
แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 
ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ (มาตรา 114) หมายถึง ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพ่ือท าการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมี

สิทธิอุทธรณ์เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการ
ประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ มีชื่อเต็มว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน  เป็น
คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งและมีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 41 ถึงมาตรา 45 โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ านาจในการพิจารณาและ
วินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา 119 

 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ (มาตรา 114) หมายถึง ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพ่ือท าการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐ

มีสิทธิอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในกรณีท่ีเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการ
ประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

 
ผู้มีสิทธิอุทธรณ์จะย่ืนอุทธรณ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ไม่ได้ (มาตรา 115) 
(1) การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัตินี้

ของหน่วยงานของรัฐ 
(2) การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 67 ดังต่อไปนี้ 

(2.1) หน่วยงานของรัฐนั้นไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณท่ีจะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือเงินงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างนั้นต่อไป 

(2.2) มีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใด ในการเสนอราคา ทั้งนี ้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 

(2.3) การท าการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบ ต่อ
ประโยชน์สาธารณะ 

(2.4) กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (2.1) (2.2) หรือ (2.3) ทั้งนี้ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ทั้งนี้ การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของหน่วยงานของรัฐ ผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัด

จ้างที่ถูกยกเลิกนั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ 
(3) การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วน

ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดซื้อจัดจ้างในประกาศ เอกสาร หรือหนังสือเชิญชวนของหน่วยงานของรัฐ 
(4) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ทั้งนี้ มีกฎกระทรวงก าหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 

23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ก าหนดดังนี้ 
ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อทําการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐไม่มีสิทธิอุทธรณ์เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง

พัสดุในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(1) คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในครั้งนั้น  โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  

ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(2) ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะของพัสดุจากผู้ประกอบการก่อนจะท าการจัดซื้อจัดจ้าง  หากปรากฏว่า ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในการ



จัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นมิได้วิจารณ์หรือเสนอแนะร่างขอบเขต ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ผู้ประกอบการซ่ึง
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอนั้นจะอุทธรณ์ ในเรื่องขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้น
มิได้ 

 
2. หนังสืออุทธรณ์ (มาตรา 116) 
ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ต้องด าเนินการอุทธรณ์โดยท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ ในหนังสืออุทธรณ์ต้องใช้

ถ้อยค าสุภาพ และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไป
ด้วย 

ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีอาจออกระเบียบก าหนดวิธีการอุทธรณ์เป็นอย่างอ่ืนหรือรายละเอียดเกี่ยวกับ
การอุทธรณ์อ่ืนด้วยก็ได้ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน มีหนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่  กค (กอร) 0405.2/ว 124 
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง การก าหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ และหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 185 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 แจ้งแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์ (อธ 2) เพ่ือถือ
ปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                  “จัดท า
และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา” โดยหน่วยงานของรัฐต้องจัดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมระบุเหตุผลประกอบการ
พิจารณา และเมื่อหน่วยงานของรัฐประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th           e-GP  
                                                    ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแนบแบบ อธ 2 เพ่ือให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ประสงค์จะอุทธรณ์ สามารถดาวน์โหลดได้ 

 
3. การยื่นอุทธรณ์ (มาตรา 117) 
ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายในเจ็ดวันทําการ นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัด

จ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 
4..หน่วยงานของรัฐพิจารณาอุทธรณ์ (มาตรา 118) 
ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวนัท าการ นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ใน

กรณีท่ีเห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ด าเนินการตามความเห็นนั้นภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็น พร้อม

เหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 119 ภายในสามวนัท าการนับแต่วันที่ครบก าหนดตามวรรคหนึ่ง 
 
ดังนั้น เมื่อหน่วยงานลงรับเรื่องแล้ว ให้ตรวจสอบและสรุปความเห็นเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ในขั้นตอนนี้ เห็นควรส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ เป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นเหตุผลต่อหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐ ว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย กับค าอุทธรณ์ 
กรณีเห็นด้วย  : ให้ด าเนินการตามความเห็นของค าอุทธรณ์ภายในก าหนดเวลา (7 วันท าการ) 
กรณีไม่เห็นด้วย :              หรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

(7 วันท าการ) เพ่ือเสนอไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันที่ครบก าหนด 7 วันท าการดังกล่าว
แล้ว 

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน มีหนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่  กค (กอร) 0405.2/ว 124 
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง การก าหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ แจ้งแบบรายงานความเห็น
อุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ (อธ 1) เพ่ือถือปฏิบัติต่อไป 

 
 
 



5. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน พิจารณาอุทธรณ์ (มาตรา 119) 
เมื่อได้รับรายงานจากหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 118 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้

แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าวหากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในก าหนดนั้น ให้คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลาดังกล่าว และแจ้ง
ให้ผู้อุทธรณ์และผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ 

กรณีฟังขึ้นและมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยส าคัญ :  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สั่งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการให้มีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่หรือเริ่มจากข้ันตอนใดตามท่ีเห็นสมควร 

กรณีฟังไม่ขึ้นหรือไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยส าคัญ : ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐเพ่ือท าการจัดซื้อจัด
จ้างต่อไป 

การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 
ในกรณีที่พ้นก าหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งแล้ว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยังพิจารณา

ไม่แล้วเสร็จ ให้ยุติเรื่อง และให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แจ้งผู้อุทธรณ์และผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ทราบ พร้อมกับแจ้งให้หน่วยงานของรัฐท าการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 

ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หรือการยุติเรื่องตามวรรคสี่และเห็นว่า
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าเสียหายได้ แต่การ
ฟ้องคดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว 

