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1. วัตถุประสงค์
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 14 ได้มีการบัญญัติ
เรื่องการอุทธรณ์ไว้ การจัดทาขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่องการอุทธรณ์ เพื่อเป็นแนวทางสาหรับผู้ปฏิบัติงาน
และผู้เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ขอบเขต
เป็นการสรุปแนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงาน กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการที่มีการอุทธรณ์จากผู้ยื่นข้อเสนอ
3. คานิยาม
ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ หมายถึง ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อทาการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐ มีสิทธิ
อุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หมายถึงคณะกรรมการทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ และมีอานาจหน้าทีต่ าม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 41-45
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4. ผังกระบวนการอุทธรณ์
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม
เริ่มต้น

ผู้มีสิทธิอุทธรณ์

หน่วยงานของรัฐ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

หน่วยงานของรัฐ

ยื่นอุทธรณ์

1

รับเรื่อง ตรวจสอบ และ สรุปความเห็น 2

พิจารณาและวินจิ ฉัยอุทธรณ์

3

พิจารณาอุทธรณ์

4

ดาเนินการตามผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

สิ้นสุด

5
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ : ยื่นอุทธรณ์
ผู้มีสิทธิอุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐ
มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่
ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ผู้มีสิทธิอุทธรณ์จะยื่นอุทธรณ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ไม่ได้
1. การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ีของหน่วยงานของรัฐ
2
. การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 67 ดังต่อไปนี้
(1) หน่วยงานของรัฐนั้นไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอที่จะทาการจัดซื้อจัดจ้างนั้นต่อไป
(2) มีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา
หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
(3) การทาการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ
(4) กรณีอื่นในทานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
3. การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ีในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการจัดซื้อจัดจ้างในประกาศ เอกสาร หรือ
หนังสือเชิญชวนของหน่วยงานของรัฐ
4. กรณีอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
โดยประกาศกฎกระทรวง กาหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
กับหน่วยงานของรัฐทีใ่ ช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 กาหนด
ไว้ว่า "ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อทาการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐไม่มีสิทธิอุทธรณ์
เกีย่ วกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในเรือ่ งดังต่อไปนี้
(1) คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในครั้งนั้น โดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(2) ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุจากผู้ประกอบการก่อนจะทาการจัดซื้อจัดจ้าง
หากปรากฏว่าผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นมิได้
วิจารณ์หรือเสนอแนะร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอนั้นจะอุทธรณ์ในเรื่องขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้นมิได้"
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ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ ต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
1.
การอุทธรณ์ต้องทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ ในหนังสืออุทธรณ์ต้องใช้ถ้อยคาสุภาพ
และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย
2. ผู้มิสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วันประกาศผลการ
จัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5.2 หน่วยงานของรัฐ : รับเรื่อง ตรวจสอบ และสรุปความเห็น
รับเรื่อง ตรวจสอบ และสรุปความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
5.3 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ : พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์
พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
กรณีที่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ :
ให้ดาเนินการตามความเห็นนั้นภายในกาหนดเวลา
กรณีไม่เห็นด้วยกับการอุทธรณ์ : ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยัง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ภายในสามวันทาการนับแต่วันที่
ครบกาหนด
5.4 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ : พิจารณาอุทธรณ์
เมื่อได้รับรายงานจากหน่วยงานของรัฐ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในกาหนดนั้น
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันนับแต่
วันที่ครบกาหนดเวลาดังกล่าว และให้แจ้งผู้อุทธรณ์และผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ทราบ
กรณีฟังขึ้น : มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสาคัญ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สั่งให้
หน่วยงานของรัฐดาเนินการให้มีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ หรือเริ่มจากขึ้นตอนใดตามที่
เห็นสมควร
กรณีฟังไม่ขึ้น : ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสาคัญ ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้าง
ต่อไป
การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด ในกรณีที่พ้นกาหนดระยะเวลา
พิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการฯ ยังพิจาณาไม่แล้วเสร็จ ให้ยุติเรื่อง และให้คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์แจ้งผู้อุทธรณ์และผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ
พร้อมกับแจ้งให้หน่วยงานของรัฐทาการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
5.5 หน่วยงานของรัฐ : ดาเนินการตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ดาเนินการตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
หมายเหตุ
1. ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจในคาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หรือการยุติเรื่องและเห็น
ว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงาน

ของรัฐชดใช้ค่าเสียหายได้ แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงาน
ของรัฐได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว
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2. บทลงโทษตามหมวด 15 มาตรา 121 กล่าวคือ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 45 พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามคาสั่งโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร ผู้นั้นมีความผิดฐานขัดคาสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาให้ดาเนินคดีแก่
ผู้นั้นต่อไป
6. เอกสารอ้างอิง
6.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัพ.ศ.
ฐ 2560 หมวด 3 มาตรา 45
หมวด 6 มาตรา 67 หมวด
14 มาตรา 114-119 หมวด 15 มาตรา 121
6.2 ประกาศกฎกระทรวง กาหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560

ขั้นตอนการดาเนินงานด้านการพัสดุ
16. เรื่อง
การอุทธรณ์

กองการพัสดุ
กรมทางหลวง

กระทรวงการคมนาคม

