
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ. 2565 
*************************** 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัยพ์วชิรพยาบาล จ ากัด แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564 ข้อ 41 ข้อ 72 (5) และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัยพ์วชิรพยาบาล จ ากัด แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ข้อ 99  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 49 ครั้งที่ 5/2565     
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ว่าด้วย 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565” 

ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป 
          ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ว่าด้วยการประชุม 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ หรือข้อตกลงอ่ืนใดซึ่งขัด 
หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4.  ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 
 “ประธานกรรมการ”  หมายถงึ ประธานกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 
 “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 
 “คณะอนุกรรมการอ่ืน ๆ” หมายถึง  คณะอนุกรรมการอ านวยการและ 
การลงทุน คณะอนุกรรมการเงินกู้  คณะอนุกรรมการสวัสดิการ ศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ์ 
คณะอนุกรรมการข้อบังคับและระเบียบ และคณะท างานที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ 
ด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 
              “ที่ปรึกษาบริหาร” หมายถึง ที่ปรึกษาด้านการบริหาร  
ของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

“ตัวแทน” หมายถึง ตัวแทน สหกรณ์ออมทรัพย์ 
วชิรพยาบาล จ ากัด 

“การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง การประชุมที่กฎหมายว่าด้วย 
สหกรณ์และข้อบังคับบัญญัติให้ต้องมีการประชุมที่ได้กระท าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ร่วมประชุม 
มิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันและสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   “การประชุม” หมายถึง การประชุมที่กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และข้อบังคับ
บัญญัติไว้ประกอบด้วย การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก การประชุมใหญ่สามัญ การประชุมใหญ่สามัญ
เรียกครั้งท่ีสอง  การประชุมใหญ่วิสามัญ การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และการประชุม
คณะกรรมการอ่ืนหรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน 
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  “ผู้ร่วมประชุม” หมายถึง  สมาชิก ผู้แทนสมาชิก ประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ  กรรมการ  อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ รวมถึงผู้ซึ่งต้องชี้แจงแสดงความคิดเห็นต่อการประชุม 

“อิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า  
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการ 
ทางแสง วิธีการทางแม่เหล็กหรืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น 
 “ระบบควบคุมการประชุม” หมายถึง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรือ 
อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย และมีการ
สื่อสารข้อมูลกัน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ/หรือการโทรคมนาคม เพ่ือให้ผู้ร่วม
ประชุมสามารถเข้าถึงและใช้งานส าหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วย
เสียง หรือทั้งเสียงและภาพ 
 “ผู้ให้บริการ” หมายถึง ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม 

“ผู้ควบคุมระบบ” หมายถึง ผู้ท าหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการระบบควบคุม 
การประชุมตั้งแต่เริ่มท าการประชุมจนกระทั่งเสร็จสิ้นการประชุมในแต่ละครั้ง 
 ข้อ 5.  ให้สหกรณ์สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามพระราชก าหนด ว่าด้วย 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยอนุโลม รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 
ที่ราชการก าหนด เพ่ือเว้นระยะห่างทางสังคมและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) หรือเหตุอื่นท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ประกาศก าหนด โดยให้ถือเป็นข้อบังคับกลางและมี 
ผลบังคับใช้ตามกฎหมาย 
                     กรณีใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามข้อบังคับหรือพระราช
ก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และอนุบัญญัติที่ออกตามความแห่งพระราช
ก าหนดฯ โดยอนุโลม 
 ข้อ 6.  การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะกระท าได้โดยมติคณะกรรมการด าเนินการต้องมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
   (1)  การประชุมใดสามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้  
                          ห้ามมิให้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในเรื่องที่พิจารณาแล้วว่าเป็นเรื่องท่ีมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องประชุมร่วมกัน ไม่สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และเรื่องที่มีการก าหนด
ชั้นความลับหากเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ 
    (2)  ก าหนดสถานที่การประชุม  
                           การประชุมใหญ่ทุกรูปแบบสามารถก าหนดสถานที่การประชุมกระจายออกไป 
ตามจุดได้ รวมทั้งก าหนดให้ชัดเจนว่าผู้ร่วมประชุมรายใดต้องเข้าร่วมประชุมสถานที่ใด หรืออยู่ ณ จุดใด
ได้บ้าง และก าหนดผู้ควบคุมระบบหรือเจ้าหน้าที่จัดการประชุมใหญ่ในแต่ละสถานที่ไว้อย่างชัดเจน 

