ้กายน ๒๕๖๒ 
โศยบรีห ัพ ® ® ® ® ® ^ ง;น้นบรีห ัทชอง®ร้องเรียนโม่โต้เน ้น®ชนะกรรประกว่ตราตา®ร้องเร ียน  
จ้งโหัอทธรณ ์ผลการจั*®อจัฅจ้างเน้องจาฌ^นว่าองค์การบรีหารส่วนตำบฟ!!!!!^^■ ■ ■ มิโต้ฟ้สน้ต้ตาม

(นางต้ทรีนฬ ท่ีบบุย)
เจ้าหน้าที่สอบ*วบเ•ในาญการ

/ ๔.๒ องค์การ.



๔.๒ อ งศ ์ก าร บ ร ิห าร ส ่ว น ต ำบ ล ® ® ® ® ® (แ ข ้งว ่-' แม ้บริงง 
ของผู้รัองเ'เอนเปีนผู้เสนอราศาส่าตุตแตํใดัยีนข้อ*สนอท'•งหง'ตนิตใม่เปีนไป'ต'วนปร*1กาตขององศ์เคาร'บรัง,'''ร  
ส ่วน ตำบ ล® ® ® ® ® ^ตยส ักษ ณ ะท างเท คน ิคของต ัวรถยน ศ ์ท ี่กำห บ *ไข ้ ศ์อ เกํยริ®รรมตาเลันหงา 
ไฝน้อยกว่า ๖ เที่อริ แ ค ่บ ร ิษ ัท ® ® ® ® ® ^เ!น ข ้อ เส น อ ม า ลัอ เ!ไอริธรรมฅาเลันหน้า ๔ เท ี่ยริ วิงถอว่า 
บริษัท ® ® ® ® ® ^ ไม่ผ่านตุณสมฟ้ลัมาตงแต่ดัน

๔. ข้อกฎหมาย
๔ .* หระราชน ้ญ^ประกอบรัฐธรรมสูญ ว่าดัาอผู้ตรวจการ;ฟนลัน พ .ศ. ๒๔๖0

มาตรา ๒๒ ผู้ตรรขการเฟนลัน นิหน้าที่แสะอำนาจดังต่อไปนี้ 
(๒) แสวงหาข้อเท ี่จจริงฟ ้อเห ้นว่าน ิผู้ไดัรับความเตอตรัอนหริอความไม่เน ินธรรม 

อันฟ้องมาจากการไม่ปฐบ้ตคามกฎหมายหริอปฐน้ลันอกเหนิอหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาอ่ฃองหปวยงาน 
ของรัฐหริอเข้าหน้าที่ของรัฐ เที่อเสนอแนะต่อหน่วยงานชองริฐที่เกียวข้องไห้ขจัตหริอระข้บความเคอครัอบหริอ 
ความไม่เนินธรรมนั้น

มาตรา ๓๗ ภายใคัน ้งดับมาตรา ๖ ห้ามนิไห้ผู้ตรวจการแผ่นลับรับฟองที่ผู้ครวจการ 
แผ่นลันพิจารณาแสัวเหนว่านิสักษณะดังต่อไปนี้ ไวพิจารณา

(๘} ฟองยีนตามมลัที่ผู้ตรวจการแผ่นลันตำหนต
ไนกรฟ้ที่ความปรากฎไนภายหสังว่าเนินฟองที่นิสักษณะคาม่วรรคห่ใ}ง ใแผู้ตรวจการ

แผ่นลับที่'งชุตฟอง

๔.๒ ประกาศผู้ตรวจการเฟนลัน ฟอง กำหนตฟองที่ผู้ตรวจการแผ่นลันไม่รับไข้พิจารณา 
ตามมาตรา ๓๗ (๘ ) แฟงพระราชน้ญ{นัลัประกอบรัฐสรรมสูญว่าดัๆยผู้ตรวจการแผ่นลับ พ .ศ . ๒๔๖0  
พ .ศ. ๒๔๖๒

ข้อ ๓ ให้ฟองที่น ิสักบณะดังต่อไปนี้เนินฟองที่ผู้ตรวจการแผ่นลับไม่รับไข้พิจารณา 
ตามมาตรา ๓๗(๘) แฟงทระราขบญเฐลัประกอบรัฐธรรมสูญว่าดัวยผู้ตรวจการแผ่นลัน ท.ศ. ๒๔๖0

