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การประชุมผานสือ่ อิเล็กทรอนิกส :
ผลบังคับทางกฎหมาย
บทนํา
โดยที่ ส ถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ หรื อ
โรคโควิด ๑๙ ในปจจุบันทําใหหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในหลาย ๆ องคกร
ไดมีนโยบายใหเจาหนาที่หรือบุคลากรในองคกรนั้น ๆ มีการทํางานจากที่บาน
หรือที่เรียกกันวา “Work from home” เปนจํานวนมากเพื่อใหเกิดความยืดหยุน
ในการปฏิ บั ติ ง าน นอกจากนี้ ยั ง เป น การปฏิ บั ติ ต ามนโยบายของรั ฐ บาล
ที่ตองการใหประชาชน “อยูบาน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อลดอัตราเสี่ยงในการ
แพรระบาดของไวรัสโคโรนาดังกลาว แตในการปฏิบัติงานบางอยางอาจจะตองมีการ
ประชุมปรึกษาหารือกันเพือ่ หาแนวทางในการทํางานรวมกันเพือ่ ใหงานสําเร็จลุลว งตาม
วัตถุประสงค ดังนัน้ การจัดประชุมแบบออนไลนจงึ มีความจําเปนและสําคัญ โดยการนํา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพือ่ ใหผเู ขารวมประชุมสามารถสือ่ สารและเห็นหนา
กันไดทุกคน ซึ่งการประชุมในรูปแบบนี้เรียกกันวาการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
หรือ e-Meeting แตอยางไรก็ดี ในการประชุมบางกรณีอาจตองการใหมผี ลบังคับตาม
กฎหมาย จึงมีความจําเปนทีผ่ จู ดั การประชุมจะตองศึกษากฎหมายและระเบียบตาง ๆ
ที่เกี่ยวของเพื่อใหการประชุมนั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีผล
สมบูรณและบังคับไดตามกฎหมาย
ดังนั้น คอลัมน “สารพันปญหากฎหมาย” ฉบับนี้จึงใครขอเสนอเรื่อง
“การประชุมผานสือ่ อิเล็กทรอนิกส : ผลบังคับทางกฎหมาย” ทัง้ นี้ โดยมีวตั ถุประสงค
เพื่อใหผูอานไดมีความรูและเขาใจเกี่ยวกับการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ
e-Meeting วามีหลักเกณฑ และเงื่อนไขเชนไร เพื่อใหการประชุมนั้นมีความสมบูรณ
ถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้
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๑. ความหมายของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ e-Meeting
“การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การประชุมที่
กฎหมายบัญญัตใิ หตอ งมีการประชุมทีไ่ ดกระทําผานสือ่ อิเล็กทรอนิกส โดยผูร ว มประชุม
มิไดอยูในสถานที่เดียวกันและสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็น
ระหวางกันไดผานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑
“ผูร ว มประชุม” หมายความวา ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
กรรมการ อนุ ก รรมการ เลขานุ ก าร และผู  ช  ว ยเลขานุ ก ารของคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะบุคคลอืน่ ตามทีก่ ฎหมายกําหนด และใหหมายความรวมถึง
ผูซ งึ่ ตองชีแ้ จงแสดงความคิดเห็นตอคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะบุคคล
นั้นดวย
การประชุมผานสือ่ อิเล็กทรอนิกส หรือ e-Meeting นัน้
สามารถจัดไดใน ๒ ลักษณะ คือการประชุมที่กฎหมายกําหนด
ใหตองมีการประชุม เชน การประชุมกรรมการ การประชุม
อนุ ก รรมการ หรื อ การประชุ ม ผู  ถื อ หุ  น ตามพระราชบั ญ ญั ติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ และการประชุม
ทั่ ว ไป ที่ ไ ม ไ ด มี ก ฎหมายกํ า หนดให ต  อ งมี ก ารประชุ ม แต
ผู  ป ฏิ บั ติ ง านอาจต อ งการแลกเปลี่ ย นหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น
หรือแจงขอมูลขาวสาร หรืออภิปรายในประเด็นตาง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เชน การประชุมรายเดือน หรือการประชุมเพื่อแจงขอมูลติดตามสถานการณหรือ
ขาวสารประจําวัน ในการประชุมทั้ง ๒ ลักษณะนี้ หากเปนการประชุมทั่วไป ยอม
สามารถดําเนินการผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบตาง ๆ ได หรือหนวยงาน
หรือองคกรจะกําหนดหลักเกณฑตามที่เห็นสมควรก็ได แตหากเปนการประชุม
ที่ ก ฎหมายกํ า หนดให ต  อ งมี ก ารประชุ ม แล ว ผู  จั ด การประชุ ม จะต อ งทํ า ความ
เขาใจกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อใหการจัดประชุมแบบ e-Meeting ในเรื่องนั้น ๆ
เปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด เพื่อใหมีผลบังคับทางกฎหมายโดยสมบูรณ
๒. ความเปนมาของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ e-Meeting
เดิ ม การประชุ ม ผ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ทั้ ง ในส ว นของภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนนั้นสามารถดําเนินการไดตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน
พุทธศักราช ๒๕๕๗ อันเปนกฎหมายกลางวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
พระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓
และมีผลใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
๑
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ซึ่งไดวางหลักเกณฑเกี่ยวกับการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสไววา การประชุมตามที่
กฎหมายบัญญัติใหตองมีการประชุมนั้น นอกจากจะดําเนินการตามวิธีการที่บัญญัติ
ไวในกฎหมายแตละฉบับแลว ประธานในที่ประชุมจะกําหนดใหจัดการประชุมผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกสก็ได และใหมีผลเชนเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไวใน
กฎหมาย แตหา มมิใหประชุมผานสือ่ อิเล็กทรอนิกสในเรือ่ งทีม่ กี ารกําหนดชัน้ ความลับ
ตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ และเรื่องอื่นที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด โดยมีหลักเกณฑเกีย่ วกับการประชุมตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ ดังนี้
“การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การประชุมที่
กฎหมายบัญญัติใหตองมีการประชุมที่กระทําผานสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยผูรวมประชุม
อยางนอยหนึ่งในสามขององคประชุมตองอยูในที่ประชุมแหงเดียวกัน และผูรวม
ประชุมทั้งหมดตองอยูในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม แมจะมิไดอยูในสถานที่
เดียวกันและสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหวางกันไดผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส
“ผูรวมประชุม” หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ
และผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ในการประชุ ม ผ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ผู  มี ห น า ที่ จั ด การประชุ ม ต อ ง
ดําเนินการ ดังนี้
(๑) จัดใหผูรวมประชุมแสดงตนเพื่อรวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
กอนรวมการประชุม
(๒) จัดทํารายงานการประชุมเปนหนังสือ
(๓) จั ด ให มี ก ารบั น ทึ ก เสี ย งหรื อ ทั้ ง เสี ย งและภาพ แล ว แต ก รณี
ของผูรวมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกส
เวนแตเปนการประชุมลับ และใหถือเปนสวนหนึ่งของรายงานการประชุม
นอกจากนี้ ในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส หากมีกรณีที่ตองจาย
เบี้ยประชุมใหแกผูรวมประชุมใหจายเบี้ยประชุมแกผูรวมประชุมซึ่งไดแสดงตน
เข า ร ว มประชุ ม ผ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ไ ด และให ถื อ ว า การประชุ ม ผ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกสตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาตินี้เปนการประชุมโดยชอบ
ดวยกฎหมาย และหามมิใหปฏิเสธการรับฟงขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแหงชาตินี้เปนพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตาม
กฎหมายทั้ ง ในคดี แ พ ง คดี อ าญา หรื อ คดี อื่ น ใด เพี ย งเพราะเหตุ ว  า เป น ข อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส
จากสถานการณ ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙
ในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งมีจํานวนผูติดเชื้อที่ตองเขารับการ
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รักษาพยาบาลและเสียชีวติ จากโรคดังกลาวเปนจํานวนมาก ทําใหรฐั บาลตองใชมาตรการ
ที่ เ ข ม ข น เพื่ อ ควบคุ ม การระบาดของโรคตามคํ า แนะนํ า ขององค ก ารอนามั ย โลก
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การเว น ระยะห า งทางสั ง คม (social distancing) ทํ า ให
การปฏิบัติงานของภาครัฐและการประกอบกิจกรรมในทางเศรษฐกิจของเอกชน
เกือบทุกภาคสวน ที่ตองมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันเปนปกติตองดําเนินการ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหการประชุมสามารถดําเนินการตอไปได ทั้งนี้
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ดังกลาว
แตอยางไรก็ตาม แมประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗
เรื่อง การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จะไดวางหลักเกณฑการปฏิบัติในการประชุม
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสไวแลว แตการที่ประกาศฉบับนี้ไดกําหนด
ใหผูเขารวมประชุมอยางนอย ๑ ใน ๓ ขององคประชุมตองอยู
ในสถานที่เดียวกันจึงอาจทําใหผูซึ่งตองเขารวมประชุมในสถานที่
เดียวกันมีความเสีย่ งทีจ่ ะติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได จึงไมสอดคลอง
กับการเวนระยะหางทางสังคม รวมทั้งการกําหนดใหผูเขารวม
ประชุมทั้งหมดตองอยูในราชอาณาจักร ยังไมสอดคลองกับ
สภาพการทํางานทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไปอันสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการทํางาน
และความตอเนื่องในการบริหารราชการแผนดิน ดังนั้น รัฐบาลจึงไดมีการตรา
พระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสือ่ อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๓ เพือ่ กําหนด
หลักเกณฑการประชุมผานสือ่ อิเล็กทรอนิกส ใหสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบนั
ที่ตองมีการเวนระยะหางทางสังคม เพื่อความปลอดภัยของทุกฝาย และเพื่อให
การประชุมของหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ เปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ
และถูกตองตามกฎหมาย
๓. หลักเกณฑในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตามพระราชกําหนด
วาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๓
พระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสือ่ อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๓ ได
กําหนดหลักเกณฑ และวิธกี ารจัดการประชุมผานสือ่ อิเล็กทรอนิกสเพือ่ ใหมผี ลบังคับได
ตามกฎหมายไว ดังนี้
๓.๑ การประชุมที่ตองหามมิใหประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
การประชุมผานสือ่ อิเล็กทรอนิกสไมใชบงั คับแกการประชุมดังตอไปนี๒้
พระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๓ มาตรา ๕.

