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การประชมุผานสือ่อเิลก็ทรอนกิส : การประชมุผานสือ่อเิลก็ทรอนกิส : 
ผลบงัคบัทางกฎหมายผลบงัคบัทางกฎหมาย

บทนํา  
โดยท่ีสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ

โรคโควิด ๑๙ ในปจจุบันทําใหหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในหลาย ๆ องคกร
ไดมีนโยบายใหเจาหนาที่หรือบุคลากรในองคกรน้ัน ๆ มีการทํางานจากท่ีบาน
หรือที่เรียกกันวา “Work from home” เปนจํานวนมากเพื่อใหเกิดความยืดหยุน
ในการปฏิ บัติ งาน  นอกจากนี้ ยั ง เป นการปฏิบัติตามนโยบายของรั ฐบาล
ที่ตองการใหประชาชน “อยูบาน หยุดเช้ือ เพื่อชาติ” เพ่ือลดอัตราเส่ียงในการ
แพรระบาดของไวรัสโคโรนาดังกลาว แตในการปฏิบัติงานบางอยางอาจจะตองมีการ
ประชุมปรึกษาหารือกนัเพ่ือหาแนวทางในการทํางานรวมกันเพ่ือใหงานสําเร็จลลุวงตาม
วตัถปุระสงค ดงันัน้ การจดัประชมุแบบออนไลนจงึมคีวามจาํเปนและสาํคญั โดยการนาํ
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเพือ่ใหผูเขารวมประชมุสามารถสือ่สารและเหน็หนา
กันไดทุกคน ซึ่งการประชุมในรูปแบบนี้เรียกกันวาการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
หรอื e-Meeting แตอยางไรกดี็ ในการประชมุบางกรณอีาจตองการใหมผีลบงัคับตาม
กฎหมาย จงึมคีวามจาํเปนท่ีผูจดัการประชมุจะตองศกึษากฎหมายและระเบยีบตาง ๆ
ที่เกี่ยวของเพื่อใหการประชุมนั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีผล
สมบูรณและบังคบัไดตามกฎหมาย 

ดังนั้น คอลัมน “สารพันปญหากฎหมาย” ฉบับน้ีจึงใครขอเสนอเร่ือง 
“การประชุมผานสือ่อเิลก็ทรอนิกส : ผลบังคบัทางกฎหมาย” ทัง้นี ้โดยมวีตัถปุระสงค
เพื่อใหผูอานไดมีความรูและเขาใจเกี่ยวกับการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ 
e-Meeting วามีหลักเกณฑ และเงื่อนไขเชนไร เพื่อใหการประชุมนั้นมีความสมบูรณ 
ถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
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๑. ความหมายของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ e-Meeting 
  “การประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การประชุมที่

กฎหมายบญัญติัใหตองมกีารประชมุทีไ่ดกระทาํผานสือ่อิเลก็ทรอนกิส โดยผูรวมประชมุ
มิไดอยูในสถานที่เดียวกันและสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็น
ระหวางกันไดผานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑

  “ผูรวมประชุม” หมายความวา ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
กรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ หรอืคณะบุคคลอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด และใหหมายความรวมถึง
ผูซึง่ตองชีแ้จงแสดงความคดิเหน็ตอคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ หรอืคณะบคุคล
นั้นดวย

  การประชมุผานสือ่อเิลก็ทรอนกิส หรอื e-Meeting น้ัน
สามารถจัดไดใน ๒ ลักษณะ คือการประชุมที่กฎหมายกําหนด
ใหตองมีการประชุม เชน การประชุมกรรมการ การประชุม
อนุกรรมการ หรือการประชุมผู ถือหุ นตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ และการประชุม
ทั่วไป ที่ ไม  ได  มีกฎหมายกําหนดให ต องมีการประชุมแต 
ผู ปฏิบัติงานอาจตองการแลกเปล่ียนหรือแสดงความคิดเห็น
หรือแจงขอมูลขาวสาร หรืออภิปรายในประเด็นตาง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
เชน การประชุมรายเดือน หรือการประชุมเพ่ือแจงขอมูลติดตามสถานการณหรือ
ขาวสารประจําวัน ในการประชุมทั้ง ๒ ลักษณะน้ี หากเปนการประชุมทั่วไป ยอม
สามารถดําเนินการผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบตาง ๆ ได หรือหนวยงาน
หรือองคกรจะกําหนดหลักเกณฑตามที่เห็นสมควรก็ได แตหากเปนการประชุม
ที่กฎหมายกําหนดใหต องมีการประชุมแลว ผู  จัดการประชุมจะตองทําความ
เขาใจกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อใหการจัดประชุมแบบ e-Meeting ในเรื่องนั้น ๆ
เปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด เพื่อใหมีผลบังคับทางกฎหมายโดยสมบูรณ

