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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้ มี ระเบียบคณะกรรมการสิทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติว่ าด้วยการประชุ ม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์
พ.ศ. ๒๕๖๓
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๒๓ และมาตรา ๔๙ (๙) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนูญ ว่าด้ วยคณะกรรมการสิ ท ธิม นุษ ยชนแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสานักงาน และ
บุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการหรือสานักงาน
“ผู้ ร่ว มประชุ ม ” หมายความว่า ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานอนุ ก รรมการ
อนุกรรมการ ประธานคณะทางาน คณะทางาน คณะบุคคลอื่น และเจ้าหน้าที่ และให้หมายความ
รวมถึงบุคคลอื่นที่เข้าร่วมประชุม ผู้ซึ่งต้องชี้แจงหรือให้ความเห็นต่อที่ประชุมด้วย
“การประชุ ม ผ่ านสื่ อ อิ เล็ กทรอนิก ส์ ” หมายความว่ า การประชุ ม คณะกรรมการ หรือ
การประชุมคณะอนุก รรมการหรือ คณะทางานที่ ค ณะกรรมการแต่งตั้ง หรือการประชุม หารือ ร่ว มกั บ
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง หรือการประชุ มเพื่อให้หน่วยงานของรั ฐหรื อเอกชน หรือบุคคลใด
ชี้ แ จงข้ อเท็ จจริ ง หรื อให้ ความเห็นในการปฏิบัติ หน้า ที่ หรื อ ให้ถ้อ ยคา เพื่ อประกอบการพิ จารณา
ตามพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้ วยคณะกรรมการสิ ท ธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
หรือการประชุมของสานักงาน หรือการประชุมอื่นใด ที่กระทาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ร่วมประชุม
มิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันและสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็น ระหว่างกันตลอดจน
ร่วมกันลงมติได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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ข้อ ๔ ภายใต้ บั ง คั บ มาตรา ๒๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุมคณะกรรมการ นอกจากการประชุ ม
ตามปกติที่ผู้ร่วมประชุมอยู่ในสถานที่เดียวกันแล้ว ประธานกรรมการจะกาหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามปกติ
การประชุ มอื่ นนอกจากวรรคหนึ่ง ประธานการประชุม จะก าหนดให้จัด การประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามปกติ
เรื่ อ งใดที่ห้ ามมิใ ห้ประชุ มผ่านสื่อ อิเล็ก ทรอนิก ส์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้ วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๕ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภั ย
ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกาหนด
ข้อ ๖ การส่ ง หนั ง สือ เชิ ญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม จะส่ ง โดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสาเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้
ข้อ ๗ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม
(๒) จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ
(๓) จัดทารายงานการประชุมเป็นหนังสือ
(๔) จั ด ให้ มี ก ารบั นทึ กเสียงหรื อ ทั้ง เสี ยงและภาพ แล้ วแต่ก รณี ของผู้ ร่วมประชุมทุกคน
ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นการประชุมลับ
(๕) จัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน โดยอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยข้อมูลที่สามารถระบุตัว บุคคลหรื อชื่อ ผู้ใช้ง าน วันและเวลาของการเข้าร่ว มประชุ ม
และเลิกประชุมที่อิงกับเวลามาตรฐาน และให้จัดทาเป็นเอกสารแนบไว้ท้ายรายงานการประชุมด้วย
ข้อมูลตาม (๔) และ (๕) ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม
การจัดทารายงานการประชุม ตาม (๓) ให้บันทึกข้อความให้ปรากฏด้วยว่ าเป็นการประชุ ม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๘ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณีที่ต้องจ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทน
ไม่ว่าจะเรียกอย่างใดให้แก่ผู้ร่วมประชุมที่มีสิทธิได้รับ ให้จ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนนั้นให้แก่ผู้รว่ ม
ประชุมซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย โดยให้ผู้ทาหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม
เป็นผู้รับรองรายชื่อผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่าย
ข้อ ๙ ให้ถือว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบนี้เป็นการประชุ มโดยชอบด้ว ย
กฎหมาย และห้ ามมิ ใ ห้ ป ฏิ เ สธรั บ ฟั ง ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามระเบี ย บนี้เ ป็ น พยานหลั ก ฐานใน
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กระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้ง ในคดี แพ่ ง คดี อาญา หรื อ คดี อื่นใดเพี ยงเพราะว่าเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
ในการประชุมตามระเบียบนี้ หากระหว่างการประชุมมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใด
อั น ไม่ ก ระทบต่ อ สาระสาคั ญในการประชุม ผ่า นสื่ออิ เล็ กทรอนิ กส์ ให้ ถือว่ า เป็ นการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว
ข้อ ๑๐ ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5
พรประไพ กาญจนรินทร์
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

