การประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผลบังคับใช้ทางกฎหมาย
นางสาวพิมสิริ วิเศษโอฬารนนท์
เมื่อกล่าวถึงการประชุม แต่เดิมเราจะนึกถึงการประชุม ในรูปแบบที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน
ต้ อ งมาอยู่ ต่ อ หน้ ากั น และอยู่ ในสถานที่ เดี ย วกั น เพื่ อ ประชุ ม ปรึก ษาหารือ เรื่ อ งหนึ่ งเรื่ อ งใด แต่ ต่ อ มาเมื่ อ
เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นก็มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับการประชุม โดยการใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทำให้เกิดการประชุมในรูปแบบ Video Conference หรือที่เรียกว่า การประชุมทางไกลผ่านระบบจอภาพ
เป็นการประชุมซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุม ไม่ต้องมาอยู่ต่อหน้ากันและไม่ต้องอยู่ในสถานที่เดียวกันทุกคน ซึ่งใน
ภาคเอกชนมีการใช้การประชุมในรูปแบบนี้อย่างแพร่หลาย การประชุมทาง Video Conference นี้ทำให้เกิด
ความสะดวกในการประชุมมากขึ้น เนื่องจากผู้เข้าร่วมการประชุมไม่ต้องเดินทางมาประชุมในสถานที่เดียวกัน
แต่ก็สามารถประชุมปรึกษาหารือกันได้ แต่ยังไม่มีกฎหมายรองรับผลการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในบทความนี้ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงลักษณะของการประชุมแบบ Video Conference กฎหมายที่มีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับ การประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการประชุมผ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนบทวิเคราะห์เกี่ยวกับการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑. ลักษณะของการประชุมแบบ Video Conference
การประชุ ม แบบ Video Conference หรือ ที่ เรี ย กว่ า การประชุ ม ทางไกลผ่ า นระบบ
จอภาพ เป็ น การประชุม ติด ต่อสื่ อสารถึงกัน ระหว่างบุคคลหรือ กลุ่ มบุคคลที่อยู่ต่างสถานที่กัน ผ่ านทางสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ และการประชุมดังกล่าวนั้นต้องสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ทั้งภาพและสียงในเวลาเดียวกัน๑
๒. กฎหมายที่มบี ทบัญญัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เมื่อพิจารณากฎหมายที่กำหนดเรื่องการประชุมนั้น โดยส่วนใหญ่จะมีการกำหนดถึงการประชุม
ในรูปแบบปกติ คือ ผู้เข้าร่วมการประชุมต้องมาอยู่ต่อหน้ากันและในสถานที่เดียวกัน ส่วนกฎหมายที่กำหนดถึง
การประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิ กส์นั้น ในปัจจุบัน ยังมีการบัญญัติรองรับไว้ไม่มากนัก จากการตรวจสอบ
พบว่า ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลง
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้มีการกำหนดความหมายของ “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” และกำหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้อย่างชัดเจนและมีรายละเอียดมากกว่ากฎหมายฉบับอื่น
ๆ สรุปได้ดังนี้
๒.๑ การประชุม ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ
ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้มีการกำหนด
ความหมายของ “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์” ไว้ โดยกำหนดเงื่อนไขไว้ด้วยว่าต้องมี ลักษณะตามที่
กำหนดไว้จึงจะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ได้กำหนดขอบเขตการใช้บังคับว่า ประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับนี้ไม่ใช้กับการประชุมใดบ้าง เรื่องใดที่ห้ามมิให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แนวทางการจั ด การประชุ ม ผ่ า นสื่ ออิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ และมาตรฐานของการประชุ ม ผ่ านสื่ ออิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
ตลอดจนผลทางกฎหมายของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑
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๒
(๑) ความหมาย “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ในประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ ได้กำหนดความหมายของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ว่า เป็นการประชุม
ที่กฎหมายบัญญั ติให้ต้องมีการประชุมที่กระทำผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับผู้เข้าร่วม
ประชุมว่า ผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดี ยวกัน โดยผู้ร่วม
ประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม แต่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน และสามารถ
ประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ ๑) เมื่อพิจารณาความหมาย
ดังกล่าว การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ นี้ จึงครอบคลุมทั้งการ
ประชุมของหน่วยงานรัฐและการประชุมของหน่วยงานเอกชน ที่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม
นอกจากนี้ ได้กำหนดความหมายคำว่า “ผู้ร่วมประชุม” ไว้ว่า ให้หมายความรวมถึง กรรมการ
อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการด้วย (ข้อ ๑)
(๒) ขอบเขตการใช้บงั คับของประกาศฯ (ข้อ ๒)
ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับกับการประชุมดังต่อไปนี้
๑) การประชุมของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา
๒) การประชุมเพื่อจัดทำคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล
๓) การประชุ มเพื่อดำเนินการตามกระบวนการจั ดซื้อจัดจ้างของส่ วนราชการ ราชการ
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ
๔) การประชุมอื่นที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
(๓) การจัดการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์และผลของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
นอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบั บแล้ว ผู้ทำหน้าที่
ประธานในที่ ป ระชุ ม จะกำหนดให้ จั ดการประชุ ม ผ่ านสื่ อ อิ เล็ กทรอนิ ก ส์ ก็ได้ (ข้ อ ๓ วรรคหนึ่ ง ) และให้ มี
ผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บญ
ั ญัติไว้ในกฎหมาย (ข้อ ๓ วรรคหนึ่ง)
(๔) เรื่องที่ห้ามมิให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ห้ามมิให้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องที่มีการกำหนดชั้นความลับตามระเบียบ
ว่าด้วย การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ และเรื่องอื่นที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (ข้อ ๓ วรรคสอง) ซึง่ ในระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่ าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำหนดชั้นความลับของสิ่งที่
เป็ น ความลั บ ของทางราชการออกเป็ น ๓ ชั้ น คือ ๑) ลั บที่สุด (TOP SECRET) ๒) ลั บมาก (SECRET) และ
๓) ลับ (CONFIDENTIAL) (ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘๒)
๒

ข้อ ๑๕ ชั้นความลับของสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ แบ่งออกเป็น ๓ ชั้น คือ
(๑) ลับที่สุด (TOP SECRET)
(๒) ลับมาก (SECRET)
(๓) ลับ (CONFIDENTIAL)
ข้อ ๑๖ ลับที่สุด หมายความว่า ความลับที่มีความสำคัญที่สุดเกี่ยวกับบุคคลข้อมูลข่าวสาร วัตถุ สถานที่
และทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ซึ่งหากความลับดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ จะทำ
ให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด
ข้อ ๑๗ ลับมาก หมายความว่า ความลับที่มีความสำคัญมากเกี่ยวกับบุคคลข้อมูลข่าวสาร วัตถุ สถานที่
และทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ซึ่งหากความลับดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ จะทำ
ให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๘ ลับ หมายความว่า ความลับ ที่ มีความสำคั ญ เกี่ย วกับ บุค คลข้ อมูล ข่าวสาร วัตถุ สถานที่ และ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ซึ่งหากความลับดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ จะทำให้
เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐ

๓
(๕) มาตรฐานของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การประชุมผ่ านสื่ ออิเล็ กทรอนิกส์ ต้องเป็ นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่ นคง
ปลอดภัย ของการประชุมผ่ านสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ ที่ กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารกำหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ข้อ ๔) และการกำหนดมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาตินี้ใช้บังคับ โดยคำนึงถึงความสะดวกในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย (ข้อ ๙)
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฯ ใช้บังคับเมื่อวันที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ และต่อมาได้มีการออกประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง
มาตรฐานการรักษาความมั่น คงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุม๓
ที่มีกระบวนการรักษาความมั่น คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้ มีการบันทึกเสี ยงหรือทั้งเสี ยงและภาพ
แล้วแต่กรณี ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว
นอกจากนี้ กระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศต้องสอดคล้ อง
กับหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓
หรือมาตรฐานอืน่ ที่เทียบเท่า ไม่ว่าผู้ให้บริการระบบดังกล่าวจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตาม
(๖) การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
การส่ งหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม และเอกสารประกอบการประชุ ม จะส่ งโดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บ สำเนาหนังสื อเชิญประชุมและเอกสารประกอบ
การประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ (ข้อ ๕)
(๗) หน้าทีข่ องผู้จัดการประชุม มีดังต่อไปนี้
๑) ต้องจัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม
๒) จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ และ
๓) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคน
ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นการประชุมลับ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของรายงานการประชุม (ข้อ ๖)
(๘) การจ่ายเบี้ยประชุม
ให้จ่ายเบี้ยประชุมแก่ผู้ร่วมประชุมซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
(ข้อ ๗)

๓

ข้อ ๓ ในประกาศนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
“ระบบควบคุมการประชุม” หมายความว่า ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรืออุปกรณ์ สื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย และมีการสื่อสาร ข้อมู ลกันโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และ/หรือการโทรคมนาคม เพื่อให้ผู้ร่วมประชุม สามารถเข้าถึงและใช้งานสําหรับการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ
ฯลฯ
ฯลฯ

๔
(๙) ผลทางกฎหมายของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ให้ถือว่าเป็นการประชุ มโดยชอบด้วยกฎหมาย และห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาตินี้เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจ ารณาตาม
กฎหมาย ทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอื่นใด เพียงเพราะเหตุว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ ๘)
๒.๒ กฎหมายอื่นทีม่ กี ารบัญญัติเรื่องการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
นอกจากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุม
ผ่านสื่ ออิเล็ กทรอนิ กส์ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่บัญญั ติรองรับให้ การประชุมผ่ านสื่ออิเล็ก ทรอนิกส์
มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บั ญญั ติไว้ในกฎหมายแล้ว จากการตรวจสอบกฎหมายในปัจจุบัน
ปรากฎว่า มีกฎหมายบางฉบับที่บัญญัตริ องรับให้สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังนี้
(๑) พระราชบั ญ ญั ติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญ ว่ าด้ วยการได้ มาซึ่ งสมาชิ กวุ ฒิ สภา
พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ งสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๖๑ ในมาตรา ๗ กำหนดว่า หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องมีการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในระหว่างเวลานับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มี
การเลือกสมาชิกวุฒิส ภาใช้บังคับจนถึงวันประกาศผลการเลื อก หรือวันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช้บังคับจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีอำนาจประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ โดยกรรมการแต่ ละคนอาจอยู่ ณ สถานที่แตกต่างกันได้ และ
ให้ เลขาธิ การคณะกรรมการการเลื อกตั้ งดำเนิ น การบั น ทึ ก เสี ย งและภาพเก็ บ ไว้เป็ น หลั ก ฐาน ทั้ งนี้ ตาม
หลั กเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด ซึ่งต่อมาได้มีการออกระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั่วไป และการประชุม
ผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา ๑๘ ๔ และมาตรา ๒๒ ๕ แห่ ง

๔

มาตรา ๑๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ วรรคห้า การประชุมของคณะกรรมการต้องมี กรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่าห้าคน จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่กรรมการคนใดไม่อาจมาประชุมได้ให้จดแจ้งเหตุนั้นไว้ในรายงานการประชุม
การลงมติ ในการประชุ ม ของคณะกรรมการให้ ใช้ ค ะแนนเสี ย งข้างมาก โดยประธานในที่ ป ระชุ ม และ
กรรมการที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติ และให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ในกรณีมีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
การไม่เข้าประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมตามวรรคสองโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่า เป็นการจงใจฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม ให้กรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการประชุมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกำหนด
๕
มาตรา ๒๒ นอกจากหน้าที่และอำนาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และ
อำนาจ ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) หน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมายอื่น
(๒) ออกข้อกำหนด ระเบียบ หรือประกาศตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้และ
กฎหมายอื่น
ฯลฯ
ฯลฯ
(๑๐) ออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการและสำนักงาน
ฯลฯ
ฯลฯ

๕
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕ ๖และมาตรา ๗๗
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ และมาตรา ๕๘ และ
มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑)
โดยในหมวด ๕ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๒๕ ได้กำหนดว่า หากประธานกรรมการการเลือกตั้ง
เห็น ว่าเรื่องใดมีค วามจำเป็น เร่งด่วน ให้มีอำนาจเรียกประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยใช้วิธีการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกรรมการแต่ละคนอาจอยู่ ณ สถานที่แตกต่างกัน ได้ และให้นำความ
ในหมวด ๑ (บททั่วไป) หมวด ๒ (การประชุม) หมวด ๓ (การลงมติ) และหมวด ๔ (การจัดทำหนังสือลงมติของ
๖มาตรา