๒

๑๔๔
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(๑) การประชุมของสภาผูแทนราษฎร๓ วุฒิสภา และรัฐสภา
(๒) การประชุมเพื่อจัดทําคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
(๓) การประชุมเพื่อดําเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจางของ
สวนราชการ ราชการสวนทองถิน่ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอืน่ ของรัฐ
(๔) การประชุมอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
๓.๒ การจัดการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
ในการประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติใหตองมีการประชุม นอกจาก
จะดําเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไวในกฎหมายแตละฉบับแลว ผูทําหนาที่ประธาน
ในทีป่ ระชุมจะกําหนดใหจดั การประชุมผานสือ่ อิเล็กทรอนิกสกไ็ ด และใหมผี ลเชนเดียว
กับการประชุมตามวิธกี ารทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในกฎหมาย และใหใชบงั คับไดทงั้ การประชุมของ
หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
ในการประชุมผานสือ่ อิเล็กทรอนิกสนนั้ ผูม หี นาทีจ่ ดั การประชุมตอง
ดําเนินการ ดังนี้
(๑) จัดใหผรู ว มประชุมแสดงตนเพือ่ รวมประชุมผานสือ่ อิเล็กทรอนิกส
กอนรวมการประชุม
(๒) จัดใหผรู ว มประชุมสามารถลงคะแนนได ทัง้ การลงคะแนนโดย
เปดเผยและการลงคะแนนลับ
(๓) จัดทํารายงานการประชุมเปนหนังสือ
(๔) จัดใหมีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แลวแตกรณี ของ
ผูรวมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกส เวนแต
เปนการประชุมลับ
(๕) จัดเก็บขอมูลจราจรอิเล็กทรอนิกสของผูรวมประชุมทุกคนไว
เปนหลักฐาน๔
๓.๓ การจายคาตอบแทนในการประชุมและผลทางกฎหมาย
ในการประชุมผานสือ่ อิเล็กทรอนิกส หากมีกรณีทตี่ อ งจายเบีย้ ประชุม
หรือคาตอบแทนไมวาจะเรียกวาอยางใดใหแกผูรวมประชุม ใหจายเบี้ยประชุม
หรื อ ค า ตอบแทนนั้ น ให แ ก ผู  ร  ว มประชุ ม ซึ่ ง ได แ สดงตนเข า ร ว มประชุ ม ผ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกสดวย๕
ในสวนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของวุฒิสภา ขณะนี้อยูระหวางการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับการประชุมวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใหสามารถบังคับไดตามกฎหมายตอไป.
๔
พระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๓ มาตรา ๙.
๕
พระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๓ มาตรา ๑๐.
๓