๒. ความเปนมาของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ e-Meeting 
  เดิม การประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสทั้งในสวนของภาครัฐและ

ภาคเอกชนนั้นสามารถดําเนินการไดตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ อันเปนกฎหมายกลางวาดวยการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

  ๑พระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
และมีผลใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
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ซึ่งไดวางหลักเกณฑเกี่ยวกับการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสไววา การประชุมตามที่
กฎหมายบัญญัติใหตองมีการประชุมนั้น นอกจากจะดําเนินการตามวิธีการที่บัญญัติ
ไวในกฎหมายแตละฉบับแลว ประธานในท่ีประชุมจะกําหนดใหจัดการประชุมผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกสก็ได และใหมีผลเชนเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไวใน
กฎหมาย แตหามมใิหประชมุผานสือ่อเิลก็ทรอนิกสในเรือ่งทีม่กีารกําหนดชัน้ความลบั
ตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ และเร่ืองอ่ืนที่คณะรัฐมนตรี
กาํหนด โดยมีหลักเกณฑเกีย่วกบัการประชมุตามประกาศคณะรกัษาความสงบแหงชาติ 
ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ ดังนี้  

  “การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การประชุมที่
กฎหมายบัญญัติใหตองมีการประชุมที่กระทําผานสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยผูรวมประชุม
อยางนอยหนึ่งในสามขององคประชุมตองอยูในที่ประชุมแหงเดียวกัน และผูรวม
ประชุมทั้งหมดตองอยูในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม แมจะมิไดอยูในสถานที่
เดียวกันและสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหวางกันไดผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส

   “ผูรวมประชุม” หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ 
และผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

  ในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ผู มีหนาที่จัดการประชุมตอง
ดําเนินการ ดังนี้ 

   (๑)  จัดใหผูรวมประชุมแสดงตนเพื่อรวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
กอนรวมการประชุม

  (๒)  จัดทํารายงานการประชุมเปนหนังสือ
  (๓)  จัดให มีการบันทึกเสียงหรือทั้ งเสียงและภาพ แล วแต กรณ ี

ของผูรวมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
เวนแตเปนการประชุมลับ และใหถือเปนสวนหนึ่งของรายงานการประชุม

  นอกจากนี้ ในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส หากมีกรณีที่ตองจาย
เบี้ยประชุมใหแกผู รวมประชุมใหจายเบี้ยประชุมแกผู รวมประชุมซึ่งไดแสดงตน
เข าร วมประชุมผ านสื่ออิ เล็กทรอนิกส ได  และให ถือว าการประชุมผ านสื่อ
อิเล็กทรอนิกสตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาตินี้เปนการประชุมโดยชอบ
ดวยกฎหมาย และหามมิใหปฏิเสธการรับฟงขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแหงชาตินี้เปนพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตาม
กฎหมายทั้งในคดีแพง คดีอาญา หรือคดีอ่ืนใด เพียงเพราะเหตุวาเปนขอมูล
อิเล็กทรอนิกส  

  จากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งมีจํานวนผูติดเชื้อที่ตองเขารับการ
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รกัษาพยาบาลและเสียชีวิตจากโรคดังกลาวเปนจาํนวนมาก ทาํใหรฐับาลตองใชมาตรการ
ที่เขมขนเพื่อควบคุมการระบาดของโรคตามคําแนะนําขององคการอนามัยโลก
โดยเฉพาะอยางย่ิงการเว นระยะหางทางสังคม (social distancing) ทําให
การปฏิบัติงานของภาครัฐและการประกอบกิจกรรมในทางเศรษฐกิจของเอกชน
เกือบทุกภาคสวน ที่ตองมีการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือกันเปนปกติตองดําเนินการ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหการประชุมสามารถดําเนินการตอไปได ทั้งน้ี 
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ดังกลาว 

