ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อเป็นการดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการดาเนินการเพิ่มระยะห่างทางสัง คม
(Social Distancing) ตามสถานการณ์ ก ารระบาดของโรคติด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และ
เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้อย่างต่อเนื่อง
อาศัยอานาจตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ อธิการบดีจึงออก
ประกาศดังนี้
๑. ให้ทุกส่วนงานดาเนินงานตามภารกิจหน้าที่ได้ตามความจาเป็นโดยถือตามแนวทางที่มหาวิท ยาลัย
ได้ประกาศกาหนดเป็นแนวทางไว้
๒. หากด าเนิ น การตาม ๑ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารประชุ ม ของคณะกรรมการ คณะท างาน หรื อ
คณะอนุกรรมการ ใดๆ ทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัย หรือส่วนงานเพื่อปรึกษาหารือ หรือแจ้งข้อมูลข่าวสาร
ให้ดาเนินการประชุมต่อไปได้โดยใช้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ยกเว้นการประชุมที่ต้องมีมติเพื่อผูกพัน
ตามกฎหมาย และการประชุม ลับ ให้เ ป็นไปตามประกาศคณะรัก ษาความสงบแห่ง ชาติ ที่ ๗๔/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แนบท้ายประกาศนี้
๓. การนับองค์ประชุม ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
ประกาศ หรือคาสั่ง ที่เกี่ยวกับการประชุมนั้นๆโดยอนุโลม
ทั้ ง นี้ ใ นการประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ มี ก ารจั ด เก็ บ หรื อ บั น ทึ ก การประชุ ม ด้ ว ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง และให้รับรองการประชุมให้เสร็จสิ้นในคราวประชุมเดียวกัน
๔. ให้คณะกรรมการ คณะท างาน หรือคณะอนุกรรมการ ที่ จัดการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ได้รับเบี้ยประชุมตามประกาศมหาวิทยาลัยหรือประกาศของส่วนงานแล้วแต่กรณี เสมือนการประชุมวิธีปกติ
๕. กรณีที่ มี ปัญ หาหรือข้อ ขัดข้อ งในการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้ป ระธานของที่ประชุมนั้นๆ
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและถือเป็นที่สุด
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่ามหาวิทยาลัยจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
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ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗
เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยที่เทคโนโลยีปัจจุบันทําให้ผู้ร่วมประชุมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถปรึกษาหารือกัน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสะดวกแม้จะมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน ทั้งยังเป็นการประหยัดต้นทุนและ
ระยะเวลาในการจัดการประชุมและการเดินทางไปร่วมประชุมด้วย และปัจจุบันมีการใช้วิธีการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบธุรกิจกันอย่างแพร่หลาย แต่กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
ยังไม่เปิดช่องให้ดําเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย สมควรมี
กฎหมายกลางเพื่อกําหนดให้การประชุมบางอย่างที่กฎหมายต่าง ๆ บัญญัติให้ต้องประชุม สามารถ
กระทําผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายได้อีกทางหนึ่งด้วย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาตินี้
“การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมี
การประชุมที่กระทําผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่
ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม แม้จะมิได้
อยู่ ใ นสถานที่ เ ดี ย วกั น และสามารถประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ และแสดงความคิ ด เห็ น ระหว่ า งกั น ได้ ผ่ า น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
“ผู้ร่วมประชุม” หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
ของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ข้อ ๒ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาตินี้ไม่ใช้บังคับแก่
(๑) การประชุมของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา
(๒) การประชุมเพื่อจัดทําคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
(๓) การประชุมเพื่อดําเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๔) การประชุมอื่นที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ข้อ ๓ การประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม นอกจากจะดําเนินการตาม
วิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว ผู้ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะกําหนดให้จัดการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
ห้ามมิให้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ในเรื่องที่มีการกําหนดชั้นความลับตามระเบียบว่าด้วย
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ และเรื่องอื่นที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
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ข้อ ๔ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๕ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ก็ได้ ในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสําเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
ไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ข้อ ๖ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้อง
(๑) จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม
(๒) จัดทํารายงานการประชุมเป็นหนังสือ
(๓) จั ด ให้ มี ก ารบั น ทึ ก เสี ย งหรื อ ทั้ ง เสี ย งและภาพ แล้ ว แต่ ก รณี ของผู้ ร่ ว มประชุ ม ทุ ก คน
ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เว้นแต่เป็นการประชุมลับ และให้ถือ เป็น
ส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม
ข้อ ๗ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณีที่ต้องจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่ผู้ร่วมประชุม
ให้จ่ายเบี้ยประชุมแก่ผู้ร่วมประชุมซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
ข้อ ๘ ให้ถือว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาตินี้
เป็นการประชุมโดยชอบด้วยกฎหมาย และห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาตินี้เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง
คดีอาญา หรือคดีอื่นใด เพียงเพราะเหตุว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๙ การกําหนดมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามข้อ ๔ ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
นี้ใช้บังคับ โดยคํานึงถึงความสะดวกในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