(๘) ฟองที่น ิไดัเน ินไปตามมาตรา ๒๒ (๑ ) (๒) (๓) หริอ (๔) แฟงทระราชงญ{ผู้ลั 
ประกอบรัฐธรรมสูญว่าดัวยผู้ตรวจการแผ่นลับ ท.ศ. ๒๔๖0  แสัวแต่กรณ์

๔ .* พระราชงญ การข้ตน ี้อข ้ตข ้างและการบริหารห ัสตุภาตริฐ พ .ส. ๒๔๖0

มาสรา ๔ ไห้รัฐมนตริว่ากๆรกระทรวงการคสังรักษาการตามหระราชบัญญ้ตนี้และไห้ม 
อำนาจออกกฎกระทรวงแสะระเปียบเที่อปฎํบํลัการตามหระราชงญ{(เลันี้

มาตรา ๑๑๔  ผู้ผู้ที่ใศ์ส์ฟเอเสนอเที่อฬรการข้คผู้อข้'ตข้างหัสตุอับหน่วยงานของรัฐฐสิท่^  
อุไ^ณ ์ส ์ยวอับภารข้ตขอข้ตข้างห ัสตุ ในกรฟ้ท ี่ฟ ้นว่างศเวยงานชองรัฐน ิไดัปฎ^ห ้เน ินไปตามหสัก่เกณหั 
เ& ฟ ้ร ิก าร # ?หนศ์เน ่ทรเ̂ ชงญ ผ่เล ัน ี้ กฎกระทรวง ระเปียบ1เฟ็อประกาศที่จอกตามความไนทรส่ราซุงญผ่^นี้ 
ฟ ้^ ต ุใ ห ัตง!ง !!# ® ป ก าร ป ร ะ ก าศ ต ล เป ีน ผ ู้# น เก ก ็าร ล ั5งฟ้อกเปีนตุ่อัญญาอับหน่วยงานขอ^!

ไ โ ^ ;  ะ .(นางอัทริบทริ สันนัย} /มาตรา *๑๔ ...
เข้าหน้าที่สอบสวนข้านาญการ



มาดรา ๑๑!!: ผู้ปีสิทรอุทธรณ์จะย๋ึนอุทธรณ์!นเร๋ึองห้งด่อใปบี้!มให้ 
(๓ )ก ารเส ือกใ^การจ ัด #อช ้ฬ างห 1®เก ผ ด ํท ี1ช ้1น ก ววฟ ้*ว*ผ ™ & ก ฬ ช ้*#าง 

ดามหระราชนัญณ์นับี้ฃองหน่วยงานชองรัฐ
(๒) การยกเสิกกาฬด#อจัดช้างดามมาดรา ๖๗
(๓) การละเวันการถ้าง!!งพระราชนัญญํ[ห้บี้ กฎกระทรวง ระเปียน หรอประกาศทีออก 

ดามพระราชปี,ญ!(เฟ้บี้!นส่วนที^ยวจัองโดยดรงจันการจัด#อจัดจัฬนประกาศ เอกสาร หรอหนังสือเข่ญชวน 
ชองหน่วยงานของรัฐ

(๔) กรณ์ทีนดามทีคำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๑๖ การอุทธรณ์ห้องห้าเปีบหนังสือลงลายปีอก่ีอผู้อุทธรณ์ 
ในหนังสืออุทธรณ์ดามวรรคหนึ๋ง ห้องใช้ถ้อยคำสุภาพ และระบุช้อเฟ้จจวิงและเหตุผล 

ถ้นเปีนเหตุแห้งการอุทธรณ์ให้ช้ดเจน พรัอมแนบเอกสารหสักฐานทีเก่ียวช้องไปห้วย
ในกรณ์ทีเห้นสมควร รัฐมนดวิอาจออกระเปียบคำหนดวิส ืการอุทธรณ ์เป ีบอย่าง!เน 

หวิอรายละเอยดเกี่ยวกับการอุทธรณ์อบห้วยกั!ห้
มาตรา *๑๗ ให้ผู้ปีสิทรอุทธรณ์กี่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงาบชอง?ฐ#นภายในฟดวันห้าการ 