  แตอยางไรกต็าม แมประกาศคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิฉบบัท่ี ๗๔/๒๕๕๗ 
เรื่อง การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จะไดวางหลักเกณฑการปฏิบัติในการประชุม
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสไวแลว แตการท่ีประกาศฉบับน้ีไดกําหนด
ใหผูเขารวมประชุมอยางนอย ๑ ใน ๓ ขององคประชุมตองอยู
ในสถานท่ีเดียวกันจึงอาจทําใหผูซึ่งตองเขารวมประชุมในสถานท่ี
เดยีวกนัมคีวามเสีย่งท่ีจะติดเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ ได จึงไมสอดคลอง
กับการเวนระยะหางทางสังคม รวมท้ังการกําหนดใหผูเขารวม
ประชุมทั้งหมดตองอยู ในราชอาณาจักร ยังไมสอดคลองกับ
สภาพการทํางานทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไปอันสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการทํางาน
และความตอเนื่องในการบริหารราชการแผนดิน ดังนั้น รัฐบาลจึงไดมีการตรา
พระราชกาํหนดวาดวยการประชมุผานสือ่อเิล็กทรอนกิส พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือกาํหนด
หลักเกณฑการประชุมผานส่ืออเิล็กทรอนิกส ใหสอดคลองกับสภาพการณในปจจบุนั
ที่ตองมีการเวนระยะหางทางสังคม เพื่อความปลอดภัยของทุกฝาย และเพ่ือให
การประชุมของหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ เปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ
และถูกตองตามกฎหมาย

๓. หลักเกณฑในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตามพระราชกําหนด
วาดวยการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๓  

  พระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานส่ืออเิลก็ทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๓ ได
กาํหนดหลกัเกณฑ และวธีิการจัดการประชมุผานสือ่อิเลก็ทรอนิกสเพือ่ใหมผีลบงัคบัได
ตามกฎหมายไว ดังนี้ 

  ๓.๑ การประชุมที่ตองหามมิใหประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
      การประชุมผานสือ่อเิลก็ทรอนิกสไมใชบงัคบัแกการประชุมดงัตอไปน้ี๒

  ๒พระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๓ มาตรา ๕.
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สารพันปญหากฎหมาย

๑๔๕

      (๑) การประชุมของสภาผูแทนราษฎร๓ วุฒิสภา และรัฐสภา
      (๒) การประชุมเพื่อจัดทําคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
      (๓) การประชุมเพ่ือดําเนินการตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจางของ

สวนราชการ ราชการสวนทองถิน่ รฐัวสิาหกจิ องคการมหาชน และหนวยงานอืน่ของรฐั
     (๔) การประชุมอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  ๓.๒ การจัดการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
     ในการประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติใหตองมีการประชุม นอกจาก

จะดําเนินการตามวิธีการท่ีบัญญัติไวในกฎหมายแตละฉบับแลว ผูทําหนาที่ประธาน
ในท่ีประชุมจะกําหนดใหจดัการประชุมผานส่ืออเิลก็ทรอนิกสกไ็ด และใหมผีลเชนเดียว
กบัการประชมุตามวธิกีารทีบ่ญัญตัไิวในกฎหมาย และใหใชบงัคบัไดทัง้การประชมุของ
หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 

    ในการประชุมผานสือ่อิเลก็ทรอนิกสน้ัน ผูมหีนาทีจ่ดัการประชุมตอง
ดําเนินการ ดังนี้

      (๑) จดัใหผูรวมประชมุแสดงตนเพือ่รวมประชมุผานสือ่อเิลก็ทรอนกิส
กอนรวมการประชุม 

     (๒) จดัใหผูรวมประชุมสามารถลงคะแนนได ทัง้การลงคะแนนโดย
เปดเผยและการลงคะแนนลับ 

     (๓) จัดทํารายงานการประชุมเปนหนังสือ 
     (๔) จัดใหมีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แลวแตกรณี ของ

ผูรวมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกส เวนแต
เปนการประชุมลับ

     (๕) จัดเก็บขอมูลจราจรอิเล็กทรอนิกสของผูรวมประชุมทุกคนไว
เปนหลักฐาน๔  

  ๓.๓ การจายคาตอบแทนในการประชุมและผลทางกฎหมาย 
     ในการประชุมผานสือ่อเิลก็ทรอนิกส หากมีกรณทีีต่องจายเบ้ียประชุม

