
พระราชกําหนดว�าด�วยการประชุมผ�านส่ืออิเล็กทรอนิกส� พ.ศ. ๒๕๖๓

๙๒

   หลักการและเหตุผล
โดยที่ปจจุบันไดเกิดสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ ในหลายประเทศท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทย มีจํานวนผูติดเชื้อท่ีตอง
เขารับการรักษาพยาบาลและเสียชีวิตจากโรคดังกลาวเปนจํานวนมากเน่ืองจาก
ติดเชื้อไดงาย องคการอนามัยโลกจึงไดประกาศใหเปนภาวะการแพรระบาดใหญ
ทัว่โลก และขณะนีย้งัไมมแีนวทางการรักษาทีช่ดัเจน ทาํใหรฐับาลตองใชมาตรการ
ที่เขมขนเพ่ือควบคุมการระบาดของโรคตามคําแนะนําขององคการอนามัยโลก 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเวนระยะหางทางสังคม (social distancing) ทําให
การปฏิบัติงานของภาครัฐและการประกอบกิจกรรมในทางเศรษฐกิจของเอกชน
เกอืบทกุภาคสวนซ่ึงตองมกีารประชมุเพือ่ปรกึษาหารอืกันเปนปกตติองดาํเนนิการ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส แมประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน 
พทุธศกัราช ๒๕๕๗ อันเปนกฎหมายกลางวาดวยการประชมุผานสือ่อิเลก็ทรอนกิส
จะไดวางหลักเกณฑการปฏิบัติในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสไวแลว 
แตผู เขารวมประชุมอยางนอยหนึ่งในสามขององคประชุมยังคงตองอยู ใน
สถานที่เดียวกัน ทําใหผู ซึ่งตองเขารวมประชุมในสถานที่เดียวกันดังกลาว
มีความเสี่ยงที่จะติดโรคสูงอันไมสอดคลองกับการเวนระยะหางทางสังคม
นอกจากนี้ หลักเกณฑเดิมที่มีอยู ยังไดกําหนดใหผู เข ารวมประชุมทั้งหมด
ตองอยู ในราชอาณาจักรซึ่งไมสอดคลองกับสภาพการทํางานท้ังในภาครัฐ
และเอกชน  รวมทั้ ง เทคโนโลยีที่ เปลี่ ยนแปลงไปอันส  งผลกระทบต อ
ประสิทธิภาพและความตอเนื่องในการบริหารราชการแผนดิน ตลอดจนการ
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนอยางรุนแรง ดังจะเห็นได
จากการท่ีบริษัทตาง ๆ ตองเลื่อนประชุมใหญสามัญผูถือหุ นออกไปโดยไมมี 
กําหนด ในขณะท่ีจําเปนอยางย่ิงท่ีภาคเอกชนตองปรับเปล่ียนอยางรวดเร็ว
และฉับพลันเพื่อตอบสนองตอสภาพการณทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอยาง
ทันทีทันใด สถานการณดังกลาวจึงมีผลกระทบตอความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ

พระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสือ่อเิลก็ทรอนิกส 
   พ.ศ. ๒๕๖๓

• ใหไว ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
•  ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

      เลม ๑๓๗ ตอนที่ ๓๐ ก หนา ๒๐
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๙๓

ของประเทศอยางรุนแรง เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะ
หลีกเล่ียงไดในอันที่จะรักษาความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเปน
ตองตราพระราชกําหนดนี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทยกเลิกกฎหมาย (มาตรา ๓)

ใหยกเลิก “ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ 
เรือ่ง การประชุมผานส่ืออเิล็กทรอนิกส ลงวันที ่๒๗ มถินุายน พทุธศกัราช ๒๕๕๗”

๒) บทนิยาม (มาตรา ๔)
“การประชมุผานสือ่อเิลก็ทรอนกิส” หมายความวา การประชุมทีก่ฎหมาย

บัญญัติใหตองมีการประชุมที่ไดกระทําผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยผูรวมประชุม
มไิดอยูในสถานทีเ่ดยีวกนัและสามารถประชมุปรกึษาหารอืและแสดงความคดิเหน็
ระหวางกันไดผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

“ผูรวมประชุม” หมายความวา ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
กรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ หรือคณะบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกําหนด และใหหมายความ
รวมถึงผูซึ่งตองชี้แจงแสดงความคิดเห็นตอคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
คณะบุคคลนั้นดวย

๓) ผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๑๔)
กําหนดให “รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”

รกัษาการตามพระราชกําหนดนี้

๔) บทยกเวนของกฎหมาย (มาตรา ๕) 
พระราชกําหนดนี้ไมใชบังคับแก
(๑) การประชุมของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา
(๒) การประชุมเพื่อจัดทําคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
(๓) การประชุมเพือ่ดาํเนินการตามกระบวนการจัดซือ้จัดจางของสวนราชการ 

ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอื่นของรัฐ
(๔) การประชุมอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

๕) รูปแบบการประชุมตามกฎหมาย (มาตรา ๖)
พระราชกําหนดฉบับนี ้ไดกาํหนดวิธีการประชุมไว ๒ รูปแบบ ดังนี้ 
รูปแบบที่ ๑  การประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไวในกฎหมายแตละฉบับ 

เชน พระราชบัญญตักิารประเมินราคาทรัพยสนิเพือ่ประโยชนแหงรฐั พ.ศ. ๒๕๖๒  
มาตรา ๑๒ บัญญัติวา
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๙๔

“มาตรา ๑๒  การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือ
ไมอาจปฏบิตัหินาทีไ่ด ใหกรรมการทีม่าประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่เปนประธาน
ในที่ประชุม

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมี
เสยีงหนึง่ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสยีงเทากนั ใหประธานในทีป่ระชุมออกเสยีง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

ในการประชุม ถามีการพิจารณาเร่ืองที่กรรมการผูใดมีสวนไดเสียไมวา
โดยตรงหรือโดยออม ใหกรรมการผูนั้นแจงใหคณะกรรมการทราบ และไมมีสิทธิ
เขารวมประชุมและลงมตใินเร่ืองน้ัน”

รูปแบบที่ ๒ การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส กลาวคือ นอกจากจะ
ดาํเนนิการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไวในกฎหมายแตละฉบับแลว ผูทําหนาที่
ประธานในท่ีประชุมจะกําหนดใหจัดการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสก็ได และ
ใหมีผลเชนเดียวกับการประชุมตามวิธีการท่ีบัญญัติไวในกฎหมาย

แตทั้งนี้ ไดกําหนดหามมิใหประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสในเร่ืองตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง

๖) วิธีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (มาตรา ๗ ถึงมาตรา ๑๐)
กาํหนดใหการประชุมผานสือ่อเิลก็ทรอนิกสตองเปนไปตามมาตรฐานการ

รกัษาความมัน่คงปลอดภัยของการประชมุผานสือ่อเิลก็ทรอนกิสท่ีกระทรวงดจิทิลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งปจจุบัน
ได มีการยกร างประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง 
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ. .... เสร็จเปนทีเ่รยีบรอยแลว ทัง้น้ี อยูในข้ันตอนรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การจัดสงหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะสงโดย
จดหมายอิเล็กทรอนิกสก็ได แตตองจัดเก็บสําเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมไวเปนหลักฐานดวย โดยจะจัดเก็บในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ก็ได สําหรับในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสนี้ ไดกําหนดใหผู มีหนาที่
จัดการประชุมตอง

(๑) จัดใหผู รวมประชุมแสดงตนเพื่อรวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
กอนรวมการประชุม

(๒) จัดใหผูรวมประชุมสามารถลงคะแนนได ทั้งการลงคะแนนโดยเปดเผย
และการลงคะแนนลับ

(๓) จัดทํารายงานการประชุมเปนหนังสือ
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๙๕

(๔) จัดใหมีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แลวแตกรณี ของผูรวม
ประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกส เวนแต
เปนการประชุมลับ

(๕) จดัเกบ็ขอมลูจราจรอเิลก็ทรอนกิสของผูรวมประชมุทกุคนไวเปนหลกัฐาน
ทัง้นี ้ขอมลูตาม (๔) และ (๕) ใหถอืเปนสวนหนึง่ของรายงานการประชมุดวย
นอกจากนี ้ในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสนั้น หากมีกรณีที่ตองจาย

เบีย้ประชมุหรอืคาตอบแทนไมวาจะเรยีกวาอยางใดใหแกผูรวมประชมุ กใ็หจาย
เบี้ยประชุมหรือคาตอบแทนนั้นใหแกผูรวมประชุมซึ่งไดแสดงตนเขารวมประชุม
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดวย

๗) ผลบังคับตามกฎหมาย (มาตรา ๑๑)
ใหถือวาการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสตามพระราชกําหนดน้ีเปน

การประชุมโดยชอบดวยกฎหมาย และหามมิให ปฏิเสธการรับฟงข อมูล
อิเล็กทรอนิกสตามพระราชกําหนดนี้เปนพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณา
ตามกฎหมายท้ังในคดีแพง คดีอาญา หรือคดีอื่นใดเพียงเพราะเหตุวาเปนขอมูล
อิเล็กทรอนิกส 

๘) บทเฉพาะกาล (มาตรา ๑๒ ถึงมาตรา ๑๓)  
กาํหนดใหมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภยัของการประชุมผานสือ่

อเิลก็ทรอนิกสทีอ่อกตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบบัที ่๗๔/๒๕๕๗ 
เรื่อง การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
ที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชกําหนดน้ีใชบังคับ กลาวคือ กอนวันที่ 
๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ ยังคงใชบังคับตอไปไดเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
พระราชกําหนดนี้จนกว าจะมีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ออกตามพระราชกําหนดนี้ใชบังคับ

นอกจากน้ี ใหบรรดาการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ไดดําเนินการ
ไปแลวตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง 
การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
ใหถือวาเปนการประชุมที่ชอบดวยพระราชกําหนดนี้

หมายเหตุ :-  
  พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

กลาวคือ มีผลใชบังคับตั้งแตวันอาทิตยที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ เปนตนไป 
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