 (3)  อื่น ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 ข้อ 7.  เมื่อผู้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมก าหนดให้มีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์      
ให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมแจ้งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ร่วมประชุมทราบล่วงหน้าว่าการประชุมครั้งนั้น    
จะด าเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งข้อก าหนดที่ส าคัญ และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ใช้ในการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น แจ้งทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ (Website) อีเมล (E-mail) ไลน์ (Line 
official) หรือเฟสบุ๊ค (Facebook) เป็นต้น 
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 ข้อ 8.  หนังสือเชิญประชุมใหญ่ทุกรูปแบบต้องมีข้อก าหนดที่ส าคัญอย่างน้อย ดังนี้ 
          (1)  ก าหนดวิธีการจัดประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นแบบใด เช่น แบบการแสดงตน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือแบบการแสดงตนโดยให้ผู้เข้าร่วมอ่ืนรับรองการแสดงตนก่อนหรือระหว่างการ
ประชุมหรือแบบการแสดงตนทั้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และให้ผู้เขา้ร่วมประชุมอ่ืนรับรองการแสดงตน 
         (2)  วันที่แจ้งก าหนดการประชุม ต้องมีระยะเวลา และรายการเป็นไปตามที่ข้อบังคับ
ก าหนด เช่น วัน เวลา เรื่องท่ีจะประชุม (ระเบียบวาระการประชุม) และการก าหนดสถานที่ประชุมแต่ละ
แห่ง เป็นต้น 
         (3)  ผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือเชิญประชุม ให้พิจารณาตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
         (4)  รายละเอียดเกี่ยวกับระบบควบคุมการประชุม เอกสารประกอบการประชุม และอ่ืน ๆ 

     (5)  การแจ้งเชิญประชุมใหญ่ให้แจ้งตามข้อ 7 
 ข้อ 9.  ให้สหกรณ์ซ่ึงมีหน้าที่ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อยต้องมี
กระบวนการ ดังต่อไปนี้ 

(1)  การแสดงตนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่อ ก่อนการประชุม 
(2)  การสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กันได้สองทางด้วยเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ 
(3)  การเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุมของผู้ร่วมประชุม 
(4)  การลงคะแนนของผู้ร่วมประชุม ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ  

(หากมี) ในกรณีประชุมใหญ่ทุกรูปแบบ ประธานกรรมการ อาจออกค าสั่งแต่งตั้งกรรมการนับคะแนนโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้นับคะแนน 
          (5)  การจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
รวมถึงการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่มีการ
ประชุมเว้นแต่เป็นการประชุมลับ 
          (6)  การจัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน 
          (7)  การแจ้งเหตุขัดข้องในระหว่างการประชุม 
                        การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมอาจใช้ระบบควบคุมการ
ประชุมของตนเองหรือของผู้ให้บริการที่ข้ึนทะเบียนกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้ 

ข้อ 10.  ในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของคณะกรรมการด าเนินการ หรือ 
คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ข้อ 11.  ผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมิให้บุคคลอ่ืนร่วมรับฟังหรือบันทึกเสียงหรือ
บันทึกภาพในการประชุม 

ข้อ 12.  ให้จ่ายค่าตอบแทนในการประชุมหรือเบี้ยประชุม แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้แสดงตน 
ตาม ข้อ 13. ตามจ านวนที่เคยพึงจ่ายปกติได้ 
          ข้อ 13.  การแสดงตนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุมตาม ข้อ 9 (1) ให้
ด าเนินการตามวิธีการที่ผู้มีหน้าที่จัดประชุมก าหนด โดยอาจใช้เทคโนโลยีช่วยในการพิสูจน์และยืนยัน
ตัวตนของผู้ร่วมประชุม เช่น การยืนยันตัวตนด้วย Username และ Password หรือ One Time 
Password หรืออาจให้ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นรองรับการแสดงตัวตนก่อนหรือระหว่างการประชุม 
 



4/6 
 

 

 

                  การแสดงตนตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีหน้าที่จัดประชุมพิจารณาเลือกใช้วิธีการที่มีความมั่นคง 
และรัดกุมตามความเหมาะสมกับการประชุม โดยค านึงถึงพฤติกรรมอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง เช่น จ านวนของผู้
ร่วมประชุมประเภทของระเบียบวาระ ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประชุมตามที่ก าหนดในกฎหมาย ข้อบั งคับ 
ระเบียบ และประกาศ เป็นต้น 

      เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมแสดงตนเข้าร่วมประชุมและอยู่ในสถานที่ประชุมหลักและสถานที่ 
ประชุมทุกแห่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับก าหนด ให้ประธานในที่ประชุมเปิดประชุมและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมได้ ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการประชุมจะต้องมีผู้ร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่าองค์ประชุมที่ข้อบังคับก าหนด 
  ข้อ 14.  การสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กันได้สองทางด้วยเสียงหรือทั้งเสียงภาพและ ตาม ข้อ 9 (2) 
ให้ด าเนินการด้วยช่องสัญญาณท่ีเพียงพอ และมีอุปกรณ์รองรับการถ่ายทอดเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ
จากผู้ร่วมประชุมได้อย่างชัดเจนและต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงผู้
ร่วมประชุมที่มิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันต้องสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่าง
กันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในเวลาเดียวกัน 