นับแต่วับประกาศผลกาฬด#อจัดช้างในระบบเดรอข่ายสารลนเทศชองกรมนัญช้กลาง
มาดรา ๑๑๘  ให ้หน ่วยงานชอง?ฐฟ ้จารผาและวิน ัจน ัยอุทธรณ ์ให ้แส ัวเศวิจภายใน 

เช้ดวันห้าการ นับแต่วันที!ห้วับอุทธรณ์ในกรณ์ทีเฟ้นห้วยกับอุทธรณ์คํให้ดำเนันการตามควรมเฟ้นบี้นภายใน 
คำหนคเวลาดัง๗ าว

ในกรณ ์ท ีหน ่วยงาบชอง?ฐไน ่เฟ ้นห ้วยกับอุทธรณ ์ ไม ่ว่า#งหมดห วิอบางส ์วนให ้ 
เร่งรายงานความเฟ้นพร้อมเหตุผลใปสังศผะกรรมการฟ้จารผาอุทธรณ์ดามมาดรา *๑ ๙  ภายในสามวันห้าการ 
นับแต่วันทีครบคำหนดตามวรรคหทีง

มาตรา ๑๑๙ เทีอไห้วับรายงานจากหน่วยงานของรัฐตามมาดรา *๑๘  ให้ศฌะกรรมการ 
พจารผาอุทธรณ์ฟ้จารณาอุทธรณ์!ห้แห้วเลวิจภายในสามสิบวันนับแด่วันที!ห้วับรายงานดังกล่าว หากเรึ๋องใด 
ไม่อาจนัจารณาให้คันใบคำหนดบ้ีฆให้คณะกรรมการฟ้จารณาอุทธรณ์ชยายระยะเวลาออกใป!ห้!ม่เกันสองศเง 
คเงละใม่เกับสิบห้าวันนับแต่วันทีครบคำหนดเวลาดังกล่าว และแช้งให้ผู้อุทธรณ์และผู้ชนะการจัด#อช้ดช้าง 
หรอผู้!ห้รัชการคัดเลอกทราบ

ในกรณ ์ทีคณะกรรมการฟ้จารผาอุทธรณ ์เฟ้นว่าอุทธรณ ์ฟ้ง#นและปีผลต่อการจัด#อ 
จัดช้างอย่างปีน ัยคำดัญไห้คณะกรรมการฟ้จารณาอุทธรณ ์ส์งให้หน่วยงานของ?ฐดำเน ันการให้ป ีกาฬด#อ 
จัดช้างใทน่ห่วิอเ̂ มจาก#นดอนไดตามทีเฟ้นสมดวรในกรณ์ทีดผะกรรมการนัจารผาอุทธรณ์เฟ้นว่าอุทธรณ์ 
ฟ้งใม่ขนหวิอไม่ปีผลต่อกาฬค#อช้ดช้างอย่างมนัยคำคัญให้แช้งหน่วยงานชองรัฐ!.ทีอห้ากาฬด#อจัดช้างต่อไป

‘. 1- : -
( คำ;นาถูกห้อง

' ! เ ^  ^
'  0 ™ * 1 ใน ฟ  #น!!(1)

เช้าหนาทีสอบลวนข่านาญการ

/การวนัจนัย...



การวิบจฉยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธาณ์ใฟ้เปีนฟ้สุค 
ในกรณ ์ฟ ้ฟ ้นคำหนคระยะเวลาพ ิจารณาอุทธรณ ์ดานว1*วคทที*แห้'า คณ ะกรรมการ 

พิจารณาอุทธรณ์กังพิจารณาไม่แห้วเสวิจ ให้อุสีส์อง และให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แจ้*ผู้อุทธรณ์แสะ 
ผู้ชนะกาฬค#อจัคจ้างหรัอผู้!ห ้รับการห้คเสีอกทราบ ทรัอมกับแจ้งให ้หน่วยงานของรัฐห ่ากาฬค#ยจัคจ้า* 
ต่อใน่ '11

ผู้อุทธรณ์ผู้!ดใม่ทอใจคำวินํจชัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หรัอการอุคเรึ๋อ* 
ค?มวรรคส์ แ1ละเฟ้นว่าหน่วยงาบขอ*รัฐห้องรับฝ็คขคใข้ค่าเสียหาย ผู้บ ี้นปีสิฟ!ฟ ้องคสีค่อคาลเทอเวิยกให้ 
หน่วยงานของรัฐขคใข้ค่าเสียหายไห้ แต่การฟ้องคคห้งกส่าวใม่ปีผลกระทบต่อกาฬด#อจัคจ้างฟ้หน่วยงาน 
ของรัฐให้ลงนามในห้ญญาจัด#อจ้คจ้างบี้บแห้ว