๑๔๕
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ทัง้ นี้ ใหถอื วาการประชุมผานสือ่ อิเล็กทรอนิกสตามพระราชกําหนดนี้
เปนการประชุมโดยชอบดวยกฎหมาย หามมิใหปฏิเสธการรับฟงขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ตามพระราชกําหนดนีเ้ ปนพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทัง้ ใน
คดีแพง คดีอาญา หรือคดีอื่นใดเพียงเพราะเหตุวาเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส๖
๔. มาตรฐานความปลอดภัยในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส๗
เพื่อเปนการปองกันไมใหเกิดการรั่วไหลของขอมูลที่เกี่ยวกับการประชุม
นัน้ ในการประชุมผานสือ่ อิเล็กทรอนิกสตอ งเปนไปตามมาตรฐานการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมกําหนดโดยมีมาตรฐาน ดังนี้
๔.๑ มาตรฐานการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
เมื่อประธานในที่ประชุมกําหนดใหมีการจัด
ประชุมผานสือ่ อิเล็กทรอนิกสแลว ใหผมู หี นาทีจ่ ดั การประชุมแจง
ใหผรู ว มประชุมทราบลวงหนาวาการประชุมครัง้ นัน้ จะดําเนินการ
ผานสือ่ อิเล็กทรอนิกส และใหแจงขอมูลเกีย่ วกับวิธกี ารทีใ่ ชในการ
ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยอยางนอยตองมีกระบวนการ
ดังนี้
(๑) การแสดงตนของผูรวมประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสกอ นการประชุม โดยใหดาํ เนินการตามวิธกี ารทีผ่ มู หี นาทีจี่ ดั การประชุม
กําหนด ซึ่งอาจใชเทคโนโลยีชว ยในการพิสจู นและยืนยันตัวตนของผูร ว มประชุม เชน
การยืนยันตัวตนดวยชื่อผูใชงาน (Username) และรหัสผาน(Password) หรือการใช
รหัสผานแบบใชครัง้ เดียว (One Time Password) เปนตน หรืออาจใหผเู ขารวมประชุม
อืน่ รับรองการแสดงตัวตนกอนหรือระหวางการประชุม ทัง้ นี้ ใหผมู หี นาทีจ่ ดั การประชุม
พิจารณาเลือกใชวิธีการที่มีความมั่นคงและรัดกุมตามความเหมาะสมกับการประชุม
โดยคํานึงถึงพฤติการณอื่นใดที่เกี่ยวของ เชน จํานวนของผูรวมประชุม ประเภทของ
ระเบียบวาระ กฎเกณฑเกี่ยวกับการประชุมตามที่กําหนดในกฎหมาย๘ เปนตน
(๒) การสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธกันไดดวยเสียงหรือทั้งเสียง
และภาพ ใหดาํ เนินการดวยชองสัญญาณทีเ่ พียงพอรองรับการถายทอดเสียง หรือทัง้ เสียง
และภาพไดอยางชัดเจนและตอเนื่องตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม เพื่อใหสามารถ
พระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๓ มาตรา ๑๑.
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
๘
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๘.
๖