๕ ในกรณี ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ มิ ได้ ก ำหนดไว้ เป็ น ประการอื่ น การใด
ที่กำหนดให้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ ถ้าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลนั้น
ณ ภูมิลำเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ให้ถือว่าได้แจ้ง ยื่น หรือ
ส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว และในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ กำหนดให้
ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ใ นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรื อ
ระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก เป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้แล้ว
ในกรณี ที่พระราชบัญ ญั ติ ป ระกอบรัฐธรรมนูญ นี้กำหนดให้คณะกรรมการมี อำนาจกำหนดหรือมีคำสั่ ง
เรื่องใด ถ้ามิได้กำหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ ให้คณะกรรมการกำหนดโดยทำเป็นระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง แล้วแต่กรณี
และถ้าระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้นใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไป ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ดำเนินการประกาศตาม
วรรคหนึ่งด้วย ทั้งนี้ ถ้าระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใดมีการกำหนดขั้น ตอนการดำเนิน งานไว้ คณะกรรมการต้องกำหนด
ระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย
๗
มาตรา ๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ในระหว่าง
เวลานับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาใช้บังคับจนถึงวันประกาศผลการเลือก หากมีความจำเป็น
เร่งด่วนต้องมีการประชุมคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการมีอำนาจประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ โดยกรรมการแต่ละคนอาจอยู่
ณ สถานที่แตกต่างกันได้ และให้เลขาธิการดำเนินการบันทึกเสียงและภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
๘
มาตรา ๕ ในกรณี ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ นี้ มิ ได้ ก ำหนดไว้ เป็ น ประการอื่ น การใด
ที่กำหนดให้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ ถ้ าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคล
นั้น ณ ภูมิลำเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ให้ถือว่าได้แจ้ง ยื่น หรือ
ส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว และในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ กำหนดให้
ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
ระบบหรื อวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่ วไปสามารถเข้าถึงได้ โดยสะดวก เป็น การดำเนิน การโดยชอบด้ว ยพระราชบัญ ญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว
ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดหรือมีคำสั่งเรื่อง
ใด ถ้ามิได้กำหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ ให้คณะกรรมการกำหนดโดยทำเป็นระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง แล้วแต่กรณี และ
ถ้าระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้นใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไป ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ดำเนินการประกาศตาม
วรรคหนึ่งด้วย ทั้งนี้ ถ้าระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใดมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานไว้ คณะกรรมการต้องกำหนด
ระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย
๙
มาตรา ๗ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้
ในระหว่างเวลานับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งใช้บังคับจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้ง หากมีความจำเป็น
เร่งด่วนต้องมีการประชุมคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการมีอำนาจประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ โดยกรรมการแต่ละคนอาจอยู่
ณ สถานที่แตกต่างกันได้ และให้ เ ลขาธิก ารดำเนิน การบั น ทึก เสี ย งและภาพเก็บ ไว้เ ป็น หลัก ฐาน ทั้ง นี้ ตามหลัก เกณฑ์
และวิธีการที่ คณะกรรมการกำหนด

๖
คณะกรรมการ รายงานการประชุม และเอกสารการประชุม ) มาใช้บังคับโดยอนุ โลม และหากในหมวด ๑
ถึงหมวด ๔ มีขั้นตอนใดที่ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ
การเลือกตั้งมีอำนาจให้งดเว้นการปฏิบัติ ตามขั้นตอนดังกล่าวได้ หรืออาจให้ดำเนิน การอย่างอื่นเพิ่มเติม ได้
ตามที่เห็นสมควร
(๒) พระราชบัญ ญั ติองค์ กรจัดสรรคลื่น ความถี่แ ละกำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศ น์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มีบทบัญญัติที่ ให้คณะกรรมการ
กิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.) มี อ ำนาจในการออก
หลักเกณฑ์กำหนดวิธีการประชุม ซึ่งต่อมา กสทช. ได้มีการออกหลักเกณฑ์กำหนดวิธีการประชุมโดยให้มี
การติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีได้ ดังนี้
- ระเบี ย บคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ) โดยข้อ ๒๕ วรรคสอง๑๑ บัญญัติให้การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสามารถ
ดำเนินการแบบทางไกลผ่านสื่อได้
- ระเบี ย บคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ ว่าด้วยการประชุม ค่ าตอบแทน และค่าใช้ จ่ายของคณะอนุ กรรมการและคณะทำงาน
พ.ศ. ๒๕๕๔ (ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ ๑๒ และมาตรา ๕๘๑๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ) โดยข้อ ๑๑๑๔ บัญญัติให้คณะอนุกรรมการในแต่ละคณะสามารถกำหนดวิธีการประชุม
๑๐

มาตรา ๒๓ การประชุม การลงมติ และการปฏิบัติงานของ กสทช. ให้เป็นไปตามระเบียบที่ กสทช. กำหนด
ข้อ ๒๕ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีก รรมการมาในที่ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแบบทางไกลผ่านสื่อให้มีได้ในการประชุ มแบบเปิดเผย แต่ต้องได้รับ
การอนุมัติจากประธานล่วงหน้า
บุคคลผู้เข้าร่วมประชุมได้ นอกจากเลขาธิการแล้วให้เป็นไปตามที่ประธานสั่งการ หรือประธานในที่ประชุม
อนุญาต หรือตามมติของคณะกรรมการ
ให้ประธาน กรรมการ เลขาธิการ และบุคคลผู้เข้าร่วมประชุมตามวรรคสาม ลงลายมือชื่ อไว้เป็นหลักฐาน
ในการประชุมทุกครั้ง
๑๒
มาตรา ๓๓ ให้ กสทช. มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ กสทช. มอบหมายได้
ตามความจำเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของ กสทช.
ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจะมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนไม่ได้ และ
การสั่งการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายนั้นจะต้องรายงานให้ กสทช. ทราบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กสทช. กำหนด
อนุกรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ ข.
๑๓
มาตรา ๕๘ ให้ กสทช. มีอำนาจออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปการบริหารงาน
บุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และการดำเนินการอื่นของสำนักงาน กสทช. โดยให้รวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒) การกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นของเลขาธิการ กสทช. พนักงานและลูกจ้าง
ของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของกรรมการอื่นและอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
ฯลฯ
ฯลฯ
๑๔
ข้ อ ๑๑ เพื่ อ ประโยชน์ ในการปฏิ บั ติ งานของคณะอนุ ก รรมการ คณะอนุ ก รรมการในแต่ ล ะคณะ
อาจกำหนดวิธีการประชุมนอกเหนือจากการประชุมตามปกติได้ แต่ทั้งนี้ วิธีการประชุมดังกล่าวจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกคนสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและเห็นภาพการดำเนินการประชุมได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
ต้องจัดทำรายงานการประชุมหรือบั นทึกการประชุมเป็นหนังสือ และให้ถือว่าการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมที่มีสิทธิได้
รับเบี้ยประชุมตามระเบียบนี้
๑๑

๗
นอกเหนือจากการประชุมตามปกติได้ แต่จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสามารถสนทนา
แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและเห็นภาพการดำเนินการประชุมได้อย่างต่อเนื่อง
(๓) พระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๐
คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการได้ออกข้อบั งคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ว่าด้วยคณะกรรมการคณะอนุ ญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา
๑๘ (๕)๑๕ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๐) โดยข้อ ๕/๑๑๖ กำหนดว่า คณะกรรมการ
สถาบันอนุญาโตตุลาการอาจประชุมโดยวิธีการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) หรือผ่าน
โทรศัพท์ (Teleconference) หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอื่นได้
(๔) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
(ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑๑๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
และมาตรา ๓/๑ ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕) ในมาตรา ๘ วรรคสาม๑๙ ได้บัญญัติ
ให้ น ายกรั ฐ มนตรี ส ามารถกำหนดวิ ธี ก ารประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี โ ดยวิ ธี อื่ น ใด ซึ่ งผู้ ร่ ว มประชุ ม สามารถ
ปรึกษาหารือกันได้แม้จะมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันก็ได้
๑๕

