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ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว VsêGลั" คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ 

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามท่ี ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

£ ) F 1 พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรื่อง แนวทางการประขุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธ ิการบดี เลขาธ ิการ ผ ู้อำน วยการ ผ ู้บ ัญ ขาการ ผ ู้ว ่าราขการจ ังห ว ัด  

ผู้ว่าราขการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถ่ิน และหัวหน้าหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
สื่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการประขุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือดำเนินกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

ตามท ี่ระ เบ ียบกระทรวงการคล ังว ่าด ้วยการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบร ิห ารพ ัสด ุภาคร ัฐ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศในราขกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเพิ่มข้อความ 
ในข้อ ๒๗ วรรคหก กำหนดว่า “การประขุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง อาจประขุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
ทั้งนี้ใหัเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด” น้ัน

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ(คณะกรรมการวินิจฉัย) 
โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงอาศัยอำนาจ 
ตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (๖) ประกอบมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราขบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๗ วรรคหก กำหนดแนวทางการประขุมผ่านสื่ออิเล ็กทรอนิกส์เพื่อดำเนิน 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ รายละเอียดปรากฏตามสื่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาค คงเอียด)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ 
ฝ่ายเลขานุการ
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๙ 
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ -  ๖



แนวทางการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือดำเนินกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
แนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๗๙ ลงวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๔๖๔

๑ .  การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือดำเนินกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง
“การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประชุมคณะกรรมการตามระเบียบ 

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ที่ผู้ร่วมประชุมมิได้อยู่ 
ในสถานที่เดียวกันและสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๑ .๑  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐอาจไข้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ได้เฉพาะกรณีการประชุมพิจารณาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างหรือการนำเสนองานหรือการประชุมพิจารณาพัสดุ 
ที่ไม่จำเป็นต้องจับต้องหรือตรวจรับทางกายภาพของตัวพัสดุที่ส่งมอบนั้น เข่น

(๑) การประชุมพ ิจารณาเอกสารของคณะกรรมการเพ ื่อจ ัดทำร่างขอบเขตของงาน 
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

(๒) การประชุมพ ิจารณาเอกสารของผ ู้ย ื่นข ้อเสนอของคณะกรรมการพ ิจารณ าผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
โดยวิธีคัดเลือก หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรืกษา 
หรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

(๓) การประชุมของผู้มีอำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เข่น คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ
หรือสภามหาวิทยาลัย

(๔) การประชุมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เข่น การตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา 
การตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจรับระบบหรือซอฟต์แวร์ที่อยู่บน 
Cloud ห ร ือ ก ารใข ้ว ิธ ีก าร เข ้าถ ึงท างไก ล  (R em ote access) ห ร ือการตรวจร ับ พ ัส ด ุใน งาน ก ่อส ร ้าง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างอาจประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีการประชุมพิจารณา 
บันทึกผลการออกตรวจงานจ้างก่อสร้างของกรรมการที่ได ้ร ับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น  ๆ ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๗๖ (๓) 
เป็นด้น

๑.๒ การประชุมนอกเหนือจากข้อ ๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการตามระเบียบฯ 
๒. การจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ การส ่งหน ังส ือเซ ิญประช ุมและเอกสารประกอบการประช ุม จะส ่งโดยจดหมาย 
อิเล็กทรอนิกส์ก ็ได้ ในการน ี้ผ ู้ม ีหน ้าท ี่จ ัดการประชุมต ้องจ ัดเก ็บสำเนาหนังส ือเข ิญประช ุมและเอกสาร 
ประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

๒.๒ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องดำเนินการตังนี้ 
(๑)จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพ่ือร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม 
(๒) จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ 
(๓) จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ
(๔) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคน 

ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(๔) จัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน 
ข้อมูลตาม (๔) และ (๔) ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม

/ ๒.๓ ...



๒.๓ มาตรฐานการร ักษาความม ั่นคงปลอดภ ัยของการประข ุมผ ่านส ื่ออ ิเล ็กทรอน ิกส ์ 
และมาตรฐานระบบควบค ุมการประข ุมผ ่านส ื่ออ ิเล ็กทรอน ิกส ์เพ ื่อด0าเน ิน กระบ วน การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง 
ให้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตามประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนด

๒.๔ การประข ุมผ ่านส ื่ออ ิเล ็กทรอน ิกส ์ตามแนวทางน ี้ ให ้ถ ือว ่าเป ็นการประข ุมท ี่ขอบ 
ด้วยกฎหมาย และผู้เข้าร่วมประขุมสามารถได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

- ๒-