หรือคาตอบแทนไมวาจะเรียกวาอยางใดใหแกผู รวมประชุม ใหจายเบี้ยประชุม
หรือคาตอบแทนน้ันใหแกผู ร วมประชุมซึ่งไดแสดงตนเขารวมประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสดวย๕      

  ๓ในสวนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของวุฒิสภา ขณะนี้อยูระหวางการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับการประชุมวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใหสามารถบังคับไดตามกฎหมายตอไป.
  ๔พระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๓ มาตรา ๙.
     ๕พระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๓ มาตรา ๑๐.
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๑๔๖

     ทัง้นี ้ใหถอืวาการประชุมผานสือ่อเิลก็ทรอนิกสตามพระราชกําหนดน้ี
เปนการประชุมโดยชอบดวยกฎหมาย หามมิใหปฏิเสธการรับฟงขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ตามพระราชกาํหนดนีเ้ปนพยานหลกัฐานในกระบวนการพจิารณาตามกฎหมายทัง้ใน
คดีแพง คดีอาญา หรือคดีอื่นใดเพียงเพราะเหตุวาเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส๖

๔. มาตรฐานความปลอดภัยในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส๗  
     เพื่อเปนการปองกันไมใหเกิดการร่ัวไหลของขอมูลท่ีเกี่ยวกับการประชุม
นัน้ ในการประชุมผานส่ืออเิลก็ทรอนิกสตองเปนไปตามมาตรฐานการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมกําหนดโดยมีมาตรฐาน ดังนี้  

  ๔.๑ มาตรฐานการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
      เม่ือประธานในท่ีประชุมกําหนดใหมีการจัด

ประชมุผานสือ่อเิล็กทรอนกิสแลว ใหผูมหีนาทีจ่ดัการประชมุแจง
ใหผูรวมประชุมทราบลวงหนาวาการประชุมคร้ังนัน้จะดําเนินการ
ผานส่ืออิเลก็ทรอนิกส และใหแจงขอมูลเกีย่วกับวิธกีารทีใ่ชในการ
ประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส โดยอยางนอยตองมีกระบวนการ 
ดังนี้

      (๑) การแสดงตนของผูรวมประชุมผานส่ือ
อเิล็กทรอนิกสกอนการประชุม โดยใหดาํเนนิการตามวิธกีารท่ีผูมหีนาทีจ่ดัการประชุม
กําหนด ซึ่งอาจใชเทคโนโลยีชวยในการพิสจูนและยืนยนัตวัตนของผูรวมประชุม เชน 
การยนืยันตวัตนดวยช่ือผูใชงาน (Username) และรหัสผาน(Password) หรือการใช
รหัสผานแบบใชครัง้เดียว (One Time Password) เปนตน หรืออาจใหผูเขารวมประชุม
อ่ืนรบัรองการแสดงตวัตนกอนหรอืระหวางการประชมุ ทัง้น้ี ใหผูมหีนาทีจ่ดัการประชมุ
พิจารณาเลือกใชวิธีการท่ีมีความม่ันคงและรัดกุมตามความเหมาะสมกับการประชุม 
โดยคํานึงถึงพฤติการณอื่นใดที่เกี่ยวของ เชน จํานวนของผูรวมประชุม ประเภทของ
ระเบียบวาระ กฎเกณฑเกี่ยวกับการประชุมตามที่กําหนดในกฎหมาย๘ เปนตน

      (๒) การสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธกันไดดวยเสียงหรือท้ังเสียง
และภาพ ใหดาํเนินการดวยชองสญัญาณท่ีเพยีงพอรองรับการถายทอดเสียง หรอืทัง้เสยีง
และภาพไดอยางชดัเจนและตอเนื่องตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุม เพื่อใหสามารถ

ี่ ั

  ๖พระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๓ มาตรา ๑๑.
  ๗ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผาน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
   ๘ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผาน

ส่ืออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๘.
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๑๔๗

เชื่อมโยงผูรวมประชุมที่มิไดอยูในสถานที่เดียวกันใหสามารถประชุมปรึกษาหารือ
และแสดงความคิดเห็นระหวางกันไดผานสื่ออิเล็กทรอนิกสไดในเวลาเดียวกัน โดยให
ผูมีหนาที่จัดการประชุมจัดเตรียมและกําหนดวิธีการสํารองเพื่อใชในการประชุมผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส ในกรณีมีเหตุขัดของในระหวางการประชุม เชน การประชุมผาน
โทรศัพท หรือการสื่อสารดวยขอความ๙ เปนตน