 
6. หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 
 
7. บทลงโทษ (มาตรา 121) 
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัยตามมาตรา 31 หรือค าสั่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

ตามมาตรา 45 และคณะกรรมการวินิจฉัยหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้วแต่กรณี พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการไม่
ปฏิบัติตามค าสั่งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้นั้นมีความผิดฐานขัดค าสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาให้ด าเนินคดีแก่ผู้
นั้นต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนผังการอุทธรณ์ 
 
 

ผู้เกี่ยวข้อง 
 

            7 วันทําการ 
ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ 

 
หน่วยงานของรัฐ 

 
คณะกรรมการพิจารณาผลฯ    

          7 วันทําการ 
 
 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ                 
 
 

3 วันทําการ (กรณีไม่เห็นด้วย) 
 
กรมบัญชีกลาง 
โดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
และข้อร้องเรียน  

 
 
หน่วยงานของรัฐ 

 
 
 
 
 
 

การประกาศผลผู้ชนะ 

ยื่นอุทธรณ์ (แบบ อธ 2) 

ลงรับเรื่อง 

ตรวจสอบและสรุปความเห็น 

rbfegrrดกอพอิพ 

เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

พิจารณาและวินิจฉยัอุทธรณ ์

พิจารณาอุทธรณ์ (30 วัน ขยายได้
ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วัน 

ด าเนินการตามผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ์

- ค าวินจิฉัยให้เป็นที่สุด 

- หากพ้นก าหนดแล้ว คณะกรรมการฯ ยังพจิารณาไมแ่ล้ว
เสร็จ ให้ยุติเรื่อง และแจ้งหน่วยงานจดัซ้ือจดัจ้างต่อไป 

- ผู้อทุธรณ์ไม่พอใจค าวินิจฉัย/ยุติเรือ่งและเห็นว่า
หน่วยงานตอ้งรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ให้ฟ้องต่อศาล  
แต่การฟ้องคดีไมก่ระทบตอ่การจัดซือ้จัดจ้างที่ได้ลงนามใน
สัญญานัน้แลว้ 

ผู้ท่ีเก่ียวข้อง : ส่วนการพัสดุ กองกลาง/
เจ้าหน้าที่พัสดุประจ ากอง/ศูนย์/กลุ่ม ต่างๆ 
เตรียม : - เช็คการยื่นอุทธรณ์ (ทางสารบรรณ/
อีเมล์) 
          - จัดท าแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ 
(อธ 1) (ว 124) 
         - ส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
ระยะเวลา : 7 วันท าการ 

ผู้ท่ีเก่ียวข้อง : คณะกรรมการพิจารณาผลฯ 
ดําเนินการ : 1. พิจารณาอุทธรณ์ให้ครบถ้วนทุกประเด็น 
                2. น าเรียน ปกท.ทส. เพื่อประกอบการพิจารณา 
ระยะเวลา : 5 วันท าการ 
 

ระยะเวลา : 2 วันท าการ 
 



 
 
 
การประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจา้ง (มาตรา 66) ให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจดัจ้างหรือผูไ้ด้รับการคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปดิประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 
การลงนามในสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างจะกระทําได้ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ตามมาตรา 117 หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ เมื่อหน่วยงานของรัฐ

ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ทําการจัดซ้ือจัดจ้างต่อไปได้ เว้นแต่การจัดซื้อจดัจ้างที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือการจัดซื้อจดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
หรือการจดัซื้อจัดจ้างท่ีมีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 96 วรรคสอง 

ระเบียบฯ ข้อ 161 ก าหนดว่า การลงนามในสญัญาและการแก้ไขสญัญาตามระเบียบนี้ เป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
การลงนามในสัญญาตามวรรคหนึง่ จะกระท าได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณต์ามมาตรา 66 วรรคสอง 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

การประกาศผลผู้ชนะ 

ด้วยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป 

e- market 
ระเบียบฯ ข้อ 42 

 

เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา
และผูม้ีอ านาจอนุมตัิสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหนา้ที่ประกาศ
ผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง
และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบญัชีกลางก าหนด และให้ปิด
ประกาศโดยเปดิเผย ณ สถานท่ีปดิประกาศของหน่วยงานของรัฐนัน้ 
และแจ้งให้ผูเ้สนอราคาทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์    
(e - mail) ตามแบบท่ีกรมบัญช ีกลางก าหนด  
  

 

e-bidding 
ระเบียบฯ ข้อ 59 

สอบราคา 
ระเบียบฯ ข้อ 72 

ด้วยวิธีคัดเลือก 
ระเบียบฯ ข้อ 77 

ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ระเบียบฯ ข้อ 81 



 

 

งานจ้างที่ปรึกษา 
วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป  ระเบียบฯ ข้อ 118 

วิธีคัดเลือก  ระเบียบฯ ข้อ 123 
วิธีเฉพาะเจาะตง  ระเบยีบฯ ข้อ 125 

งานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป  ระเบียบฯ ข้อ 148 

วิธีคัดเลือก  ระเบียบฯ ข้อ 151 

วิธีเฉพาะเจาะจง  ระเบียบฯ ข้อ 153 

วิธีประกวดแบบ  ระเบียบฯ ข้อ 156 

เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา 
และผูม้ีอ านาจอนุมตัิสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหนา้ที่ประกาศผลผู้ชนะ
งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปดิเผย ณ สถานท่ีปดิ
ประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้นและแจ้งให้ท่ีปรึกษาท่ีเข้ายื่นข้อเสนอ
ทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์(e - mail) ตามแบบท่ี
กรมบัญชีกลางก าหนด 