๗

๑๔๖
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เชื่อมโยงผูรวมประชุมที่มิไดอยูในสถานที่เดียวกันใหสามารถประชุมปรึกษาหารือ
และแสดงความคิดเห็นระหวางกันไดผานสื่ออิเล็กทรอนิกสไดในเวลาเดียวกัน โดยให
ผูมีหนาที่จัดการประชุมจัดเตรียมและกําหนดวิธีการสํารองเพื่อใชในการประชุมผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส ในกรณีมีเหตุขัดของในระหวางการประชุม เชน การประชุมผาน
โทรศัพท หรือการสื่อสารดวยขอความ๙ เปนตน
(๓) การเขาถึงเอกสารประกอบการประชุมของผูรวมประชุม
รวมถึงขอมูลทีน่ าํ เสนอในระหวางการประชุม หรือขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับการประชุมทัง้ ปวง
โดยใหผูมีหนาที่จัดการประชุมจัดสงใหแกผูรวมประชุมกอนหรือในระหวางประชุม
พรอมทั้งแจงวิธีการที่ทําใหผูรวมประชุมสามารถเขาถึงเอกสารประกอบการประชุม
หรือขอมูลเหลานั้นได ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงาน
การประชุม หรือขอมูลหรือเอกสารอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วของกับการประชุม อาจทําในรูปขอมูล
อิเล็กทรอนิกสก็ได
(๔) การลงคะแนนของผูร ว มประชุม ทัง้ การลงคะแนนโดยเปดเผย
และการลงคะแนนลับ โดยใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) หากเปนการลงคะแนนโดยทั่วไป อาจเลือกใชวิธีใดก็ได
ที่สามารถระบุตัวผูรวมประชุมที่มีสิทธิลงคะแนน และสามารถทราบเจตนาในการ
ลงคะแนนของบุคคลดังกลาวได เชน การใหผลู งคะแนนแตละคนแสดงเจตนาดวยเสียง
สัญลักษณ หรือขอความอิเล็กทรอนิกส เปนตน
(๒) หากเปนการลงคะแนนลับ ใหใชวิธีการที่สามารถทราบ
จํานวนของผูลงคะแนนและผลรวมของการลงคะแนน โดยไมสามารถระบุตัวของผูลง
คะแนนไดเปนการทั่วไป เชน การใชระบบการสํารวจความเห็นทางออนไลน เปนตน
(๕) การจัดเก็บขอมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับการประชุม
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งรวมถึงการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ ของผูรวม
ประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม เวนแตเปนการประชุมลับ และการ
จั ด เก็ บ ข อ มู ล จราจรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ข องผู  ร  ว มประชุ ม ทุ ก คนไว เ ป น หลั ก ฐาน
โดยใหผมู หี นาทีจ่ ดั การประชุมจัดเก็บขอมูลหรือหลักฐานทีเ่ กีย่ วของกับการประชุมผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส ดังนี้
(๑) วิธีการแสดงตนของผูรวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
พรอมสรุปจํานวนผูรวมประชุมหรือรายชื่อผูรวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีการ
แสดงตน โดยใหบันทึกขอมูลดังกลาวไวในรายงานการประชุม
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๙.
๙