อำนาจและหน้าทีด่ ังนี้

มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของสถาบันและโดยเฉพาะให้มี

ฯลฯ
ฯลฯ
(๕) ออกข้อบังคับว่าด้วยการประนอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
ฯลฯ
ฯลฯ
๑๖
ข้อ ๕/๑ คณะกรรมการอาจประชุมโดยวิธีการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) หรือ
ผ่านโทรศัพท์ (Teleconference) หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอื่น
๑๗
มาตรา ๒๒๑ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
๑๘
มาตรา ๓/๑ การบริหารราชการตามพระราชบั ญ ญั ตินี้ ต้องเป็ นไปเพื่ อประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลด
ภารกิ จและยุ บ เลิ กหน่ วยงานที่ ไม่ จำเป็ น การกระจายภารกิ จ และทรัพ ยากรให้ แก่ ท้ อ งถิ่น การกระจายอำนาจตั ดสิ น ใจ
การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน
การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ต้องคำนึงถึง
หลักการตามวรรคหนึ่ง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
คำนึ งถึ งความรับ ผิ ด ชอบของผู้ ป ฏิ บั ติ งาน การมี ส่ ว นร่ว มของประชาชน การเปิ ด เผยข้ อ มู ล การติ ด ตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ
เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้
๑๙
มาตรา ๘ การประชุมคณะรัฐมนตรี ในกรณีปกติให้ดำเนินการได้เมื่อมีรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
หนึง่ ในสามของจำนวนคณะรัฐมนตรีทั้งหมดที่มีอยู่
ในกรณี จำเป็นเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สำคัญ ของประเทศ หรือมีกรณี ฉุ กเฉินหรือเพื่อประโยชน์
ในการรักษาความลับ นายกรัฐมนตรีอาจพิจารณาเรื่องใดกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อ งตามที่นายกรัฐมนตรีเห็นสมควรเพื่อมีมติ
ของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นได้ และเมื่อมีการประชุมเป็นกรณี ปกติให้นายกรัฐมนตรีแจ้งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบ
มติของคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย
วิธีการประชุมคณะรัฐมนตรีจะดำเนินการโดยเชิญรัฐมนตรีมาร่วมประชุม ณ สถานที่ที่กำหนด หรือโดย
วิธีอนื่ ใดซึ่งผู้ร่วมประชุมสามารถปรึกษาหารือกันได้แม้จะมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่นายกรัฐมนตรีกำหนด

๘
(๕) พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ (ออกโดยอาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา ๒๒๑๒๐ ของรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศั กราช ๒๕๔๐ และมาตรา ๓ (๔)๒๑ แห่ ง
พระราชบั ญญั ติ การกำหนดหลั กเกณฑ์ เกี่ยวกับการจ่ ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๑๘)
ในมาตรา ๑๔ ๒๒ ได้ บั ญญั ติ เกี่ ยวกั บองค์ ประชุ มและสิ ทธิ เบิ กเบี้ ยประชุ ม ว่ า การประชุ มคณะกรรมการหรื อ
คณะอนุ กรรมการที่จะเป็ นองค์ประชุ ม และมี สิทธิเบิ กเบี้ ยประชุมนั้น ให้ รวมถึ งการประชุมที่ บทบัญญั ติแห่ ง
กฎหมาย ประกาศพระบรมราชโองการ หรือคำสั่งที่จัดให้มีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ กำหนดให้
สามารถใช้ วิธี การติ ดต่ อสื่อสารด้ วยเทคโนโลยีที่ สามารถถ่ายทอดภาพและเสียงได้อย่างต่ อเนื่อง ซึ่งทำให้
กรรมการหรืออนุ กรรมการไม่จำเป็นต้ องปรากฏตัวในที่ประชุมด้วย โดยให้ ถือว่ากรรมการหรืออนุกรรมการ
ซึ่งใช้วิธีการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว ร่วมประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการนั้น และมีสิทธิ
ได้รับเบี้ยประชุม
๒.๓ การประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิเล็ กทรอนิ ก ส์ ข องห้ า งหุ้ น ส่ว นจดทะเบี ย น บริ ษั ท จำกั ด
บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า
จากการตรวจสอบบทบัญญั ติเรื่องการประชุมของห้างหุ้ นส่ วนจดทะเบียนและบริษัท
จำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมหาชนจำกัดตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. ๒๕๓๕ สมาคมการค้าตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ และหอการค้าตามพระราชบัญญัติ
หอการค้ า พ.ศ. ๒๕๐๙ ยั ง ไม่มี บ ทบั ญ ญั ติ ที่ กำหนดให้ มี ก ารประชุม ผ่ า นสื่ ออิ เล็ กทรอนิ ก ส์ แ ต่ อย่ า งใด
อย่ างไรก็ตาม เมื่ อมีป ระกาศคณะรัก ษาความสงบแห่ งชาติ ฉบั บที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ออกมาใช้บั งคับ จึงมีผลทำให้ ห้างหุ้น ส่วนจดทะเบียน บริ ษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกั ด
สมาคมการค้า และหอการค้า สามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งตามแนวทางของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าได้กำหนดว่า ต้องกำหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับของบริษัทมหาชน
จำกัดด้วย
ทั้งนี้ กระทรวงพาณิช ย์ โดยกรมพัฒ นาธุรกิจการค้า ได้ทำคำชี้แ จงกรมพัฒ นาธุรกิจ
การค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ของห้างหุ้น ส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน
๒๐

อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๑๗
มาตรา ๓ การจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายในประเภทดังต่อไปนี้ ให้กระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ฯลฯ
(๔) เบี้ยประชุมกรรมการ
ฯลฯ
พระราชกฤษฎี กาตามวรรคหนึ่ง ให้ กำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับ การจ่ายเงิน วิ ธีการเบิ กจ่าย อั ตรา
การจ่าย ของผู้มีสิทธิได้รับเงินนั้นและหลักเกณฑ์อนื่ ตามที่เห็นสมควร
๒๒
มาตรา ๑๔ การประชุมของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ต้องมีกรรมการหรืออนุกรรมการ
ร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการหรืออนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม และมีสิทธิเบิกเบี้ยประชุม
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ เว้นแต่บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกาศพระบรมราชโองการ หรือคำสั่งที่จัดให้มีคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการนั้นจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
การประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงการประชุมที่บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกาศพระบรมราชโองการ
หรื อ คำสั่ งที่ จั ด ให้ มี ค ณะกรรมการหรือ คณะอนุ ก รรมการกำหนดให้ ส ามารถใช้ วิธี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารด้ วยเทคโนโลยี ที่
สามารถถ่ายทอดภาพและเสียงได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้กรรมการหรืออนุกรรมการไม่จำเป็นต้องปรากฏตัวในที่ ประชุม
ด้วย โดยให้ถือว่ากรรมการหรืออนุกรรมการซึ่งใช้วิธีการติ ดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว ร่วมประชุม คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการนั้น และมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม
๒๑