๔๔  กฎกระทรวงกำหนดสํองกาฬด#อจ้ดจ้างกั!กงน่วยงานของรัฐฟ้ใข้สีห?อุทธรณ ์ใน่!ห้
ท.ส. ๒๔๖๐

1 อากัยอานาจตามความในมาครา ๔ วรรคหทีง และมาครา ๑๑๕ (๔) แห่งพระราชปี'ญญ้ค๊
กาฬค#ฬคจ้างและการบ ่ริหารพ ิ’สตุกาครัฐ ท.ค. ๒๔๖0 รัฐมบคริว่าการกระทรวงการคสังออกกฎกระทรวงใจ้ 
ห้งต่อโน่บ้ี

ผู้#งไห้#นข้อเสนอเฟ้อห่ากาฬค#อจ้คจ้างกับหน่วยงานของรัฐใม่ปีสิฟ!อุทธรณ์เกี่ยวกับ 
กาฬค#อจัคจ้างพิส่ตุในเกี่องห้งต่อใปบี้

(๑ ) ค ุณ ลมบส ีของผู้ย ึ๋นข ้อเสนอรายอ ึ๋นฟ ้เข ้าร่วมกาฬค#อจัดจ้างพ ิสคุใบครั้งนบ 
โคยวิธ ประกาคเช้ญขวนทั่วไป ห้วยวิ?คลาคอเสืกทรอบกส์

(๒)ในกรณ์ฟ้หน่วยงานของรัฐเป็คโอกาสให้ปีการรับพิงความพิดเฟ้นร่างขอบเขคของงาน 
หริอรายละเสียคคุณห้กษณะเฉพาะของพิสตุจากผู้ประกอบการก่อนจะห่ากาฬด#อจัคจ้าง หากปรากฎว่า 
ผู้ประกอบการ#งเปีนผู้ส์บข้อเสนอใบกาฬค#อจัดจ้างใบคร้ังบี้นมให้วิจารณ์หริอเสนอแนะร่างขอบเขตของงาบ 
หริอรายละเสียคคุณห้กบณะเฉพาะของพิศคุ ผู้ประกอบการ#งเปีนผู้#บข้อเสบอบี้บจะอุทธรณ์ในเรองขอบเขค 
ของงานหริอรายละเสียดคุณห้กบณะเฉทาะของพิสคุของหน่วยงานของรัฐบี้นมให้

๔'.๔ ระเป ียบ กระท รวงการคห ้งว ่าห ้วยกาฬ ด#อจ ้ดจ ้างและการบ ริห ารท ส ต ุภาครัฐ
พ.ค. ๒๔๖0

ข้อ ๔ ๖ไนกรฟ็ฟ้ปรากฎว่า มผู้#นข้อเสนอเพิยงรายเดยวหริอปีผู้#นข้อเสนอหลายราย 
แต่ถูกห้องครงดามเ#อนไขฟ้คำหนคในเอกสารประกวดราคาสีเแกทรอปีกส์เพิยงรายเสียวให้คณะกรรมการ 
พิจารณาผลการประกวดราคาอเสืกทรอนิกส์เสนอหัวหน้าหน่ๆษงานข0งรัฐผ่านห้าหนาเจ้าหน้าฟ ้เฟ ้อยกเลก 
การประกรคราคาสีเลกทรอปีกส ์ครั้งบ ี้น แต่ห ้าคณ ะกรรมการพ ิจารผาแห ้วเฟ ้นว่าป ีเหตุผลลมควรฟ ้อะ 
คำเปีบการต่อใปโคยใม่ห้องยกเลกการประกวดราคาอเสีกหรอปีกส์ให้คณะกรรมการคำ;ปีนการคามจ้อ ๔๗ 
ห่ริอข้อ ๔๘ แห้วแคํกรส์} โคยอบุโลม

คำเนาถูกห้อง

๒ ' 11 . /!นกรณ ์...
(นางคํทวินหรั ส์นน้ย)

เข้าหน้าฟ้สอนลวนข่านาญการ



๔ .