๑๔๗
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(๒) วิธีการลงคะแนนของผูรวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
พรอมผลการลงคะแนนของผูรวมประชุม โดยใหบันทึกขอมูลดังกลาวไวในรายงาน
การประชุม
(๓) ขอมูลบันทึกเสียง หรือทัง้ เสียงและภาพของผูร ว มประชุม
ผานสือ่ อิเล็กทรอนิกส ในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยอาจบันทึกดวยระบบการประชุม
นั้นเองหรือดวยวิธีการอื่นใด เวนแตเปนการประชุมลับ
(๔) เหตุขัดของที่เกิดขึ้นในระหวางการประชุม ซึ่งผูมีหนาที่
จัดการประชุมทราบเองหรือไดรบั แจงจากผูร ว มประชุม หากไมกระทบตอสาระสําคัญ
ในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสมิใหมีผลทําใหการประชุมตองเสียไป แตทั้งนี้
ผูม หี นาทีจ่ ดั การประชุมอาจกําหนดแนวทางการแกไขเหตุขดั ของ
และผลกระทบของเหตุขัดของตามความเหมาะสมของแตละ
หนวยงานหรือองคกรได
(๕) ขอมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส อยางนอย
ตองประกอบดวยขอมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลหรือชื่อผูใชงาน
(Username) วันและเวลาของการเขารวมประชุมและเลิกประชุม
ที่อิงกับเวลามาตรฐาน๑๐
โดยในการจั ด เก็ บ ข อ มู ล หรื อ หลั ก ฐาน
ดังกลาวใหบันทึกในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสและเก็บรักษาดวยวิธีการทีี่มีความมั่นคง
ปลอดภัยและดวยวิธีการที่เชื่อถือได สามารถนําขอมูลกลับมาใชหรือแสดงขอมูล
ในภายหลังได รวมทัง้ มีมาตรการควบคุมสิทธิการเขาถึงขอมูล พรอมมาตรการปองกัน
การเขาถึงโดยบุคคลผูไมมีสิทธิในการเขาถึง เพื่อรักษาความนาเชื่อถือของขอมูล และ
ไมใหทงั้ ผูค วบคุมระบบและผูม หี นาทีจ่ ดั การประชุมสามารถแกไขขอมูลทีเ่ ก็บรักษาไว
เมื่อการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเสร็จสิ้นในแตละครั้ง
ผูมีหนาที่จัดการประชุมตองจัดเก็บขอมูลหรือหลักฐานการประชุม ทั้งขอมูลเสียง
หรือทั้งเสียงและภาพ และขอมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส รวมถึงขอมูลอื่นที่เกิดจากการ
ประชุม หรือใหผูใหบริการสงมอบขอมูลดังกลาวใหภายในระยะเวลา ๗ วัน นับแต
วันสิน้ สุดการประชุมในแตละครัง้ และเมือ่ มีเหตุใหมกี ารทําลายขอมูลเกีย่ วกับการประชุม
ใหผมู หี นาทีจ่ ดั การประชุมหรือผูใ หบริการลบหรือทําลายซึง่ ขอมูลการประชุมออกจาก
สื่อบันทึกขอมูล ดวยเทคโนโลยีและวิธีการที่มีความมั่นคงปลอดภัยในการลบหรือ
ทําลาย
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๑๔.
๑๐

๑๔๘

สารพันปญหากฎหมาย

๔.๒ มาตรฐานการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในเรื่องลับ
ในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในเรื่องลับ ใหผูมีหนาที่
จัดการประชุมกําหนดมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยเพือ่ ปองกันมิใหบคุ คลทีไ่ มมี
สิทธิรวมประชุมรูหรือลวงรูถึงขอมูลการประชุมในเรื่องลับ พรอมทั้งเอกสารประกอบ
การประชุม ขอมูลที่นําเสนอในระหวางการประชุมหรือขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องลับ
ดังกลาว และมีมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของสือ่ อิเล็กทรอนิกสตามทีก่ าํ หนด
โดยใหผูรวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสรับรองตอที่ประชุมวาไมมีบุคคลที่ไมมีสิทธิ
รวมประชุมสามารถรูห รือลวงรูถ งึ ขอมูลการประชุมในเรือ่ งลับ และควรประชุมในพืน้ ที่
ปดที่ไมมีบุคคลอื่นเขาออกในบริเวณดังกลาว๑๑
การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในเรื่องที่มีช้ันความลับของ
หนวยงานของรัฐใหใชระบบควบคุมการประชุมทีต่ ดิ ตัง้ และใหบริการในราชอาณาจักร
และมีมาตรฐานความมัน่ คงปลอดภัย ทัง้ นี้ ตองไมจดั เก็บขอมูลหรือหลักฐานสวนหนึง่
สวนใดไวนอกราชอาณาจักร โดยผูใหบริการตองรับรองตอผูมีหนาที่จัดการประชุมวา
ไดดาํ เนินการตามขอกําหนดนี้ และหามมิใหมกี ารบันทึกเสียงหรือทัง้ เสียงและภาพของ
ผูรวมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในเรื่องลับ
๔.๓ มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
ในการประชุมผานสือ่ อิเล็กทรอนิกส นอกจากจะกําหนดมาตรฐาน
การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และมาตรฐานการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
ในเรือ่ งลับ ยังกําหนดใหมมี าตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยดานสารสนเทศ เพือ่
เปนการคุมครองขอมูลในเรื่องดังตอไปนี้ไมใหรั่วไหล
(๑) การรักษาความลับ (confidentiality) โดยมีมาตรการ
รักษาหรือสงวนไวเพือ่ ปองกันการเขาถึง ใช หรือเปดเผยขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดยบุคคล
ผูไมมีสิทธิในการเขาถึง
(๒) การรักษาความครบถวน (integrity) โดยมีมาตรการ
ปองกันขอมูลอิเล็กทรอนิกสมใิ หมกี ารเปลีย่ นแปลงแกไข ทําใหสญ
ู หาย ทําใหเสียหาย
หรือถูกทําลายโดยไมไดรับอนุญาตหรือโดยมิชอบ เพื่อใหขอมูลอิเล็กทรอนิกสอยูใน
สภาพสมบูรณขณะที่มีการใชงาน ประมวลผล โอน หรือเก็บรักษา
(๓) การรักษาสภาพพรอมใชงาน (availability) โดยมีมาตรการ
ที่ดูแลใหขอมูลอิเล็กทรอนิกสสามารถทํางาน เขาถึง หรือใชงานไดในเวลาที่ตองการ
(๔) การรักษาความเปนสวนตัวและการคุม ครองขอมูลสวนบุคคล
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๑๙ และขอ ๒๐.
.
๑๑

