
 
 
 
 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 
วาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2564 

 

  ตามพระราชกำหนด วาดวย การประชุมใหญผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 ประกาศ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ 1115/687 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 
เรื่อง แนวทางการจัดประชุมใหญสามัญประจำปของสหกรณ ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ระลอกใหม นั้น โดยท่ีเปนการสมควรใหมีระเบียบสหกรณออมทรัพย
อนามัยสุรินทร จำกัด วาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2564 เพ่ือวางหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติในการประชุมในสถานการณท่ีไมสามารถประชุมในวิธีปกติได 

อาศัยอำนาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด พ.ศ. 2562             
ขอ 80(7) และขอ 112(12) คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด ชุดท่ี 52               
ในการประชุมครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2564 ไดมีมติใหกำหนดระเบียบสหกรณออมทรัพย
อนามัยสุรินทร จำกัด วาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2564 ไวดังตอไปนี้ 
  ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด วาดวยการ
ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2564” 
  ขอ 2 ระเบียบน้ีใหบังคบัใชตั้งแตวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เปนตนไป 

ขอ 3 บรรดาระเบียบและประกาศอ่ืนใด มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งขัดหรือ
แยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
“สหกรณ”  หมายถึง  สหกรณออมทรพัยอนามัยสุรนิทร จำกัด 
“สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกประเภทสามัญและประเภทสมทบของ 
                                                    สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 
“ประธานกรรมการ” หมายถึง  ประธานกรรมการดำเนินการ 

          สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 
“คณะกรรมการดำเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการ 

          สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 
“คณะกรรมการ” หมายถึง  คณะกรรมการอำนวยการ               
        คณะกรรมการเงนิกู 

          คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ 
          และคณะอนุกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการ 
          ดำเนินการแตงตั้ง 

“กรรมการ”  หมายถึง  กรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย 
          อนามัยสุรนิทร จำกัด 
 
 
 



 

 

 

“ที่ปรึกษาสหกรณ” หมายถึง  ที่ปรึกษาสหกรณออมทรัพยอนามัย 
สุรินทร จำกัด ซึ่งคณะกรรมการ
ดำเนินการแตงตั้ง 

“ผูจัดการ”  หมายถึง  ผูจัดการสหกรณออมทรัพยอนามัย 
สุรินทร จำกัด 

“ผูรวมประชุม”   หมายถึง  ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา  
ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ  
และเจาหนาที่ สมาชิก หรือผูแทนสมาชิก  
หรือบุคคลอ่ืนตามที่สหกรณกำหนด 

“บุคคลอ่ืน”  หมายถึง  หนวยงานที่เก่ียวของที่สหกรณออมทรพัย 
อนามัยสุรินทร จำกัด เชิญเขารวมประชุม 

   “ผูใหบริการ”  หมายถึง  ผูใหบริการระบบควบคุมการประชุม 
   “ผูควบคุมระบบ” หมายถึง  เจาหนาที่สหกรณผูทำหนาที่ดูแลและ 
        บริหารจัดการระบบควบคุมการประชุม 

“สื่ออิเล็กทรอนิกส” หมายถึง  สื่อบันทึกขอมลูหรือสารสนเทศใด ๆ  
ที่ใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยการ
ประยุกตใชวิธีการทางอิเล็กตรอน
ไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟา หรอืวิธีอื่น
ใดในลักษณะคลายกัน และให
หมายความรวมถึงการประยุกตใช
วิธีการทางแสง วิธีการทางแมเหล็ก 
หรืออุปกรณท่ีเก่ียวของกับการ
ประยุกตใชวิธีการตาง ๆ เชนวานั้น 

“ระบบการควบคุมการประชุม” หมายถึง  ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และ/หรือ
อุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสใด ๆ ทั้ง
ฮารดแวรและซอฟตแวรที่เช่ือมโยงกัน
เปนเครือขาย และมีการสื่อสารขอมูลกัน
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และ/หรือการโทรคมนาคม 
เพื่อใหผูรวมประชุมสามารถเขาถึงและ
ใชงานสำหรับการประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสไดไมวาจะเปนการประชุม
ดวยเสียง หรือทั้งเสยีงและภาพ 