     (๓) การเขาถึงเอกสารประกอบการประชุมของผูรวมประชุม 
รวมถงึขอมลูทีน่าํเสนอในระหวางการประชมุ หรอืขอมลูทีเ่ก่ียวของกบัการประชมุทัง้ปวง 
โดยใหผูมีหนาที่จัดการประชุมจัดสงใหแกผูรวมประชุมกอนหรือในระหวางประชุม 
พรอมทั้งแจงวิธีการท่ีทําใหผูรวมประชุมสามารถเขาถึงเอกสารประกอบการประชุม 
หรือขอมูลเหลานั้นได ทั้งนี ้หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงาน
การประชุม หรอืขอมลูหรอืเอกสารอ่ืนใดทีเ่กีย่วของกบัการประชุม อาจทาํในรปูขอมลู
อิเล็กทรอนิกสก็ได

     (๔) การลงคะแนนของผูรวมประชมุ ทัง้การลงคะแนนโดยเปดเผย
และการลงคะแนนลับ โดยใหดําเนินการ ดังนี้

         (๑) หากเปนการลงคะแนนโดยทั่วไป อาจเลือกใชวิธีใดก็ได
ที่สามารถระบุตัวผูรวมประชุมที่มีสิทธิลงคะแนน และสามารถทราบเจตนาในการ
ลงคะแนนของบคุคลดงักลาวได เชน การใหผูลงคะแนนแตละคนแสดงเจตนาดวยเสยีง 
สัญลักษณ หรือขอความอิเล็กทรอนิกส เปนตน

         (๒) หากเปนการลงคะแนนลับ ใหใชวิธีการที่สามารถทราบ
จํานวนของผูลงคะแนนและผลรวมของการลงคะแนน โดยไมสามารถระบุตัวของผูลง
คะแนนไดเปนการทั่วไป เชน การใชระบบการสํารวจความเห็นทางออนไลน เปนตน

     (๕) การจัดเก็บขอมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับการประชุม
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งรวมถึงการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ ของผูรวม
ประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม เวนแตเปนการประชุมลับ และการ
จัดเก็บขอมูลจราจรอิเล็กทรอนิกสของผูร วมประชุมทุกคนไวเปนหลักฐาน 
โดยใหผูมหีนาทีจ่ดัการประชมุจดัเกบ็ขอมลูหรอืหลกัฐานทีเ่กีย่วของกบัการประชมุผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส ดังนี้ 

        (๑) วิธีการแสดงตนของผูรวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
พรอมสรุปจํานวนผูรวมประชุมหรือรายช่ือผูรวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสที่มีการ
แสดงตน โดยใหบันทึกขอมูลดังกลาวไวในรายงานการประชุม

  ๙ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๙. 
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๑๔๘

        (๒) วิธีการลงคะแนนของผูรวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
พรอมผลการลงคะแนนของผูรวมประชุม โดยใหบันทึกขอมูลดังกลาวไวในรายงาน
การประชุม

        (๓) ขอมลูบนัทกึเสียง หรอืทัง้เสยีงและภาพของผูรวมประชมุ
ผานสือ่อเิลก็ทรอนิกส ในรปูขอมูลอเิลก็ทรอนิกส โดยอาจบันทกึดวยระบบการประชุม
นั้นเองหรือดวยวิธีการอื่นใด เวนแตเปนการประชุมลับ

        (๔)  เหตุขัดของที่เกิดขึ้นในระหวางการประชุม ซึ่งผูมีหนาที่
จดัการประชมุทราบเองหรอืไดรบัแจงจากผูรวมประชมุ หากไมกระทบตอสาระสาํคญั
ในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสมิใหมีผลทําใหการประชุมตองเสียไป แตทั้งน้ี 
ผูมีหนาทีจ่ดัการประชุมอาจกาํหนดแนวทางการแกไขเหตขุดัของ
และผลกระทบของเหตุขัดของตามความเหมาะสมของแตละ
หนวยงานหรือองคกรได