ในกรกํ!ทีไม่มผู้ส ์นข้อเสนอหริอมแด่ไม่ถูกต้องครงคาม^อนไขทีกำหนคในเอกสาร 
ประกวดราคา®เสืกทรอนิกส์ไห้เศนอห้วหน้าหน่วยงานของรัฐผุ่านห่วหฟ้าเจ้าหฟ้าทีเทีออกเสืกกาวปาขกวก 
ราคา®เสืกทรอนิกส์คเงนั้นแล*ด่าเปีนการปร*กวดราคา®เสืกทรอปีกด่โหม่ แค่หากห้วทฟ้าหน่วยงานของรัฐ 
ฟ ้จารฌาแลัวเต้นว่าการปร*กวคราคา®เสืกทรอนิกส์ไหม่อาจไม่ไต้ผลสื จ*น ั้งให ้ด ่าเน ินการข้อทริอจ้าง 
โดยว®ต้คเลอกคามมาตรา ๔๖ วรรคหทีง (๑ ) (ก) ห?อร®เอพา*เอา*องตามมาครา ๔๖ วรรคหทีง (๒) (ก) 
แต้วแด่กรฌก1ต้ เรันแค่หน่วยงานของรัฐจะคำเนินการข้อหริอจ้างโดยวิธคัดเสือกหริอวิ®เจพาะเจาะจงต้วยเหทุอน 
ให้เริมกร*บวนการข้อหริอจ้างโหมโดยการจ้ดทำรายงานขอข้อหริอฃอจ้าง ตามข้อ ๖๖

ข้อ ๖ ๖ 0 ผู้ไดเต้นว่าหน่วยงานของรัฐมไต้ปฎํปีคให้เป็นไปตามหลักเกผทํและวิ®การ 
ทีกำหนตโนกฎหมายว่าต้วยการจัดข้อจัดจ้างและการบริหารพัสทุภาครัฐ กฎกร*หรวง ร*เปียน หรอประกาศ 
ทีออกตามความในกฎหมายว่าต้วยการจัดข้อจัตจ้างและการบริหารฟ้สทุภาครัฐ ม่สิทธ?องเรยนไปยังหน่วยงาน 
ของรัฐนั้นหริอคณะกรรมการห้จารณาอุท&รฟ้ แต้วแด่กรฝ็ต้1ต้

การทีนข้อ?องเริอฆคามวรรคหทีง ต้องคำเปีนการเทยใน ๑๔ รับ ฟ้บ๗ รันที}หริอดวรเ 
ว่าหน่วยงานของรัฐนั้ฟ!!ไต้ปฎิปีต้ไห้เป็นไปดามหลักเกณต้และวิ®การทีกำหนตโนกฎหมายว่าต้วยการจัดข้อ 
จ้ดจ้างแล*การบริหารต้สชุภาครัฐ กฎกร*ทรวง ร*เป ียบ หริอประกาคทีออกตามความไนกฎหมายว่าด้วย 
การจัดข้อจัดจ้างและการบริหารทํสทุภาครัฐ

๖ . ข ้อต ้อารณ า

ผู้ครวอการฟนต้นต้อารณฬอเต้อฬงแล*ข้อกฎหมายทีฟ ้อฬองแต้)เต้นว่า กรอ!?องเริยนว่า 
องค์การบริหารส ่วนด่าIฟ® ® ® ® ® ^ปฐป ีต ้ดามพระราขป ี'ญ อุ่)ตการจัดข ้อจัดจ้างและการบริหารคัสท ุ 
ภาครัฐ พ.ส. ๖๔๖0 ทำให้ผู้?องเริยนเต้อดรัอนเสียหายฟองจากไมใต้รับการประกาศผลเป็บผู้ชนะหริอไมใต้รับ 
การคัดเสือกเป็นคู่ส ัญญาคามมาตรา ๑๑๔  แห่งพร*ราชบัญญัดการจัดข้อจัดจ้างและการบริหารคัสทุภาครัฐ 
พ.ค. ๖๔ ๖0 น้ัน อากการแสวงหาข้อเต้ออริงปรากฎว่า ผู้?องเริยนไม่ไต้รับการคัดเสือกฟองจากส์นข้อเสนอ 
ทางเทคน ิคของคัวรถยนด่ไม่เป ็นไปตามประกาศทีองค์การบริหารส่วนด่าบ!®®®®®กำหนด สือใต้ว่า 
องค์การบริหารส ่วนด่าบ*® ® ® ® ® ® ต้ด ่าเน ิบการดามน ั้นดอนของกฎหมายและปาบาจหป ีาท ี ต้งนั้น 
เริองรัองเริยบนั้จงเป็นเริองทีปีไต้เป ็นไปดามมาตรา ๖๖ (๖) คามประกาศผู้ดรวอการแผ่นสิน พ .ศ. ๖๔๖๖ 
ข้งกำหนคเรึ๋องท ีผ ู้ดรวจการแก่นต้นไม่รับไว้ต้จารณ าตามมาดรา ๓๙ (๘) แห่งพระราชปี’ญ*ฐตประกอบ 
รัฐยรรม^ญว่าคัวยผู้ครวจการแก่นต้น พ.ศ. ๖๔๖0