   “การประชุม”   หมายถึง  การประชุมใหญสามัญประจำป  
การประชุมใหญวิสามัญ การประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ การประชุม
คณะกรรมการ การประชุม
คณะอนุกรรมการและการประชุมอ่ืน ๆ 
ที่สหกรณกำหนด 



 

 

 

“การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส” หมายถึง  การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให 
ตองมีการประชุมที่ไดกระทำผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสโดยผูรวมประชุมมิไดอยู
ในสถานที่เดียวกัน และสามารถ
ประชุมปรึกษาหารือ และแสดงความ
คิดเห็นระหวางกันไดผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส 

ขอ 5 การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสจะทำไดโดยมติคณะกรรมการดำเนินการไมนอยกวา 
2 ใน 3 ของคณะกรรมการดำเนินการที่มาประชุม ทั้งนี้มติคณะกรรมการดำเนินการจะตองกำหนด ดังนี้ 

(1) เหตุผล และความจำเปน ที่จะตองจัดการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
(2) การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งใด หรือคณะกรรมการชุดใด หรือการ

ประชุมอ่ืน ๆ ที่สหกรณกำหนด ใหสามารถจัดประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
(3) ชวงเวลาหรือเดือนที่สมควรใหมีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

  ขอ 6 การจัดประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสผูมีหนาที่จัดการประชุมตองดำเนินการ ดังนี้ 
   (1) การสงหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะสงโดยผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสก็ได โดยกำหนดใหประธานกรรมการ หรือผูที่ปฏิบัติหนาที่แทนเปนผูลงนามในหนังสือเชิญ
ประชุม     

(2) การจัดทำเอกสารการประชุม และนำเสนอเขาสูระบบเพื่อใหผูเขารวมประชุม
สามารถอานเอกสารไดลวงหนากอนการประชุม 
   (3) จัดใหผูเขารวมประชุมแสดงตน โดยการลงลายมือชื่อ หรือลงทะเบียนผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสกอนการประชุม 
   (4) การประชุมสามารถสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธกันไดดวยเสียง หรือทั้งเสียงและ
ภาพไดอยางชัดเจนและตอเนื่องตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม 
   (5) จัดใหผูรวมประชุมสามารถลงคะแนนได ทั้งการลงคะแนนโดยเปดเผยและการ
ลงคะแนนลับในกรณีประชุมใหญของสหกรณ ใหประธานกรรมการออกคำสั่งแตงตั้งกรรมการนับคะแนนจาก
บุคคลซึ่งไมมีสวนไดสวนเสียกับสหกรณ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการเปนผูนับคะแนน 
   (6) จัดทำรายงานการประชุมเปนหนังสือ 
   (7) จัดใหมีการจัดเก็บขอมูล หรือหลักฐานที่เก่ียวของกับการประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งรวมถึงการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ แลวแตกรณี ของผูรวมประชุมทุกคนตลอด
ระยะเวลาที่มีการประชุม เวนแตเปนการประชุมลับ 
   (8) จัดเก็บขอมูลจราจรอิเล็กทรอนิกสของผูรวมประชุมทุกคนไวเปนหลักฐาน
ขอมูลตาม (7) และ (8) ใหถือเปนสวนหน่ึงของรายงานการประชุม 
   (9) จัดการแจงเหตุขัดของในระหวางการประชุม 
   (10) ผูมีหนาที่จัดการประชุม ใหจัดเตรียมและกำหนดวิธีการสำรองเพ่ือใชในการ
ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ในกรณมีีเหตุขัดของในระหวางการประชุม 
   การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ผูมีหนาที่จัดการประชุมอาจใชระบบควบคุมการ
ประชุมของตนเองหรือของผูใหบรกิารก็ได 
 



 

 

 