        (๕) ขอมลูจราจรอเิลก็ทรอนกิส อยางนอย
ตองประกอบดวยขอมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลหรือชื่อผูใชงาน 
(Username) วนัและเวลาของการเขารวมประชมุและเลกิประชมุ
ที่อิงกับเวลามาตรฐาน๑๐

       โดยในการจัดเก็บขอมูลหรือหลักฐาน
ดังกลาวใหบันทึกในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสและเก็บรักษาดวยวิธีการท่ีมีความมั่นคง
ปลอดภัยและดวยวิธีการที่เชื่อถือได สามารถนําขอมูลกลับมาใชหรือแสดงขอมูล
ในภายหลงัได รวมทัง้มมีาตรการควบคมุสิทธกิารเขาถงึขอมลู พรอมมาตรการปองกนั
การเขาถึงโดยบุคคลผูไมมีสิทธิในการเขาถึง เพื่อรักษาความนาเชื่อถือของขอมูล และ
ไมใหทัง้ผูควบคมุระบบและผูมหีนาทีจ่ดัการประชุมสามารถแกไขขอมลูทีเ่กบ็รกัษาไว

       เมื่อการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเสร็จสิ้นในแตละครั้ง 
ผูมีหนาที่จัดการประชุมตองจัดเก็บขอมูลหรือหลักฐานการประชุม ทั้งขอมูลเสียง 
หรือทั้งเสียงและภาพ และขอมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส รวมถึงขอมูลอื่นที่เกิดจากการ
ประชุม หรือใหผูใหบริการสงมอบขอมูลดังกลาวใหภายในระยะเวลา ๗ วัน นับแต
วนัสิน้สดุการประชมุในแตละครัง้ และเมือ่มเีหตใุหมกีารทาํลายขอมลูเกีย่วกับการประชมุ 
ใหผูมีหนาท่ีจดัการประชมุหรอืผูใหบรกิารลบหรอืทาํลายซึง่ขอมลูการประชมุออกจาก
สื่อบันทึกขอมูล ดวยเทคโนโลยีและวิธีการที่มีความม่ันคงปลอดภัยในการลบหรือ
ทําลาย

ี่ ี ่

  ๑๐ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๑๔.
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สารพันปญหากฎหมาย

๑๔๙

    ๔.๒ มาตรฐานการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในเรื่องลับ
       ในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในเร่ืองลับ ใหผูมีหนาที่

จดัการประชมุกาํหนดมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัเพือ่ปองกนัมใิหบคุคลทีไ่มมี
สิทธิรวมประชุมรูหรือลวงรูถึงขอมูลการประชุมในเรื่องลับ พรอมทั้งเอกสารประกอบ
การประชุม ขอมูลที่นําเสนอในระหวางการประชุมหรือขอมูลท่ีเก่ียวของกับเร่ืองลับ
ดงักลาว และมมีาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของสือ่อเิลก็ทรอนกิสตามทีก่าํหนด 
โดยใหผูรวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสรับรองตอท่ีประชุมวาไมมีบุคคลท่ีไมมีสิทธิ
รวมประชมุสามารถรูหรอืลวงรูถงึขอมลูการประชมุในเรือ่งลบั และควรประชมุในพืน้ที่
ปดที่ไมมีบุคคลอื่นเขาออกในบริเวณดังกลาว๑๑       
          การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในเรื่องที่มีชั้นความลับของ
หนวยงานของรฐัใหใชระบบควบคมุการประชมุทีต่ดิตัง้และใหบรกิารในราชอาณาจกัร 
และมมีาตรฐานความมัน่คงปลอดภยั ทัง้นี ้ตองไมจดัเกบ็ขอมลูหรอืหลกัฐานสวนหนึง่
สวนใดไวนอกราชอาณาจักร โดยผูใหบริการตองรับรองตอผูมีหนาที่จัดการประชุมวา
ไดดาํเนนิการตามขอกําหนดน้ี และหามมิใหมกีารบนัทกึเสยีงหรือท้ังเสยีงและภาพของ
ผูรวมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในเรื่องลับ 

    ๔.๓ มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
        ในการประชุมผานส่ืออเิลก็ทรอนิกส นอกจากจะกําหนดมาตรฐาน

การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และมาตรฐานการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
ในเร่ืองลบั ยงักาํหนดใหมมีาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ เพือ่
เปนการคุมครองขอมูลในเรื่องดังตอไปนี้ไมใหรั่วไหล 

