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1 พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางการประขุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
เรียน ปลัด กระทรวง อธิบ ดี อธิก ารบดี เลขาธิก าร ผู้อ ำนวยการ ผู้บ ัญ ขาการ ผู้ว ่า ราขการจัง หวัด
ผู้ว่าราขการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ
สื่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการประขุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ตามที่ร ะเบีย บกระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ป ระกาศในราขกิจ จานุเบกษาเมื่อ วัน ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเพิ่มข้อความ
ในข้อ ๒๗ วรรคหก กำหนดว่า “การประขุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อาจประขุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ทั้งนี้ใหัเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด” นั้น
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ(คณะกรรมการวินิจฉัย)
โดยได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุภาครัฐ จึง อาศัย อำนาจ
ตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (๖) ประกอบมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราขบัญ ญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริห ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้ว ยการจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห าร
พัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๗ วรรคหก กำหนดแนวทางการประขุม ผ่า นสื่อ อิเล็ก ทรอนิก ส์เพื่อ ดำเนิน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ รายละเอียดปรากฏตามสื่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาค คงเอียด)
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แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
แนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๗๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๔๖๔
๑ .

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

“การประชุมผ่านสื่ออิเล็ก ทรอนิก ส์” หมายความว่า การประชุม คณะกรรมการตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้ว ยการจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ที่ผู้ร่วมประชุมมิได้อยู่
ในสถานที่เดียวกันและสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ กระบวนการจัด ซื้อ จัด จ้างที่ห น่วยงานของรัฐ อาจไข้ก ารประชุม ผ่านสื่อ อิเล็ก ทรอนิก ส์
ได้เฉพาะกรณีการประชุมพิจารณาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างหรือการนำเสนองานหรือการประชุมพิจารณาพัสดุ
ที่ไม่จำเป็นต้องจับต้องหรือตรวจรับทางกายภาพของตัวพัสดุที่ส่งมอบนั้น เข่น
(๑) การประชุม พิจ ารณาเอกสารของคณะกรรมการเพื่อ จัด ทำร่า งขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
(๒) การประชุม พิจ ารณาเอกสารของผู้ย ื่น ข้อ เสนอของคณะกรรมการพิจ ารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีคัดเลือก หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรืกษา
หรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
(๓) การประชุมของผู้มีอำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เข่น คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ
หรือสภามหาวิทยาลัย
(๔) การประชุมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เข่น การตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา
การตรวจรับ พัส ดุใ นงานจ้า งออกแบบหรือ ควบคุม งานก่อ สร้า ง การตรวจรับ ระบบหรือ ซอฟต์แ วร์ท ี่อ ยู่บ น
Cloud หรือ การใข้ว ิธ ีก ารเข้า ถึง ทางไกล (Rem ote access) หรือ การตรวจรับ พัส ดุใ นงานก่อ สร้า ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างอาจประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีการประชุมพิจารณา
บัน ทึก ผลการออกตรวจงานจ้า งก่อ สร้า งของกรรมการที่ไ ด้ร ับ มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ
ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๗๖ (๓)
เป็นด้น
๑.๒ การประชุมนอกเหนือจากข้อ ๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการตามระเบียบฯ

๒. การจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒.๑ การส่ง หนัง สือ เซิญ ประชุม และเอกสารประกอบการประชุม จะส่ง โดยจดหมาย
อิเล็ก ทรอนิก ส์ก ็ไ ด้ ในการนี้ผ ู้ม ีห น้า ที่จ ัด การประชุม ต้อ งจัด เก็บ สำเนาหนัง สือ เขิญ ประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
๒.๒ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องดำเนินการตังนี้
(๑)จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม
(๒) จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้
(๓) จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ
(๔) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคน
ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(๔) จัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน
ข้อมูลตาม (๔) และ (๔) ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม
/ ๒.๓ ...

- ๒๒.๓ มาตรฐานการรัก ษาความมั่น คงปลอดภัย ของการประขุม ผ่า นสื่อ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์
และมาตรฐานระบบควบคุม การประขุม ผ่า นสื่อ อิเล็ก ทรอนิก ส์เพื่อ ด0าเนิน กระบวนการจัด ซื้อ จัด จ้า ง
ให้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตามประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนด
๒.๔ การประขุม ผ่า นสื่อ อิเล็ก ทรอนิก ส์ต ามแนวทางนี้ ให้ถ ือ ว่า เป็น การประขุม ที่ข อบ
ด้วยกฎหมาย และผู้เข้าร่วมประขุมสามารถได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