๙
จำกัด สมาคมการค้า และหอการค้ า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง
การประชุม ผ่า นสื่อ อิเล็ กทรอนิ กส์ ลงวัน ที่ ๒๗ มิ ถุน ายน ๒๕๕๗ (ลงวันที่ ๒๓ กัน ยายน ๒๕๕๙) เพื่ อ
วางแนวทางในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้
๑) ข้อบังคับ : ในกรณีที่บริษัทมหาชนจํากัด สมาคมการค้ า และหอการค้า ประสงค์จะ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการกําหนดเรื่องการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับของ
บริษัทมหาชนจํากัด สมาคมการค้า หรือหอการค้านั้น
๒) การประชุม ผ่ านสื่ ออิเล็ กทรอนิกส์ : ห้ างหุ้ นส่ ว นจดทะเบี ยน บริษั ทจำกัด บริษั ท
มหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ต้องปฏิบัติให้ เป็น ไปตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดไว้ตามประกาศ
คณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุ มผ่ านสื่ ออิเล็ กทรอนิ กส์ และประกาศ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗
๓) การส่ งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : ให้ดำเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมายหรือข้ อบังคับเกี่ยวกับการประชุม
นั้นได้กําหนดไว้ หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณา
ทางหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้น ๆ กําหนดไว้ด้วย
๔) การส่งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอจดทะเบียน
- กรณีการขอจดทะเบียนห้ างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด
สมาคมการค้า และหอการค้า ที่ลงชื่อโดยผู้มีอํานาจตามที่จดทะเบียนไว้ ซึ่งอาศัยมติที่ประชุมที่ ได้ประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ : ให้ผู้ขอจดทะเบียนส่งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอจดทะเบียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิม
- กรณี ก ารขอจดทะเบี ย นที่ มิ ได้ ล งชื่ อ โดยผู้ มี อํ า นาจตามที่ จ ดทะเบี ย นไว้ ห รื อ มี
คําโต้แย้งคัดค้านการจดทะเบียน ซึ่งอาศัยมติที่ประชุมที่ได้ประชุ มผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : ให้ผู้ขอจดทะเบียน
ส่งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอจดทะเบียนเพิ่มเติมให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบบทบัญ ญัติเรื่องการประชุมคณะกรรมการในพระราชบัญ ญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบั บ ปั จจุบัน) ยังไม่ มีการบัญ ญั ติให้ คณะกรรมการสามารถประชุมโดย
ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีไ ว้ โดยในมาตรา ๗๙๒๓ ได้กำหนดไว้แต่เพียง
ว่า คณะกรรมการต้องประชุมอย่ างน้ อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่ อันเป็ นที่ ตั้งสำนักงานใหญ่ ของบริษั ท
หรือจังหวัดใกล้ เคีย ง เว้ นแต่ข้อบังคับ ของบริษัท จะกำหนดให้ มีการประชุม ณ ท้องที่ อื่น ต่อมากระทรวง
พาณิชย์ได้มีการเสนอแก้ไขบทบัญญัติมาตราดังกล่าว เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการสามารถดำเนินการผ่าน
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีได้ ซึ่งในปัจจุบันก็ยังไม่มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย
แต่อย่างใด๒๔
๓. ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เมื่อการประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้มีทั้งการประชุ มในรูปแบบปกติ คือ การประชุม
ที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องมาอยู่ต่อหน้ ากัน และในสถานที่เดียวกัน และการประชุมผ่านทางสื่ ออิเล็ กทรอนิกส์
จึ งมี ป ระเด็ น ที่ ต้ อ งพิ จ ารณาว่ า หากในบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายบั ญ ญั ติ ถึ งเรื่ อ งการประชุ ม จะสามารถ
๒๓

มาตรา ๗๙ คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ของบริษทั หรือจังหวัดใกล้เคียง เว้นแต่ข้อบังคับของบริษัทจะกำหนดให้มีการประชุม ณ ท้องที่อื่น
๒๔
ขณะนีอ้ ยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๐
ดำเนิ นการให้ มีการประชุมผ่ านสื่ ออิ เล็กทรอนิกส์ ได้ห รือไม่ นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้ให้
ความเห็นเรื่อง การจัดประชุมโดยวิธีอื่นใดซึ่งผู้ร่วมประชุมมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน๒๕ (เรื่องเสร็จที่ ๑๑๓๓/๒๕๕๕)
ซึง่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหารือมายังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความเห็นได้ดังนี้
ประเด็ น ที่ ห นึ่ ง คณะกรรมการบริ ห ารนโยบายพลั งงานจะจั ดประชุ มโดยวิ ธี การติ ดต่ อ
สื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่สามารถถ่ายทอดภาพและเสียงได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ร่วมประชุมสามารถปรึกษาหารือกันได้
แม้จะมิได้อยู่ ในสถานที่เดียวกัน จะสามารถทำได้หรือไม่ นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) มีความเห็นว่า
คณะกรรมการบริ หารนโยบายพลั งงานเป็ นคณะกรรมการที่ คณะกรรมการนโยบายพลั งงานแห่ งชาติ แต่ งตั้ งขึ้ น
(โดยอาศั ยอำนาจตามมาตรา ๙๒๖ วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบั ญญั ติ ค ณะกรรมการนโยบายพลั งงานแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕) ซึง่ การประชุมของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานต้องเป็นไปตามมาตรา ๙ วรรคสาม ที่บัญญัติ
ให้นำมาตรา ๗ ๒๗ (เรื่องหลั กเกณฑ์เกี่ย วกับองค์ประชุมที่ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของ
จำนวนกรรมการทั้งหมด และวิธีการได้มาซึ่ง ประธานในที่ประชุมในกรณีที่ ประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อยู่ ในที่ป ระชุม หรือกรณี ที่ ป ระธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่อยู่ ใน
ที่ประชุม) และมาตรา ๘๒๘ (หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมและการออกเสียงลงคะแนนของ
กรรมการ) มาใช้บังคับโดยอนุโลม จึงเห็นได้ว่า จากบทบัญญัติมาตรา ๗ การประชุมต้องเป็นการประชุมโดย
วิธีที่กรรมการต้องมาประชุมร่ วมกันในสถานที่เดียวกันเท่านั้น และไม่มีบทบัญญัติอื่นใดในพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่บัญญัติให้คณะกรรมการที่คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติแต่งตั้งขึ้นสามารถจัดการประชุมโดยวิธีการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่สามารถถ่ายทอด
ภาพและเสียงได้ อย่างต่อเนื่อง ดั งนั้น คณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงานจึงไม่อาจจัด ประชุมโดย
วิธีการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่สามารถถ่ายทอดภาพและเสียงได้อย่างต่อ เนื่องซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม
สามารถปรึกษาหารือกันได้แม้จะมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันได้