        (๑) การรักษาความลับ (confidentiality) โดยมีมาตรการ
รกัษาหรือสงวนไวเพือ่ปองกันการเขาถงึ ใช หรอืเปดเผยขอมลูอเิลก็ทรอนิกสโดยบุคคล
ผูไมมีสิทธิในการเขาถึง

        (๒) การรักษาความครบถวน (integrity) โดยมีมาตรการ
ปองกันขอมลูอเิลก็ทรอนิกสมใิหมกีารเปล่ียนแปลงแกไข ทาํใหสญูหาย ทาํใหเสยีหาย 
หรือถูกทําลายโดยไมไดรับอนุญาตหรือโดยมิชอบ เพื่อใหขอมูลอิเล็กทรอนิกสอยูใน
สภาพสมบูรณขณะที่มีการใชงาน ประมวลผล โอน หรือเก็บรักษา

        (๓) การรกัษาสภาพพรอมใชงาน (availability) โดยมมีาตรการ
ที่ดูแลใหขอมูลอิเล็กทรอนิกสสามารถทํางาน เขาถึง หรือใชงานไดในเวลาที่ตองการ

        (๔) การรักษาความเปนสวนตัวและการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

  ๑๑ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๑๙ และขอ ๒๐.
.

141-151-MAC6.indd   149141-151-MAC6.indd   149 10/29/20   12:59 PM10/29/20   12:59 PM

creo




การประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส : ผลบังคับทางกฎหมาย

๑๕๐

        นอกจากนี้ ยังกําหนดใหมีคุณสมบัติอ่ืน ไดแก ความถูกตอง
แทจริง (authenticity) ความรับผิด (accountability) การหามปฏิเสธความรับผิด 
(non-repudiation) และความนาเช่ือถือ (reliability) ของขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่
เกี่ยวของหรือเกิดจากการประชุม๑๒  

       โดยใหสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสกําหนด
มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม

บทสรุป
จากสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ ไปทัว่โลก

ทาํใหมีจาํนวนผูตดิเชือ้ทีต่องเขารบัการรกัษาพยาบาลและเสยีชวีติเปนจาํนวนมาก และ
ประเทศไทยก็ตองประสบปญหาการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ เชนกัน ทําใหเกิดผลกระทบท้ังในดานเศรษฐกิจ 
และสังคม รัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของตองเรงรีบแกปญหา
การระบาดของโรคดังกลาวมิใหมีการแพรระบาดไปมากกวาน้ี
โดยมาตรการที่เขมขนเพ่ือควบคุมการระบาดของโรค โดยเฉพาะ
อยางยิง่การเวนระยะหางทางสงัคม (social distancing) แตอยางไร
ก็ตาม แมจะมีการควบคุมการแพรระบาดของโรคโดยการรณรงค
ใหประชาชนอยูบาน หยดุเช้ือ เพือ่ชาต ิเพือ่ควบคมุการระบาดของ
โรค แตในการปฏิบตังิานของภาครัฐในหลาย ๆ  หนวยงาน รวมท้ังการประกอบกิจการ
ของภาคเอกชน มีความจําเปนจะที่ตองมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือกัน โดยใชวิธี
การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งในปจจุบันทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนมี
การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสอยางแพรหลาย เพราะมีความสะดวก โดยผูเขารวม
ประชุมไมจําตองอยูในสถานที่เดียวกันก็สามารถประชุมรวมกันได อีกทั้งยังเปนการ
ประหยัดตนทนุ และระยะเวลาในการจัดการประชุม รวมท้ังการเดินทางไปรวมประชุม
อีกดวย 

แตอยางไรก็ตาม ในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสนั้น หากตองการใหมี
ผลบังคับตามกฎหมาย ผูจัดการประชุมตองจัดประชุมภายใตหลักเกณฑท่ีกฎหมาย
กําหนด รวมท้ังมาตรการตาง ๆ  เพือ่เปนการคุมครองขอมลูในการประชุมมใิหเกดิการ
รัว่ไหล เพือ่ใหการประชมุนัน้เปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ เกดิประสทิธิผล มผีลสมบูรณ
และบังคับไดตามกฎหมาย

  ๑๒ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เร่ือง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๒๓.
.
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สารพันปญหากฎหมาย

๑๕๑

พระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ

การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๓
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