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คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

Vl«ฑ์' กันยายน ๒๕๖๔
เรื่อง ข้อหารือการพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านคุณ สมบัติเพียงรายเดียว
เรียน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาซน)
อ้างถึง หนังสือบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาซน) ที่ ทอท. ๙๒๑๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ตามหนัง สือ ที่อ ้า งถึง บริษ ัท ท่า อากาศยานไทย จำกัด (มหาซน) (ทอท.) แจ้ง ว่า ทอท.
ได้ป ระกาศประกวดราคาจ้างพัฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อการบริห ารจัด การและจัด เก็บ ค่าบริก าร
อาคารจอดรถยนต์ ณ สำนักงานใหญ่ (สนญ.) ท่าอากาศยานดอนเมือ ง (ทดม.) และท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
(ทสภ.) จำนวน ๑ งาบ ด้ว ยวิธ ีป ระกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ (e - bidding) ลงวันที่ ๔ กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๖๔
และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ในวงเงินงบประมาณ
จำนวน ๒๖๘,๕๓๑,๐๑๘ บาท โดยมีผ ู้ย ื่น ข้อ เสนอจำนวน ๓ ราย และคณ ะกรรมการพ ิจ ารณ า
ผล ก ารป ระกวดราคาอิเ ล็ก ท รอน ิก ส ์ไ ด้ร ่ว ม กัน พ ิจ ารณ าข ้อ เส น อด้า น เท ค น ิค ของผู้ย ื่น ข ้อ เส น อ
ซึ่งสรุปผลการพิจารณาคะแนน ดังนี้
๑. บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาซน) ได้ ๙๒.๑๕ คะแนน
๒. กิจ การค้า ร่ว มแอลแอล ประกอบด้ว ย บริษัท ล็อ กซเล่ย ์ อีโวลูซั่น เทคโนโลยี จำกัด
และบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาซน) ได้ ๗๐.๙๓ คะแนน
กิจ การร่ว มค้า ทีเอเอส ประกอบด้ว ย บริษ ัท ไทยทรานสมิซ ซั่น อิน ดัส ทรี จำกัด
บริษัท เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคฃั่น เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จำกัด และบริษัท อามาโนะ ไทย อิน เตอร์เพมแนล จำกัด
ได้ ๖๐.๐๖ คะแนน
เนื่องจากกิจการค้าร่วมแอลแอล และกิจการร่วมค้า ทีเอเอส ได้รับคะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคไม่ถึงร้อยละ ๘๐
จึงไม่ได้รับการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพต่อราคาตามปัจจัยหลักและนํ้าหนัก ตามข้อกำหนดรายละเอียด
ในการจัดหา ข้อ ๑๘.๔ ซึ่งกำหนดว่า ผู้เสนอราคาต้องได้คะแนนค้านเทคนิคตามที่กำหนดไม,น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
จึง จะได้ร ับ การพิจ ารณาประเมิน ค่า ประสิท ธิภ าพต่อ ราคาทำให้เหลือ ผู้ย ื่น ข้อ เสนอที่ผ ่า นการพิจ ารณา
ข้อเสนอด้านคุณสมบัติ (ส่วนที่ ๑) และข้อเสนอด้านเทคนิค (ส่วนที่ ๒) เพียงรายเดียว เนื่องจากงานจ้างพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ มีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน ๓ ราย แต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การรายงานเสนอให้
จ ้า งจ าก ผ ู้ย ื่น ข ้อ เส น อ รายด ัง ก ล ่า ว เป็น ไปตามระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยการจัด ซื้อ จัด จ้า ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ และ ทอท. สามารถดำเนิน การต่อ ไป โดยไม่ต ้อ งยกเลิก
การประกวดราคา ตามระเบีย บฯข้อ ๕๖ได้หรือไม่อย่างไรความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
๓ .

/คณะกรรมการ ...

-๒คณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย)
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้ยื่น ข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่น ข้อ เสนอหลายราย
แต่ถ ูก ต้อ งตรงตามเงื่อ นไขที่ก ำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์เพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการ
พิจ ารณ าผลการประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิก ส์เ สนอหัว หน้า หน่ว ยงานของรัฐ ผ่า นหัว หน้า เจ้า หน้า ที่
เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งบั้น แต่ถ ้าคณะกรรมการพิจ ารณาแล้ว เห็น ว่ามีเหตุผ ลสมควร
ที่จ ะดำเนิน การต่อ ไปโดยไม่ต ้อ งยกเลิก การประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ ให้ค ณะกรรมการดำเนิน การ
ตามข้อ ๕๗ หรือข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม” จากหลักการของระเบียบฯ ข้างต้น ในกรณีที่มีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว
หรือ มีผ ู้ย ื่น ข้อ เสนอหลายรายแต่ผ ่า นคุณ สมบัต ิเพีย งรายเดีย ว โดยปกติใ ห้ค ณะกรรมการพิจ ารณาผลๆ
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งบั้น แต่หากคณะกรรมการพิจารณาผลๆ
พิจ ารณาแล้วเห็น ว่า มีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อไป โดยไม,ต้องยกเลิกการประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์
ก็ให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ต่อรองราคากับผู้ยื่นข้อเสนอรายบั้น แล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป
ตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๕๖วรรคหนึ่ง ดังบั้น กรณีตามข้อหารือ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการประกาศประกวดราคาจ้าง
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและจัดเก็บค่าบริการอาคารจอดรถยนต์ ณ สำนักงานใหญ่ (สนญ.)
ท่าอากาศยานดอนเมือ ง (ทดม.) และท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ (ทสภ.) ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด
(มหาซน) (ทอท.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) มีผู้ยื่นข้อเสนอ ๓ ราย แต่ผ่านการพิจารณา
คุณ สมบัต ิเ พ ีย งรายเดีย ว กรณ ีด ัง กล่า วหาก ทอท. พิจ ารณ าแล้ว เห็น สมควรที่จ ะดำเนิน การต่อ ไป
โดยไม่ย กเลิก การประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ กรณีนี้ย่อมอยู่ในดุลพินิจของ ทอท. ที่จ ะพิจ ารณาดำเนิน การ
ตามนัยระเบียบา ข้อ ๕๖ ต่อไปไต้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาศ คงเอียด)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ
ฝ่ายเลขานุการ
โทร. o ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๘๗๓
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