  ขอ 7 เม่ือผูทำหนาที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการ หรือ
การประชุมอื่น ๆ ที่สหกรณกำหนด ไดกำหนดใหมีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตามมติคณะกรรมการ
ดำเนินการแลว ผูจัดการจะตองจัดใหมีผูควบคุมระบบที่สามารถบริหารจัดการระบบ เพื่อตรวจสอบการ
ทำงานและแกไขปญหาใหผูรวมประชุมสามารถเขาถึงระบบกอนเริ่มการประชุม  
  ขอ 8 ประธานในที่ประชุมและ/หรือผูควบคุมระบบ สามารถงดการถายทอดสัญญาณเสียง
หรือสัญญาณภาพหรือทั้งสัญญาณเสียงและสัญญาณภาพ หรือหยุดการสงขอมูลใหเครื่องหรืออุปกรณสื่อสาร
ของผูรวมประชุมเครื่องใดเครื่องหนึ่งภายในระบบไดทันที หากมีเหตุจำเปนหรือมีกรณีฉุกเฉิน 
  ขอ 9 ในระหวางการประชุมผูรวมประชุมทุกคน ตองสามารถดูขอมูลการประชุมที่กำลัง
นำเสนอ ในท่ีประชุมผานเครื่องหรืออุปกรณสื่อสารของตนเองไดตลอดระยะเวลาการประชุม เวนแตจะมกีาร
งดการถายทอดสัญญาณเสียงหรือสัญญาณภาพ หรือทั้งสัญญาณเสียงและสัญญาณภาพ หรือหยุดการสง
ขอมูลใหเครื่องหรืออุปกรณสื่อสารของผูเขารวมประชุมนั้น โดยมีเหตุจำเปนหรือมีกรณีฉุกเฉินตามขอ 8 
  ขอ 10 ใหถือวาการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตามระเบียบนี้ เปนการประชุมโดยชอบ
ดวยกฎหมาย และหามมิใหปฏิเสธการรับฟงขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามระเบียบนี้เปนพยานหลักฐานใน
กระบวนการพิจารณาตามกฎหมายท้ังในคดีแพง คดีอาญา หรือคดีอื่นใดเพียงเพราะเหตุวาเปนขอมูล
อิเล็กทรอนิกส 
  ขอ 11 การจัดการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของการประชุมใหญสามัญประจำป การ
ประชุมใหญวิสามัญจะตองมีสมาชิกเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสรวมทุกจุดประชุม ไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งจำนวนของสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน หรือมีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคนจึงจะเปนองคประชุม ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของสหกรณท่ีกำหนด 
  ขอ 12 การจัดการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสของคณะกรรมการดำเนินการ หรือ
คณะกรรมการ จะตองมีคณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการ เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการดำเนินการ หรือคณะกรรมการ จึงจะเปนองคประชุม 
  ขอ 13 ประธานกรรมการหรือประธานคณะกรรมการ มีหนาที่ดำเนินการประชุม หาก
ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการ ทำหนาที่ได ใหรอง
ประธานกรรมการ ทำหนาที่แทน ถาไมมีรองประธานกรรมการ ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งทำหนาที่แทน 
  ขอ 14 การลงมติของที่ประชุมใหเปนไปตามขอบังคับและระเบียบที่เกี่ยวของของสหกรณใน
แตละกรณ ี
  ขอ 15 เมื่อการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเสร็จสิ้นในแตละครั้ง ผูมีหนาที่จัดการประชุม
ตองจัดเก็บขอมูลหรือหลักฐานในการประชุม ทั้งขอมูลเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ และขอมูลจราจร
อิเล็กทรอนิกส รวมถึงขอมูลอื่นที่เกิดจากการประชุม หรือใหผูใหบริการสงมอบขอมูลดังกลาวใหสหกรณ
ภายในระยะเวลาเจ็ดวันนับแตวันสิ้นสุดการประชุมในแตละครั้ง 
  ขอ 16 ผูรวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ตองมิใหบุคคลอ่ืนรวมรับฟงหรือบันทึกเสียงหรือ
บันทึกภาพในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
  ขอ 17 ในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสใหจายเบ้ียประชุมใหแกผูรวมประชุมไดตาม
ระเบียบของสหกรณ ทั้งนี้ ใหจายเบี้ยประชุมแกผูรวมประชุมซึ่งไดแสดงตนเปนลายลักษณอักษรหรือผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส 



 

 

 

  ขอ 18 ในกรณีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหคณะกรรมการดำเนินการเปนผู
วินิจฉัยชี้ขาดและใหถือมติเปนที่สุด 
  ขอ 19 ใหประธานกรรมการเปนผูรกัษาการตามระเบียบนี้ 
  

   ประกาศ ณ วันท่ี 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 
 
 
                       (นายศุภรัฐ พูนกลา) 
                                         ประธานกรรมการ 
                                  สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 