/ ๙. ด่าวินิจลัย...

ด่าส#ๆ0 ด่ต้8*

(นางคัทริบท? นั้ปผู้ย)
เจ้าหฟ้าทีสอนสวนข้านาญการ



๗. ค ่าเป ็ฟ 'อและจ้อเสนอแนะ
อาพัยเหทุต้งกล่าวจ้างต้น จ้งวป ็จพ ัยยุต ้ส ์อฬองแยนในฟองน ี้ อามมาตรา ๓๗ วรรคสอง 

แห่งพระราชพัญ#ต้ประกอบรัฐธรรม^ญว่าต้วย^ครวจการแผ่นต้น พ.ศ. (©๕๖๐
อนี้ง เม อ ฟ ้จารฌ าฟ องร ้องแยน ต ้งกล ่าว จ้งป ็จ้อเสนอแนะไปพ ังอธิบคภรมล่งเสรม 

การปกครองท้องถ่ินแจ้งหน่วยงานในพังพัดVฟอล่าพับชุแลให้ค่าเป็นการ ต้5นี้
๗.๓ กรฝ็!({ยีนเสนอราคาห้จารณาเท้นว่าคนสมควรเป็นยู[ชนะการเสนอราคา แค่หน่วยงาน 

ใน ่ท ้จวรณ าประกาศใท ้เป ็น^ชนะการเสนอราคาไท ้ห น ่วยงๆนแจ้ง5 นี้ใฝเท้นต้วอพับปวะกวพพังกล่วว 
ว่าสามารถใจ้ส ิทธิยีนอุทรรณ!.ต้ คามมาครา ๓๓๔ แห ่งหระราชพ ัญ #ต้การจ้คน ี้อจ้คจ้างและการบเหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ค. 10๕๖0

๗.๒ ก รฟ ้5น ี้น เส น อราค าต ้จารผาเ'ท ้,น'ว่าหน่วองานชองรัฐค่า!เป็นการโคอไม,อุกต้อง 
คามหพักเกณฑ์วธิการถิ่ล่าหนคคามกฎหมาย หเอนี้ษคอนการปฐพัต้ท้ชอบพัวอกฎหมาย ให้หน่วยงานแจ้ง 
ฐท ้ไม ่เท ้น พ ัวอพ ัน การค ่าเป ็น การพ ังกล ่าวว ่าส ามารถใ#ท ธ ิร ้องแยบ ไพ ั คามจ้อ ๒๒๐ แห ่งระเป ็ยน  
กระทรวงการศพังว่าต้วยการจ้คนี้อจ้ตจ้างและการบรหารพัสดุภาครัฐ พ.ส. ๒๕๖๐

นี้งน ี้ ไท ้ล ่าพ ักงาน เครวจการแผ ่น ต ้น แจ้งมลการเป ็จพ ัอไท ้}ร้องแอน พ ราบ แสะแจ้ง 
กรมล่งเสเมการป กครองท ้องถ ิ่น และองค ่การบ เห ารล ่วน ค ่าบ ธ® ® II® ^ เราบและค่าเป็นการในล่วบ 
ท้เถิ่ยวจ้องค่อใป

(นายสมพักค สุวรรณสุจเค) 
ประซานเครวจการแผ่นต้น

ล่าเนาอุกต้อง

(นางพัห่เนทร้ & ล่เอ)
เจ้าหนาท้สอนสวนจ้านาญการ