๑๔๙

การประชุมผานสือ่ อิเล็กทรอนิกส : ผลบังคับทางกฎหมาย

นอกจากนี้ ยังกําหนดใหมีคุณสมบัติอื่น ไดแก ความถูกตอง
แทจริง (authenticity) ความรับผิด (accountability) การหามปฏิเสธความรับผิด
(non-repudiation) และความนาเชื่อถือ (reliability) ของขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่
เกี่ยวของหรือเกิดจากการประชุม๑๒
โดยใหสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสกําหนด
มาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยดานสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม

บทสรุป
จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไปทัว่ โลก
ทําใหมจี าํ นวนผูต ดิ เชือ้ ทีต่ อ งเขารับการรักษาพยาบาลและเสียชีวติ เปนจํานวนมาก และ
ประเทศไทยก็ตองประสบปญหาการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ เชนกัน ทําใหเกิดผลกระทบทั้งในดานเศรษฐกิจ
และสังคม รัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของตองเรงรีบแกปญหา
การระบาดของโรคดังกลาวมิใหมีการแพรระบาดไปมากกวานี้
โดยมาตรการที่เขมขนเพื่อควบคุมการระบาดของโรค โดยเฉพาะ
อยางยิง่ การเวนระยะหางทางสังคม (social distancing) แตอยางไร
ก็ตาม แมจะมีการควบคุมการแพรระบาดของโรคโดยการรณรงค
ใหประชาชนอยูบ า น หยุดเชือ้ เพือ่ ชาติ เพือ่ ควบคุมการระบาดของ
โรค แตในการปฏิบตั งิ านของภาครัฐในหลาย ๆ หนวยงาน รวมทัง้ การประกอบกิจการ
ของภาคเอกชน มีความจําเปนจะที่ตองมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือกัน โดยใชวิธี
การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งในปจจุบันทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนมี
การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสอยางแพรหลาย เพราะมีความสะดวก โดยผูเขารวม
ประชุมไมจําตองอยูในสถานที่เดียวกันก็สามารถประชุมรวมกันได อีกทั้งยังเปนการ
ประหยัดตนทุน และระยะเวลาในการจัดการประชุม รวมทัง้ การเดินทางไปรวมประชุม
อีกดวย
แตอยางไรก็ตาม ในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสนั้น หากตองการใหมี
ผลบังคับตามกฎหมาย ผูจัดการประชุมตองจัดประชุมภายใตหลักเกณฑที่กฎหมาย
กําหนด รวมทัง้ มาตรการตาง ๆ เพือ่ เปนการคุม ครองขอมูลในการประชุมมิใหเกิดการ
รัว่ ไหล เพือ่ ใหการประชุมนัน้ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีผลสมบูรณ
และบังคับไดตามกฎหมาย

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๒๓.
.
๑๒

๑๕๐

สารพันปญหากฎหมาย

พระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๕๑