     ให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุม ต้องมีการทดสอบระบบก่อนการประชุม จัดเตรียมและ 
ก าหนดวิธีการส ารองเพียงใช้ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีมีเหตุขัดข้องระหว่างการประชุม 
เช่นการประชุมผ่านโทรศัพท์ เป็นต้น 

ข้อ 15.  ในระหว่างการประชุม ให้มีการจัดการสิทธิของผู้ร่วมประชุม โดยประธานในที่ประชุม 
และ/หรือผู้ควบคุมระบบ จะต้องสามารถตัดสัญญาณเสียงหรือสัญญาณภาพ หรือทั้งเสียงและภาพ หรือ
หยุดการส่งข้อมูลให้เครื่องหรืออุปกรณ์สื่อสารของผู้ร่วมประชุมบุคคลหนึ่งบุคคลใดภายในระบบได้ทันที 
หากมีเหตุจ าเป็นหรือมีกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อมีการพิจารณาเรื่องที่ผู้ร่วมประชุมมีส่วนได้เสียในการประชุม 
เป็นต้น 
  ข้อ 16.  การเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุมของผู้ร่วมประชุมตามข้อ 8 (3) ซึ่งรวมถึงข้อมูล 
ที่น าเสนอในระหว่างการประชุม หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งปวง ให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุม
จัดส่งให้แก่ผู้ร่วมประชุมก่อนหรือในระหว่างประชุม พร้อมแจ้งวิธีการที่ท าให้ผู้ร่วมประชุมสามารถเข้าถึง
เอกสารประกอบการประชุม หรือข้อมูลเหล่านั้นได้ 

ข้อ 17.  หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม ข้อมูล หรือ 
เอกสารอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุม อาจท าให้รูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยด าเนินการให้
สอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ข้อ 18.  การลงคะแนนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 9 (4) ให้ด าเนินการ 
อย่างน้อย ดังนี้ 
            (1)  การลงคะแนนโดยทั่วไป อาจเลือกใช้วิธีใดก็ได้ที่สามารถระบุตัวผู้ร่วมประชุมที่มี
สิทธิลงคะแนน และสามารถทราบเจตนาในการลงคะแนนของบุคคลดังกล่าวได้ เช่น การให้ผู้ลงคะแนน
แต่ละคนแสดงเจตนาด้วยภาพหรือเสียง สัญลักษณ์ หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบการควบคุม
การประชุม เป็นต้น 

(2)  การลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธีการที่สามารถทราบจ านวนของผู้ลงคะแนนและผลรวม 
ของการลงคะแนน โดยไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ลงคะแนนได้เป็นการทั่วไป เช่น การใช้ระบบการ
ส ารวจความเห็นทางออนไลน์ เป็นต้น 
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 ข้อ 19.  กรณีประชุมใหญ่เพ่ือลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ เพ่ือเป็นการักษา
ระยะห่างทางสังคม สหกรณ์อาจก าหนดให้มีการประชุมใหญ่และลงคะแนนเลือกตั้งโดยผู้แทนสมาชิก 
หรือเปิดรับสมัครผู้จะเป็นประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนล่วงหน้า โดยก าหนดหมายเลขผู้สมัครและ
ให้สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกที่แสดงตนเข้าร่วมประชุมใหญ่ ลงคะแนนเลือกตั้งในสถานที่ประชุมแต่ละจุด 
แต่ก าหนดระยะเวลาการลงคะแนนให้เสร็จสิ้นก่อนวาระประชุมแรกจะเริ่มขึ้น หรือน ารายชื่อจากการสรร
หาบุคคลแล้วเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้งนี้ วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งให้เลือกด าเนินการ
ตามข้อ 18. แล้วประกาศผลให้ทราบต่อไป 
                     ห้ามมิให้มีการลงคะแนนทางไปรษณีย์ก่อนล่วงหน้าแล้วน ามานับคะแนนในสถานที่
ประชุม 
 ข้อ 20.  การจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม 
ข้อ 9. (5) และข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม ข้อ 9. (6) ให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมจัดเก็บข้อมูล
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
   (1)  วิธีการแสดงตนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมสรุปจ านวนและ
รายชื่อผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีการแสดงตนตามข้อ 9 โดยให้บันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ใน
รายงานการประชุม 
   (2)  วิธีการลงคะแนนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมผลการลงคะแนน
ของผู้ร่วมประชุม โดยให้บันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุม 
   (3)  ข้อมูลบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์    
ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจบันทึกด้วยระบบการประชุมนั้นเองหรือด้วยวิธีอ่ืนใด เว้นแต่เป็นการ
ประชุมลับ 
   (4)  เหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นในระหว่างการประชุมในการด าเนินการตาม ข้อ 9. ซึ่งผู้มีหน้าที่
จัดการประชุมทราบเองหรือได้รับแจ้งจากผู้ร่วมประชุม 
   (5)  ข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลที่สามารถระบุตัว
บุคคลผู้เข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อผู้ใช้งาน (Username) วันและเวลาของการเข้าร่วมประชุม และเลิก
ประชุมโดยต้องตั้งนาฬิกาของอุปกรณ์หรือระบบควบคุมการประชุมให้ตรงกับเวลามาตรฐาน เช่น เวลา
มาตรฐานของสถานบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นต้น 

      เหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นตาม (4) หากไม่กระทบต่อสาระส าคัญในการประชุมผ่านสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์มิให้มีผลท าให้การประชุมต้องเสียไป ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมอาจก าหนดแนวทาง
ป้องกัน หรือการแก้ไขเหตุขัดข้องและผลกระทบของเหตุขัดข้องตามความเหมาะสมของสหกรณ์ได้ 
 ข้อ 21.  การบันทึกข้อมูลตาม ข้อ 20. ให้บันทึกในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเก็บรักษาด้วย
วิธีการที่มีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้อย่างน้อย ดังนี้ 
   (1)  รักษาความถูกต้องของข้อมูล ตั้งแต่การเริ่มสร้างจนเสร็จสมบูรณ์ 
   (2)  รักษาความครบถ้วนของข้อมูล มีมาตรการป้องกันมิให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
ข้อมูลนั้น เว้นแต่การบันทึกเพ่ิมเติม หรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น การเก็บรักษา ซึ่งไม่มีผลต่อ
ความหมายของข้อมูลนั้น 
   (3)  รักษาสภาพพร้อมใช้งาน ให้ข้อมูลนั้นสามารถน ากลับมาแสดงหรือใช้ได้ในภายหลัง 
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   (4)  รักษาความลับ ความเป็นส่วนตัวและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ก าหนดควบคุมสิทธิ
การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว พร้อมมาตรการป้องกันและเข้าถึง โดยระบุบุคคลผู้ไม่มีสิทธิในการเข้าถึงเพ่ือ
รักษาความน่าเชื่อถือของข้อมูล และมิให้ผู้ควบคุมระบบและผู้มีหน้าที่จัดการประชุมสามารถแก้ไขข้อมูลที่
เก็บรักษาไว้ 

ข้อ 22.  การแจ้งเหตุขัดข้องในระหว่างการประชุม ตามข้อ 9 (7) ให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุม 
จัดเตรียมช่องทางการแจ้งเหตุขัดข้อง เพ่ือรองรับการแก้ไขเหตุขัดข้องแก่ผู้เข้าร่วมประชุมในระหว่าง 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 23.  เมื่อการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นในแต่ละครั้ง ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้อง 
จัดเก็บข้อมูล หรือให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลที่เกิดขึ้นจากระบบควบคุมการประชุม ทั้งข้อมูลเสียงหรือทั้ง
เสียง และภาพ และข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ก าหนดใน ข้อ 19. รวมถึงข้อมูลอ่ืนที่เกิดจาก
การประชุม ภายในระยะเวลาเจ็ดวันนับแต่วันสิ้นสุดการประชุมในแต่ละครั้ง 
 ข้อ 24.  กรณีท่ีผู้มีหน้าที่จัดการประชุมก าหนดให้มีการท าลายข้อมูลการประชุมออกจากสื่อใด ๆ 
ของผู้ให้บริการและผู้ควบคุมระบบภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้ให้บริการและผู้ควบคุมระบบต้องจัดให้มี
เทคโนโลยีและวิธีการที่มีความมั่นคงปลอดภัยในการท าลายสิ้นไป ซึ่งข้อมูลการประชุมนั้นต้องออกจากสื่อ
บันทึกข้อมูลของผู้ให้บริการและผู้ควบคุมระบบนั้น 

ข้อ 25.  บรรดาการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สหกรณ์ได้เตรียมการไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้
บังคับและยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ซึ่งอาจมิเป็นไปตามระเบียบนี้ ให้ด าเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ ทั้งนี้
ไม่เกินสามสิบวันตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 

ข้อ 26.  ให้การปฏิบัติตามระเบียบนี้สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ นายทะเบียนสหกรณ์
สามารถประกาศขยายระยะเวลา หรือยกเลิกการปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ก่อน หากมีเหตุผลความจ าเป็น 

ข้อ 27.  ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้
วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด 

ข้อ 28.  ให้ประธานกรรมการด าเนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

    ประกาศ  ณ  วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 

  
(ผศ.นพ.ณัฐพล  สันตระกูล) 
       ประธานกรรมการ 

                  สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 
 

 


