
ด่วนท่ีสุด
ท กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/๙!ร-ก {ทํฑ์เ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือ 

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามท่ี ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

Vl«ฑ์' กันยายน ๒๕๖๔
เรื่อง ข้อหารือการพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านคุณสมบัติเพียงรายเดียว 
เรียน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาซน)
อ้างถึง หนังสือบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาซน) ท่ี ทอท. ๙๒๑๒/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ ้างถึง บริษัท ท ่าอากาศยานไทย จำก ัด (มหาซน) (ทอท.) แจ้งว่า ทอท. 
ได้ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและจัดเก็บค่าบริการ 
อาคารจอดรถยนต์ ณ สำนักงานใหญ่ (สนญ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(ทสภ.) จำนวน ๑ งาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ในวงเงินงบประมาณ 
จำนวน ๒ ๖๘,๕ ๓ ๑,๐๑๘  บาท โดยม ีผ ู้ย ื่น ข ้อ เส น อจำน วน  ๓ ราย แล ะค ณ ะก รรม ก ารพ ิจารณ า 
ผ ล ก าร ป ร ะ ก ว ด ราค าอ ิเล ็ก ท รอ น ิก ส ์ไ ด ้ร ่ว ม ก ัน พ ิจ าร ณ าข ้อ เส น อ ด ้าน เท ค น ิค ข อ งผ ู้ย ื่น ข ้อ เส น อ  
ซึ่งสรุปผลการพิจารณาคะแนน ดังนี้

๑. บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาซน) ได้ ๙๒.๑๕ คะแนน
๒. ก ิจการค ้าร ่วมแอลแอล ประกอบด้วย บริษัท ล ็อกซเล ่ย ์ อีโวลูซั่น เทคโนโลยี จำกัด 

และบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาซน) ได้ ๗๐.๙๓ คะแนน
๓ .  ก ิจการร ่วมค ้า ท ีเอ เอส ประกอบด ้วย บริษัท ไทยทรานสมิซซั่น อินดัสทรี จำก ัด 

บริษัท เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคฃ่ัน เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จำกัด และบริษัท อามาโนะ ไทย อินเตอร์เพมแนล จำกัด 
ได้ ๖๐.๐๖ คะแนน
เนื่องจากกิจการค้าร่วมแอลแอล และกิจการร่วมค้า ทีเอเอส ได้รับคะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคไม่ถึงร้อยละ ๘๐ 
จึงไม่ได้รับการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพต่อราคาตามปัจจัยหลักและนํ้าหนัก ตามข้อกำหนดรายละเอียด 
ในการจัดหา ข้อ ๑๘.๔ ซึ่งกำหนดว่า ผู้เสนอราคาต้องได้คะแนนค้านเทคนิคตามที่กำหนดไม,น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
จ ึงจะได ้ร ับการพ ิจารณ าประเม ินค ่าประส ิทธ ิภาพต ่อราคาทำให ้เหล ือผ ู้ย ื่นข ้อเสนอท ี่ผ ่านการพ ิจารณ า 
ข้อเสนอด้านคุณสมบัติ (ส่วนท่ี ๑) และข้อเสนอด้านเทคนิค (ส่วนท่ี ๒) เพียงรายเดียว เนื่องจากงานจ้างพัฒนาระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ มีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน ๓ ราย แต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การรายงานเสนอให้ 
จ ้า ง จ าก ผ ู้ย ื่น ข ้อ เส น อ ร า ย ด ัง ก ล ่า ว  เป ็น ไป ตามระเบ ียบ กระท รวงการคล ังว ่าด ้วยการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ และ ทอท. สามารถดำเน ินการต ่อไป โดยไม่ต ้องยกเล ิก 
การประกวดราคา ตามระเบ ียบฯข ้อ๕ ๖ ได้หรือไม่อย่างไรความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน

/คณะกรรมการ ...



- ๒-
คณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) 

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย 
แต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการ 
พ ิจารณ าผลการป ระกวด ราค าอ ิเล ็กท รอน ิกส ์เส น อห ัวห น ้าห น ่วยงาน ข องร ัฐผ ่าน ห ัวห น ้าเจ ้าห น ้าท ี่ 
เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งบั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควร 
ท ี่จะดำเน ินการต ่อไปโดยไม ่ต ้องยกเล ิกการประกวดราคาอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ ให ้คณ ะกรรมการดำเน ินการ 
ตามข้อ ๕๗ หรือข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม” จากหลักการของระเบียบฯ ข้างต้น ในกรณีที่มีผู้ย่ืนข้อเสนอรายเดียว 
หร ือม ีผ ู้ย ื่นข ้อเสนอหลายรายแต ่ผ ่านค ุณ สมบ ัต ิเพ ียงรายเด ียว โดยปกติให ้คณะกรรมการพ ิจารณาผลๆ 
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งบั้น แต่หากคณะกรรมการพิจารณาผลๆ 
พิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อไป โดยไม,ต้องยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ก็ให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ต่อรองราคากับผู้ย่ืนข้อเสนอรายบ้ัน แล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป 
ตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๕๖วรรคหน่ึง ดังบ้ัน กรณีตามข้อหารือ เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการประกาศประกวดราคาจ้าง 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและจัดเก็บค่าบริการอาคารจอดรถยนต์ ณ สำนักงานใหญ่ (สนญ.) 
ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด 
(มหาซน) (ทอท.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) มีผู้ยื่นข้อเสนอ ๓ ราย แต่ผ่านการพิจารณา 
ค ุณ ส ม บ ัต ิเพ ียงราย เด ียว  กรณ ีด ังกล ่าวห าก ทอท. พ ิจารณ าแล ้ว เห ็น ส ม ควรท ี่จะดำเน ิน การต ่อไป  
โดยไม่ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีนี้ย่อมอยู่ในดุลพินิจของ ทอท. ที่จะพิจารณาดำเนินการ 
ตามนัยระเบียบา ข้อ ๕๖ ต่อไปไต้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาศ คงเอียด)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ 
ฝ่ายเลขานุการ
โทร. o  ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๘๗๓ 
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖


