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สภาดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคมแห่งประเทศไทย 

 

 เน่ืองดว้ยสถานการณ์ปัจจุบนั ประเทศไทยประสบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และสถานการณ์มีแนวโนม้การแพร่กระจายท่ีเพิ่มมากข้ึน เม่ือ

วนัท่ี 17 มีนาคม 2563 รัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรีออกมาตรการเพื่อรับมือกบัสถานการณ์         

การแพร่ระบาดท่ีอาจรุนแรงข้ึน อาทิ ใหทุ้กหน่วยงานพิจารณามาตรการการท างานท่ีบา้น และ

ส่งเสริมใหใ้ชร้ะบบอินเทอร์เน็ต เช่น ประชุมทางไกล ท าใหเ้กิดความกงัวลของภาคธุรกิจไม่ว่า

จะเป็นบริษัทท่ีอยู่ในตลาดหลักทรัพย ์บริษทัมหาชน บริษทัจ ากัด ท่ีต้องจัดประชุมตามท่ี

กฎหมายก าหนด ว่าจะจดัประชุมคณะกรรมการหรือประชุมผูถื้อหุ้นอย่างไรถึงจะท าให้การ

ประชุมนั้น ๆ ถูกตอ้งและมีผลตามกฎหมาย กระทรวงพาณิชย ์ส านักงานคณะกรรมกฤษฎีกา

และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นฐานะหน่วยงานหลกัจึง

ออกแถลงการณ์เพื่อใหก้ารประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

สภาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยในฐานะตวัแทนของผูป้ระกอบธุรกิจ

หรืออุตสาหกรรมดิจิทลัของประเทศไทยจึงจดัท าคู่มือการจดัประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของ

สภาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยฉบบัน้ีข้ึน เพื่อให้เป็นแนวทางการประชุม

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีถูกตอ้งตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ. 2563 และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีทั้งหมด 2 หมวด 15 ขอ้ โดยคู่มือการจดัประชุมผ่านส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ของสภาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย สามารถใชเ้ป็นแนวทาง

เพื่อการประชุมโดยผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์กบักรณีและสถานการณ์ทัว่ไปไดด้ว้ยอยา่งสอดคลอ้ง

ตามกฎหมาย 
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คู่มอืการจัดประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

 

สภาดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคมแห่งประเทศไทย 
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ขอ้ 1   ในแนวทางการจดัประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ฉบบัน้ี 

(1) “การประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์” หมายความว่า การประชุมท่ีกฎหมายบญัญติัให้

ตอ้ง มีการประชุมท่ีไดก้ระท าผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยผูร่้วมประชุมมิไดอ้ยู่ใน

สถานท่ีเดียวกนัและสามารถประชุม ปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกนั

ไดผ้า่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์    

(2) “อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกตใ์ชว้ิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คล่ืน 

แม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคลา้ยกัน และให้หมายความรวมถึงการ

ประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการ

ประยกุตใ์ชว้ธีิต่าง ๆ เช่นวา่นั้น    

(3) “ระบบควบคุมการประชุม” หมายความว่า ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรือ

อุปกรณ์ ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ท่ีเช่ือมโยงกนัเป็น

เครือข่าย และมีการส่ือสารขอ้มูลกนั โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

และ/หรือการโทรคมนาคม เพื่อให้ผูร่้วมประชุมสามารถเขา้ถึงและ ใชง้านส าหรับ

การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไดไ้ม่ว่าจะเป็นการประชุมดว้ยเสียงหรือทั้งเสียง

และภาพ  

(4) “ผูใ้หบ้ริการ” หมายความวา่ ผูใ้หบ้ริการระบบควบคุมการประชุม  

(5) “ผูค้วบคุมระบบ” หมายความวา่ ผูท้  าหนา้ท่ีดูแลและบริหารจดัการระบบควบคุมการ

ประชุม ตั้งแต่เร่ิมท าการประชุมจนกระทัง่เสร็จส้ินการประชุมในแต่ละคร้ัง   

ขอ้ 2 การประชุมใหญ่และประชุมคณะกรรมการ นอกจากตอ้งด าเนินการตามพระราชบญัญติั

สภาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 ขอ้บงัคบัสภาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งประเทศไทย ระเบียบและประกาศต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ผูท้  าหน้าท่ีประธานในท่ี

ประชุมจะก าหนดใหจ้ดัการประชุม ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์กไ็ด ้ 
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หา้มมิใหป้ระชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ในเร่ืองท่ีพิจารณาแลว้วา่เป็นเร่ืองท่ีมีความจ าเป็น

อย่างยิ่งท่ีตอ้งประชุมร่วมกนัไม่สามารถประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ และเร่ืองท่ีมีการ

ก าหนดชั้นความลบัหากเปิดเผยจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่สภาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แห่งประเทศไทย  

หมวดที ่1  

บททัว่ไป 

ขอ้ 3  เม่ือผูท้  าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมก าหนดใหมี้การจดัประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ให้

ผูมี้หนา้ท่ีจดัการประชุมแจง้ผูร่้วมประชุมทราบล่วงหนา้ว่าการประชุมคร้ังนั้นจะด าเนินการผา่น

ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัวธีิการท่ีใชใ้นการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  

ขอ้ 4 การจดัประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ อยา่งนอ้ยตอ้งมีกระบวนการ ดงต่ัอไปน้ี  

(1) การแสดงตนของผูร่้วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ก่อนการประชุม 

(2) การส่ือสารหรือมีปฏิสัมพนัธ์กนัไดส้องทางดว้ยเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ 

(3) การเขา้ถึงเอกสารประกอบการประชุมของผูร่้วมประชุม 

(4) การลงคะแนนของผูร่้วมประชุม ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลบั 

(หากมี)   

(5) การจดัเก็บขอ้มูลหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึง

รวมถึง การบนัทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ แลว้แต่กรณี ของผูร่้วมประชุมทุกคน

ตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุม เวน้แต่เป็นการประชุมลบั 

(6) การจดัเกบ็ขอ้มูลจราจรอิเลก็ทรอนิกส์ของผูร่้วมประชุมทุกคนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(7) การแจง้เหตุขดัขอ้งในระหวา่งการประชุม  

การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ผูมี้หน้าท่ีจดัการประชุมอาจใช้ระบบควบคุมการ

ประชุม ของตนเองหรือของผูใ้หบ้ริการกไ็ด ้
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หมวดที ่2 

มาตรฐานการประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

 

ขอ้ 6 การแสดงตนของผูร่้วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุมตามขอ้ 4 (1) ให้

ด าเนินการตามวิธีการท่ีผูมี้หนา้ท่ีจดัการประชุมก าหนด โดยอาจใชเ้ทคโนโลยช่ีวยในการพิสูจน์

และยนืยนัตวัตนของผูร่้วมประชุม เช่น การยนืยนัตวัตนดว้ย Username และ Password หรือ One 

Time Password เป็นต้น หรืออาจให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมอ่ืนรับรองการแสดงตัวตนก่อนหรือ

ระหวา่งการประชุม   

 การแสดงตนตามวรรคหน่ึง ใหผู้มี้หนา้ท่ีจดัการประชุมพิจารณาเลือกใชว้ิธีการท่ีมีความ

มัน่คง และรัดกุมตามความเหมาะสมกบัการประชุม โดยค านึงถึงพฤติการณ์อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 

เช่น จ านวนของผูร่้วม ประชุม ประเภทของระเบียบวาระ กฎเกณฑ์เก่ียวกบัการประชุมตามท่ี

ก าหนดในกฎหมาย เป็นตน้  

ขอ้ 7  การส่ือสารหรือมีปฏิสัมพนัธ์กนัไดส้องทางดว้ยเสียง หรือทั้งเสียงและภาพตาม ขอ้ 4 (2) 

ให้ด าเนินการดว้ยช่องสัญญาณท่ีเพียงพอ และมีอุปกรณ์รองรับการถ่ายทอดเสียง หรือทั้งเสียง

และ ภาพจากผูร่้วมประชุมไดอ้ย่างชดัเจนและต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุม เพื่อให้

สามารถเช่ือมโยง ผูร่้วมประชุมท่ีมิไดอ้ยูใ่นสถานท่ีเดียวกนัใหส้ามารถประชุมปรึกษาหารือและ

แสดงความคิดเห็นระหวา่งกนัได ้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ไดใ้นเวลาเดียวกนั 

ใหผู้มี้หนา้ท่ีจดัการประชุมจดัเตรียมและก าหนดวิธีการส ารองเพื่อใชใ้นการประชุมผา่น 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีมีเหตุขดัขอ้งในระหว่างการประชุม เช่น การประชุมผ่านโทรศพัท์ 

เป็นตน้ 

ขอ้ 8  การประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ตอ้งมีการจดัการสิทธิของผูร่้วมประชุม โดยมี วิธีการ

ท่ีประธานในท่ีประชุม หรือผูค้วบคุมระบบสามารถงดการถ่ายทอดเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ 

เป็นการชั่วคราว หรือหยุดการส่งขอ้มูลแก่ผูร่้วมประชุมบุคคลหน่ึงบุคคลใดได้ทนัทีหากมี          
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เหตุจ าเป็นหรือ มีกรณีฉุกเฉิน เช่น เม่ือมีการพิจารณาเร่ืองท่ีผูร่้วมประชุมมีส่วนไดเ้สียในการ

ประชุม เป็นตน้ 

ขอ้ 9 การเขา้ถึงเอกสารประกอบการประชุมของผูร่้วมประชุมตามขอ้ 4 (3) ซ่ึงรวมถึง ขอ้มูลท่ี

น าเสนอในระหว่างการประชุม หรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมทั้งปวง ใหผู้มี้หนา้ท่ีจดัการ

ประชุม จดัส่งให้แก่ผูร่้วมประชุมก่อนหรือในระหว่างประชุม พร้อมแจง้วิธีการท่ีท าให้ผูร่้วม

ประชุมสามารถเขา้ถึง เอกสารประกอบการประชุม หรือขอ้มูลเหล่านั้นได ้

ขอ้ 10 หนงัสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม หรือขอ้มูลหรือ 

เอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุม อาจท าในรูปขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้โดยด าเนินการ

ใหส้อดคลอ้งตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

ขอ้ 11 การลงคะแนนของผูร่้วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ตามขอ้ 4 (4) ใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 

(1) หากเป็นการลงคะแนนโดยทัว่ไป อาจเลือกใช้วิธีใดก็ได้ท่ีสามารถระบุตวัผูร่้วม

ประชุม ท่ีมีสิทธิลงคะแนน และสามารถทราบเจตนาในการลงคะแนนของบุคคล

ดงักล่าวได ้เช่น การใหผู้ล้งคะแนน แต่ละคนแสดงเจตนาดว้ยเสียง สัญลกัษณ์ หรือ

ขอ้ความอิเลก็ทรอนิกส์ เป็นตน้ 

(2) หากเป็นการลงคะแนนลบั ใหใ้ชว้ิธีการท่ีสามารถทราบจ านวนของผูล้งคะแนนและ 

ผลรวมของการลงคะแนน โดยไม่สามารถระบุตวัของผูล้งคะแนนไดเ้ป็นการทัว่ไป 

เช่น การใชร้ะบบการส ารวจ ความเห็นทางออนไลน ์เป็นตน้ 

ขอ้ 12 การจดัเกบ็ขอ้มูลหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ตาม ขอ้ 4 

(5) และขอ้มูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ตามขอ้ 4 (6) ให้ผูมี้หนา้ท่ีจดัการประชุมจดัเก็บขอ้มูล

หรือ หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ดงัน้ี 

(1) วิธีการแสดงตนของผูร่้วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมสรุปจ านวนและ

รายช่ือ ผูร่้วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีการแสดงตนตามขอ้ 4 โดยใหบ้นัทึก

ขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นรายงานการประชุม 
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(2) วิธีการลงคะแนนของผูร่้วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมผลการลงคะแนน

ของ ผูร่้วมประชุม โดยใหบ้นัทึกขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นรายงานการประชุม 

(3) ขอ้มูลบนัทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพของผูร่้วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ใน

รูปขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์โดยอาจบนัทึกดว้ยระบบการประชุมนั้นเองหรือดว้ยวิธีการ

อ่ืนใด เวน้แต่เป็นการประชุมลบั 

(4) เหตุขดัขอ้งท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการประชุมในการด าเนินการตามขอ้ 4 ซ่ึงผูมี้หนา้ท่ี

จดัการประชุมทราบเองหรือไดรั้บแจง้จากผูร่้วมประชุม 

(5) ขอ้มูลจราจรทางอิเลก็ทรอนิกส์ อยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีสามารถระบุตวั 

บุคคล วนัและเวลาของการเขา้ร่วมประชุมและเลิกประชุม โดยตอ้งตั้งนาฬิกาของ

อุปกรณ์หรือระบบควบคุม การประชุมใหต้รงกบัเวลามาตรฐาน เช่น เวลามาตรฐาน

ของสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ เป็นตน้  

เหตุขัดข้องท่ีเกิดข้ึนตาม (4) หากไม่กระทบต่อสาระส าคัญในการประชุมผ่านส่ือ 

อิเล็กทรอนิกส์ มิให้มีผลท าให้การประชุมตอ้งเสียไป แต่ทั้งน้ี ผูมี้หนา้ท่ีจดัการประชุม

อาจก าหนดแนวทางการ แกไ้ขเหตุขดัขอ้งและผลกระทบของเหตุขดัขอ้งตามความ

เหมาะสมของแต่ละหน่วยงานหรือองคก์รได ้

ขอ้ 13 การบนัทึกขอ้มูลตามขอ้ 12 ให้บนัทึกในรูปขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ และเก็บรักษาด้วย

วธีิการสามารถท่ีมีความมัน่คงปลอดภยัและดว้ยวธีิการท่ีเช่ือถือได ้ดงัน้ี 

(1) ใช้วิธีการท่ีเช่ือถือไดใ้นการรักษาความถูกตอ้งของขอ้มูล ตั้งแต่การสร้างจนเสร็จ

สมบูรณ์ และมีมาตรการป้องกนัมิให้มีการเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเกิดข้ึนกบัขอ้มูล

นั้น เวน้แต่การรับรองหรือบนัทึก เพิ่มเติม หรือการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน

ได้ตามปกติในการติดต่อส่ือสาร การเก็บรักษา หรือการ แสดงซ่ึงไม่มีผลต่อ

ความหมายของขอ้มูลนั้น 

(2) สามารถน าขอ้มูลกลบัมาใชห้รือแสดงขอ้มูลนั้นในภายหลงัได ้
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(3) มีมาตรการควบคุมสิทธิการเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าว พร้อมมาตรการป้องกนัการเขา้ถึง

โดย บุคคลผูไ้ม่มีสิทธิในการเขา้ถึง เพื่อรักษาความน่าเช่ือถือของขอ้มูล และไม่ใหท้ั้ง

ผูค้วบคุมระบบและผูมี้หนา้ท่ี จดัการประชุมสามารถแกไ้ขขอ้มูลท่ีเกบ็รักษาไว ้

ขอ้ 14 เม่ือการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เสร็จส้ินในแต่ละคร้ัง ผูมี้หนา้ท่ีจดัการประชุม ตอ้ง

จดัเกบ็ขอ้มูล หรือใหผู้ใ้หบ้ริการส่งมอบขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจากระบบควบคุมการประชุม ทั้งขอ้มูล

เสียงหรือทั้งเสียง และภาพ และขอ้มูลจราจรทางอิเลก็ทรอนิกส์ ตามท่ีก าหนดในขอ้ 12 รวมถึง

ขอ้มูลอ่ืนท่ีเกิดจากการประชุม ภายใน ระยะเวลาเจด็วนันบัแต่วนัส้ินสุดการประชุมในแต่ละคร้ัง 

ขอ้ 15 กรณีท่ีผูมี้หน้าท่ีจดัการประชุมก าหนดให้มีการท าลายขอ้มูลการประชุมออกจากส่ือ 

(Media) ใดๆ ของผูใ้ห้บริการและผูค้วบคุมระบบภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ผูใ้ห้บริการและผู ้

ควบคุมระบบตอ้งจดัใหมี้เทคโนโลยแีละวิธีการท่ีมีความมัน่คงปลอดภยัในการท าลายส้ินไปซ่ึง

ขอ้มูลการประชุม ออกจากส่ือบนัทึกขอ้มูลของผูใ้หบ้ริการและผูค้วบคุมระบบนั้น 