๒๕

ส่งพร้อมหนั งสือ ที่ นร ๐๙๐๑/๑๖๙๓ ลงวันที่ ๒๑ กั นยายน ๒๕๕๕ ซึ่ งสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกามีถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๒๖
มาตรา ๙ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติอาจแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งหรือ หลายคณะ
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมอบหมายได้
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง หรือของคณะอนุกรรมการตามวรรคสอง ให้นำมาตรา ๗
และมาตรา ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
๒๗
มาตรา ๗ การประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้ อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมครั้งใด ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุ มหรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการ
เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
๒๘
มาตรา ๘ การวินิ จฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มี เสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

๑๑
ส่ ว นการที่ มาตรา ๑๔๒๙ แห่ งพระราชกฤษฎี ก าเบี้ ย ประชุ ม กรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗
บัญญัติเกี่ยวกับองค์ประชุมและสิทธิเบิกเบี้ยประชุมนั้น บทบัญญัติดังกล่าวเป็นเพียงการกำหนดหลักเกณฑ์
การจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมที่มี บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกาศพระบรมราชโองการ หรือคำสั่ง
ที่จั ดให้ มี คณะกรรมการหรื อคณะอนุ กรรมการกำหนดให้ ส ามารถใช้ วิธีก ารติดต่อสื่ อ สารด้วยเทคโนโลยีที่
สามารถถ่ายทอดภาพและเสียงได้อย่างต่อเนื่องเท่านั้น มิได้เป็นการบั ญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุม ให้
สามารถใช้วิธีการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่สามารถถ่ายทอดภาพและเสียงได้อย่างต่อเนื่องไว้แต่ประการใด
ประเด็ น ที่ ส อง หากไม่ ส ามารถจั ดประชุ มโดยวิธีการติ ดต่อ สื่ อสารด้ ว ยเทคโนโลยีที่
สามารถถ่ายทอดภาพและเสียงได้อย่างต่อเนื่องแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไรจึงจะสามารถจัดประชุมโดย
วิ ธี ก ารดั ง กล่ า วได้ นั้ น คณะกรรมการกฤษฎี ก า (คณะที่ ๒) มี ค วามเห็ น ว่ า เมื่ อ ไม่ มี บ ทบั ญ ญั ติ ใ น
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้จัดการประชุมด้วยวิธีการ
เช่นว่านั้นได้แล้ว หากคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานประสงค์จะจัดประชุมโดยวิธีการดังกล่าวต้อง
ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อเพิ่ม
บทบัญญัติเกี่ยวกับการประชุมโดยวิธีการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่สามารถถ่ายทอดภาพและเสียงได้
อย่างต่ อเนื่ องไว้ในกฎหมายดังกล่า วเสียก่อน หรือมีบทบัญญั ติแห่ งกฎหมายที่ให้อำนาจออกหลั กเกณฑ์
กำหนดวิธีก ารประชุม และได้ออกหลั กเกณฑ์ ก ำหนดวิธี ก ารประชุม โดยการติดต่ อสื่ อสารด้ว ยเทคโนโลยี
เช่นว่านั้น
๔. กฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์
จากการศึกษากฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับการประชุมของมลรัฐบางมลรัฐในสหรัฐอเมริกา
เช่ น Alabama Alaska ได้ มี การกำหนดความหมายของคำว่ า การประชุ ม (Conference) ไว้ ว่ า หมายถึ ง
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้เข้าร่วมประชุมอาจเป็นหน่วยงาน
ของรัฐด้วยกันเอง (Quorum of a governmental body) หรือเป็นหน่วยงานของรัฐกับเอกชน โดยในการ
ประชุมเป็นการพิจารณาดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานนั้น นอกจากนี้ ได้กำหนดความหมาย
ของคำว่า “หน่วยงานของรัฐ” (governmental body) โดยให้หมายความถึง คณะกรรมการ หรือหน่วยงาน
ภายในของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ
สำหรับ หลั กเกณฑ์ การประชุม ของหน่ ว ยงานของรัฐ ไม่ว่า จะเป็น การประชุมระหว่าง
หน่วยงานของรัฐด้วยกันเองหรือ การประชุม ระหว่างหน่ วยงานของรัฐ กับเอกชน จะต้องกระทำโดยเปิดเผย
และต้ องอยู่ ต่อ หน้ ากั น ในที่ ป ระชุ ม ทุ กคน เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี สิ ท ธิ ที่ จ ะเข้ าถึ งข้ อมู ล ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ
ตนเองได้

๒๙

มาตรา ๑๔ การประชุมของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต้องมีกรรมการหรืออนุกรรมการร่วม
ประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการหรืออนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม และมีสิทธิเบิกเบี้ยประชุมตาม
พระราชกฤษฎีกานี้ เว้นแต่บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกาศพระบรมราชโองการ หรือคำสั่งที่จัดให้มีคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการนั้นจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
การประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงการประชุมที่บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกาศพระบรมราชโองการ
หรือคำสั่งที่จัดให้มีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการกำหนดให้สามารถใช้วิธีการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่สามารถ
ถ่ายทอดภาพและเสียงได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้กรรมการหรืออนุกรรมการไม่จำเป็นต้องปรากฏตัวในที่ประชุมด้วย โดยให้ถือว่า
กรรมการหรืออนุกรรมการซึ่งใช้วิธีการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว ร่วมประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
นั้น และมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม

๑๒
ในมลรั ฐ Alabama ได้ มี ก ารตรากฎหมายที่ เรี ย กว่ า Open Meeting Act ขึ้ น เป็ น
กฎหมายเกี่ ย วกั บ การประชุ ม ของหน่ ว ยงานของรั ฐ มี ขึ้ น เพื่ อ ใช้ บั ง คั บ กั บ หน่ ว ยงานของรัฐ และรวมถึ ง
คณะกรรมการต่าง ๆ ด้วย โดยกำหนดให้การประชุมต้องกระทำโดยเปิดเผยและต้องอยู่ ในที่ประชุมทุกคน
อย่างไรก็ดี ได้มีการกำหนดยกเว้นในบางกรณี เช่น การประชุมที่มีองค์ประกอบของผู้แทนที่มาจาก counties
มากกว่าสองถึงสามแห่งขึ้นไป หรือเป็นเรื่องเร่งด่วนจำเป็น ให้สามารถประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้
โดยมีการกำหนดเงื่อนไขไว้ด้วยว่า ต้องมีจ ำนวนผู้เข้าร่ว มประชุ มที่มาแสดงตนในสถานที่ที่กำหนดไว้ ครบ
ตามจำนวนองค์ประชุม และในการประชุม นั้นต้องจัดให้ ประชาชนสามารถได้ยินการโต้ตอบของผู้เข้าร่วม
ประชุมตลอดการประชุมด้วย๓๐ หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถได้ยินเสียงการประชุมได้ต้องยกเลิกหรือ
พักการประชุมนั้นทันที๓๑
ในกรณีที่จะนำมาปรับใช้กับประเทศไทยอาจมีประเด็นที่ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม
ในหลักการเรื่องการเปิดเผยข้อมูล (openness) ต่อสาธารณะ โดยเฉพาะการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง รวมทั้งระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนด้วย
๕. บทวิเคราะห์เกี่ยวกับการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยที่กฎหมายส่วนใหญ่ในปัจจุบันทีม่ ีบทบัญญัติเกี่ยวกับการประชุมยังไม่มีการบัญญัติรองรับ
ให้ การประชุมผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ มีผลบั งคับใช้ ได้ตามกฎหมาย ต่อมาจึงมีการออกประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ ฯ เพื่อเป็นกฎหมายกลางที่กำหนดให้การประชุมบางอย่างที่กฎหมาย
ต่าง ๆ บัญญัติให้ ต้องมีการประชุม นอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว
จะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้ถือว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศนี้
เป็นการประชุมโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐาน
ในกระบวนการพิ จ ารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอื่นใด เพียงเพราะเหตุว่า เป็นข้อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษา
ความมั่ น คงปลอดภั ย ตามที่ ป ระกาศกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารกำหนดด้ วย ผู้ เขี ยน
มี ค วามเห็ น ว่ า ในกรณี ที่ จะมี การยกเลิ กประกาศคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ฉบั บที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ และรัฐยังมีนโยบายที่จะให้การประชุมที่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องประชุม
สามารถใช้วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้และให้มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการประชุม
ระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง การประชุมระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน หรือการประชุมระหว่าง
เอกชนด้วยกัน จึงสมควรมีการออกกฎหมายกลางเพื่อรองรับให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีผลใช้
บังคับได้ตามกฎหมาย โดยมีข้อพิจารณาดังนี้
(๑) รูปแบบการออกกฎหมาย
๑) การออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เห็นว่า การออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๑ (๘) ๓๒ แห่ งพระราชบัญ ญัติระเบีย บบริห ารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
๓๐
Alabama Code § 36-25A-5.1
๓๑
https://www.rcfp.org
๓๒

– Telephone or Video Conference

มาตรา ๑๑ นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๘) วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
ฯลฯ
ฯลฯ
ระเบียบตาม (๘) เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ใช้บังคับได้

๑๓
เป็นการวางระเบียบปฏิบัติราชการเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดเร็ว แต่เมื่อพิจารณาเนื้อหา
ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับ ที่ ๗๔/๒๕๕๗ฯ แล้ว จะมิได้จำกัดเฉพาะการวางระเบี ยบ
ปฏิบัติราชการเท่านั้น แต่เป็นการรองรับให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีผลบังคับใช้ ตามกฎหมายด้วย
และมิได้จำกัดเฉพาะการประชุมของหน่วยงานรัฐผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการประชุม
ของภาคเอกชนที่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องประชุม ด้วย จึงเห็นว่า การออกกฎหมายในรูปแบบของระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีจึงไม่น่าจะเหมาะสม
๒) การตราเป็ น พระราชบั ญ ญั ติ เห็ น ว่ า โดยที่ เ นื้ อ หาของประกาศคณะรั ก ษา
ความสงบแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ ๗๔/๒๕๕๗ฯ ได้ มี ก ารบั ญ ญั ติ ให้ ก ารประชุม ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ให้ ต้ อ งมี
การประชุม นอกจากจะดำเนิ น การตามวิธีการที่ บัญ ญั ติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ ว ผู้ทำหน้าที่ประธาน
ในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็ กทรอนิกส์ก็ได้ และได้บัญ ญัติรับรองผลของการประชุมไว้
ด้วยว่า ให้ถือว่าการประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์เป็นการประชุมโดยชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ ยังห้าม
มิให้ป ฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาตินี้เป็นพยานหลักฐาน
ในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมาย ทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดี อื่นใด เพียงเพราะเหตุว่าเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ในการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องดำเนินการให้ เป็นไปตามมาตรฐานการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วย ซึ่งสาระสำคัญ
ตามที่ ก ล่ า วมาต้ อ งมี ก ารกำหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการดำเนิ น การด้ ว ย หากจะแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ในพระราชบั ญ ญั ติแต่ล ะฉบั บ ที่ กำหนดเรื่องการประชุม จะต้องแก้ ไขเพิ่ มเติ มกฎหมายหลายฉบับ ทำให้ มี
ความยุ่งยากและใช้เวลานาน จึงเห็นว่า สมควรตราเป็นพระราชบัญญัติฉบับใหม่เพื่อให้เป็นกฎหมายกลาง
เกี่ ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดให้สามารถใช้บั งคับ กับการประชุม ที่มีกฎหมาย
ต่าง ๆ บัญญัติให้ต้องประชุมได้ทั้งหมดในคราวเดียว ไม่ว่าจะเป็นการประชุมของภาครัฐหรือการประชุม
ของภาคเอกชน
ทั้ ง นี้ ในการตราพระราชบั ญ ญั ติ จ ะต้ อ งดำเนิ น การตามมาตรา ๗๗ ๓๓ ของ
รัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย ที่ บั ญ ญั ติให้ รัฐพึ งจัดให้ มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็ น และก่อนการตรา
กฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับ ฟังความคิดเห็ นของผู้ เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมายอย่ างรอบด้ า นและเป็ น ระบบ รวมทั้ งเปิ ด เผยผลการรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น และการวิ เคราะห์ นั้ น
ต่ อประชาชน และนำมาประกอบการพิ จารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุ กขั้ นตอน และต้ อ งดำเนิ น การ
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่ อ ง แนวทางการจั ด ทำและการเสนอร่างกฎหมายตาม
๓๓

มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็น
หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระ
แก่ประชาชน และดำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อ
ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน
และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้ วย เพื่อพัฒนากฎหมาย
ทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จำเป็น พึงกำหนดหลักเกณฑ์
การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และ
พึงกำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง

๑๔
บทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญฯ และเพื่อให้สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจั ดทำร่าง
กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วย
(๒) เนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติฯ
ในการตราเป็นพระราชบัญญัติฉบับใหม่เพื่อให้เป็นกฎหมายกลางเกี่ยวกับการประชุม
ผ่ านสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ โดยกำหนดเป็ น ทางเลื อกให้ การประชุม ที่ มีกฎหมายต่ าง ๆ บัญ ญั ติให้ ต้ องประชุ ม
สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ นั้น ควรกำหนดสาระสำคัญในเรื่องหลักไว้ในทำนองเดียวกับที่กำหนด
ไว้ในประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมดังนี้
- ความหมายของ “การประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ” เมื่ อ พิ จ ารณานิ ย าม
“การประชุมผ่ านสื่ อ อิ เล็ กทรอนิ ก ส์ ” ในข้อ ๑ ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่ งชาติฯ ที่ กำหนดว่า
การประชุ ม ผ่ านสื่ อ อิ เล็ กทรอนิ ก ส์ จ ะต้อ งมี ผู้ ร่ว มประชุ ม อย่างน้ อ ยหนึ่ งในสามขององค์ป ระชุม ต้ อ งอยู่ ใน
ที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจัก รขณะที่มีการประชุม แม้จะมิไ ด้อยู่ใน
สถานที่เดียวกัน และสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้ว
มีข้อสังเกตว่า การกำหนดให้ผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน
และผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุมนั้น อาจเป็นเงื่อนไขที่ทำให้การประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหลายกรณีไม่ตกอยู่ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติฯ นี้ เช่น ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเข้าร่วม
การประชุมเดินทางไปต่างประเทศหรือมีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ เป็นต้น ในกรณีนี้ ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า
ไม่จำเป็น ต้องจำกัดกรอบไว้ว่า ผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ป ระชุมต้องอยู่ในที่ ประชุมแห่ ง
เดียวกันและผู้ร่วมประชุม ทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุมนั้น เนื่องจากโดยสภาพของ
การประชุมผ่ านสื่ ออิเล็ กทรอนิ กส์ เป็ น การประชุมที่ ผู้ เข้าร่วมการประชุมจะอยู่ในสถานที่ใดก็ ได้ แต่ต้องมี
ระบบควบคุมการประชุมและมีมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยตามที่กำหนด
- การกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการรองรับสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จำเป็ น ต้องกำหนดให้ กระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่ มีมาตรฐานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
และต้ องเป็ น ระบบที่ เชื่ อถือได้ โดยในปั จจุ บั น มี การกำหนดหลั กเกณฑ์ ไว้ในประกาศกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็ กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยระบบควบคุ ม การประชุ ม ดั ง กล่ า วนั้ น ยั ง ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ต ามประกาศ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ (และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖)
หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า ไม่ว่าผู้ให้บริการระบบดังกล่าวจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนด้ว ย อย่างไรก็ดี
มีข้อพิจารณาว่า การกำหนดให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุม ที่
มี ก ระบวนการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า นสารสนเทศนั้ น ต้ อ งมี ค วามชั ด เจนเพี ย งพอและสามารถ
ดำเนินการได้จริงในทางปฏิบัติ ในกรณีดังกล่าวต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป
- การดำเนินการในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ ของการประชุมอาจต้องพิจารณากำหนด
ไว้ให้ ชัดเจน เพื่อไม่ให้ เกิดปั ญ หาในทางปฏิบัติ เช่น โดยลักษณะของการประชุมผ่านสื่ออิเล็ กทรอนิกส์ที่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม อยู่ในหลายสถานที่ จึงควรพิจารณาด้วยว่า เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นจะถือว่าสถานที่ใดเป็น ที่
ที่มูลคดีเกิดขึ้น นอกจากนี้ ควรคำนึงถึงวิธีการแสดงตนของผู้เข้าร่วมประชุมว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อ
ให้มีการยืนยันตัวตนได้ว่าเป็นบุคคลที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมหรือได้รับมอบหมายจริงหรือไม่ หรือเป็นผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่ประชุ มจริงหรือไม่ การนับองค์ประชุมและการลงมติจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไร
และเมื่อเป็นการออกกฎหมายรองรับให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย จึงควร

๑๕
กำหนดไว้ด้วยว่า หากในระหว่างการประชุม ดังกล่าวมีข้อขัดข้องใดเกี่ยวกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่ถึงกับเป็น
การกระทบต่ อ สาระสำคั ญ ของการประชุ ม ผ่ านสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ก็ อ าจให้ ถื อ ว่าเป็ น การประชุ ม ผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ชอบแล้ว เป็นต้น
- สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมการประชุม เช่น ระบบควบคุมการ
ประชุมจะต้องมีการบันทึกเสียงและภาพในการประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม การจัดทำช่องทางการ
สื่อสารหรือการเจรจาโต้ตอบระหว่างกันได้ตลอดเวลา การเชื่อมโยงสถานที่ประชุมตั้งแต่สองแห่งเข้าด้วยกัน
การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ การบริหารจัดการระบบควบคุมการประชุมในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน
หรือจำเป็นให้มีการตัดสัญญาณเสียงและสัญญาณภาพหรือหยุดการส่งข้อมูลภายในระบบได้ทันที กรณีต่าง ๆ
เป็นเรื่องในทางเทคนิค จึงควรกำหนดบทบัญญัติที่เป็นกรอบการดำเนินการไว้ในพระราชบัญญัติว่า หลักเกณฑ์
และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมการประชุม รวมทั้งมาตรฐานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยสอดคล้อง
กับเทคโนโลยีที่มคี วามเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
กล่าวโดยสรุป การตราพระราชบัญญัติ ในลักษณะที่ เป็นกฎหมายกลางเพื่อรองรับ
ให้การประชุมต่าง ๆ ที่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องประชุม สามารถทำการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้และ
มีผลใช้ บั งคับ ในทางกฎหมายด้ วย ย่ อมก่อให้ เกิด ผลกระทบในเชิงบวก เป็ นการอำนวยความสะดวกให้ กั บ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ กับการทำงาน ในส่ วนของภาครัฐ ก็ จะสามารถ
จั ด การประชุ ม ผ่ านทางสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ แม้ ว่ าจะเป็ น การประชุ ม ที่ ต้ อ งมี ก ารจ่ ายเบี้ ย ประชุ ม ก็ ต าม
ในส่วนของภาคเอกชน โดยเฉพาะบริษัทมหาชนจำกัดและบริษัทจำกัดก็จะเกิดความมั่นใจได้ว่า การประชุมที่มี
กฎหมายบัญญัติ หากเลือกใช้วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็จะได้รับการรับรองว่า เป็นการประชุมที่มี
ผลใช้บั งคับ ได้ตามกฎหมาย นอกจากนี้ การประชุมผ่ านสื่ ออิ เล็ กทรอนิกส์ ยังช่วยประหยั ดระยะเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้าร่วมประชุม ช่วยลดความหนาแน่นของการจราจร และลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
ทั้งนี้ การที่ประเทศไทยมีกฎหมายที่ทันสมัยและสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นปัจจัยหนึ่งในการ
ช่วยอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ช่วยส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจาก
ต่างชาติ และช่วยให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ต่อไป

