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สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

ระเบียบว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
 
 

เพื่อใหก้ารจัดประชุมของสมาคมสามารถด าเนินการตามขอ้บังคับและระเบียบของสมาคม ได้
อย่างถูกตอ้งและต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาวะที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ จึงเห็นควรใหม้ีระเบียบว่าดว้ยการ
ประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดยขอ้ก าหนดดงันี ้

 

ขอ้ 1 กรณีขอ้ความในระเบียบหรือประเพณีปฏิบติัใด ขดัแยง้กบัระเบียบนี ้(รวมถึงระเบียบว่าดว้ย
การประชมุใหญ่) ใหใ้ชต้ามระเบียบนี ้

ขอ้ 2 ตามระเบียบนี ้
“คณะกรรมการ”  หมายถึง คณะกรรมการสมาคม และคณะกรรมการอ่ืน ๆ  

   เช่น  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
กลาง คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ
เลือกตัง้ เป็นตน้ 

“การประชมุ”   หมายถึง   การประชมุใหญ่ การประชมุคณะกรรมการ  
    และการ ประชมุคณะอนกุรรมการของสมาคม 

 “สมาคม”   หมายถึง สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
 “การประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส”์  หมายถึง การประชมุที่ผูร้่วมประชมุมิไดอ้ยู่ใน 

      สถานที่เดียวกนั และสามารถประชมุ 
      ปรกึษาหารือ และแสดงความคิดเห็น 
      ระหว่างกนัไดผ้่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

 “ผูร้ว่มประชมุ”   หมายถึง สมาชิก กรรมการ อนกุรรมการ ท่ีปรกึษา และ 
     ผูซ้ึ่งประธานของที่ประชมุอนุญาตใหเ้ขา้รว่ม 
     ประชมุ 
 “ผูม้ีหนา้ที่จดัการประชมุ  หมายถึง ผูจ้ดัการสมาคม หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจาก 
       ผูจ้ดัการสมาคม ใหท้ าหนา้ที่จดัการประชมุ 
 “ผูใ้หบ้รกิาร”   หมายถึง ผูใ้หบ้รกิารระบบควบคมุการประชมุ 
 “ระบบควบคมุการประชมุ”  หมายถึง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์และ/หรือ  
    อปุกรณส์ื่ออิเล็กทรอนิกส ์ใด ๆ ทัง้ฮารด์แวร ์ 
     และซอฟแวร ์ที่เชื่อมโยงกนัเป็นเครือข่าย และ 
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  มีการสื่อสารขอ้มลูกนัโดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร และ/หรือ 
โทรคมนาคมเพื่อใหผู้ร้ว่มประชมุสามารถ
เขา้ถึง และใชง้านส าหรบัการประชมุผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกสไ์ด ้ไม่ว่าจะเป็นการประชมุ   
ดว้ยเสียง หรือทัง้เสียงและภาพ 

 “ผูค้วบคมุระบบ”  หมายถึง ผูท้  าหนา้ที่ดแูลและบรหิารจดัการระบบควบคมุ 
    การประชมุตัง้แต่ เริ่มท าการประชมุจนกระทั่ง 
    เสรจ็สิน้การประชมุในแต่ละครัง้ 
 “ระบบการลงคะแนน”  หมายถึง   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์และ/หรืออปุกรณ ์
    สื่อสารอิเล็กทรอนิกสใ์ด ๆ ทัง้ฮารด์แวรแ์ละ 
    ซอฟตแ์วรท์ี่เชื่อมโยงกนัเป็นเครือข่ายและมีการ 
    สื่อสารขอ้มลูกนั โดยใชเ้ทคโนโลยี สารสนเทศ 
    และการสื่อสาร และ/หรือการโทรคมนาคม  
    หรือวิธีการอ่ืนในลกัษณะท านองเดียวกนั  
    เพื่อใหผู้ล้งคะแนนสามารถใชง้าน ส าหรบัการ 
    ลงคะแนนได ้
 “ผูค้วบคมุระบบการลงคะแนน” หมายถึง  ผูท้  าหนา้ที่ดแูลและบรหิารจดัการระบบ  
    การลงคะแนน โดยอาจเป็นบุคคลเดียวกบัผูท้  า 
    หนา้ที่ดแูลและบรหิารจดัการระบบควบคมุการ

   ประชมุหรือไม่ก็ได ้
 

หมวด 1 
บทท่ัวไป 

 

ขอ้ 3 การประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสข์องสมาคม จะกระท าไดก้็โดยมติของคณะกรรมการ 
และหา้มมิใหน้ าเรื่องลบัมาพิจารณาในที่ประชมุใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

  ส าหรบัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสข์องคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 
ใหเ้ป็นไปตามที่ประธานของที่ประชมุแต่ละคณะจะพิจารณาและก าหนด 



   สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

ระเบยีบว่าดว้ยการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ 7 
 

ขอ้ 4 เมื่อมีการก าหนดใหจ้ดัประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสใ์หผู้ม้ีหนา้ที่จดัการประชุมแจง้ผูร้่วม
ประชุมทราบล่วงหนา้ว่าการประชุมครัง้นั้นจะด าเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์และให้
แจง้ขอ้มลูเก่ียวกบัวิธีการท่ีใชใ้นการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสด์ว้ย 

ขอ้ 5 การจดัประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์อย่างนอ้ยตอ้งมีกระบวนการ ดงัต่อไปนี  ้
(1) การแสดงตนของผูร้ว่มประชุมผ่านสื่อิเล็กทรอนิกสก์่อนการประชมุ 
(2) การสื่อสารหรือมีปฏิสมัพนัธก์นัไดด้ว้ยเสียงหรือทัง้เสียงและภาพ 
(3) การเขา้ถึงเอกสารประกอบการประชมุของผูร้่วมประชมุ 
(4) การลงคะแนนของผูร้่วมประชุม ทัง้การลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลบั 

(หากมี) ทัง้นี ้ยกเวน้การลงคะแนนใน 3 เรื่อง ดงัต่อไปนี ้จะกระท าในการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกสม์ิได ้ไดแ้ก่ 1) การเลือกตัง้กรรมการสมาคม  2) การแกไ้ขขอ้บงัคับ
สมาคม  และ 3) การเลิกสมาคม 

(5) การจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่เ ก่ียวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งรวมถึงการบนัทึกเสียง หรือทัง้เสียงและภาพ แลว้แต่กรณี ของผูร้่วมประชุมทุกคน
ตลอดระยะเวลาที่มีการประชมุ เวน้แต่เป็นการประชมุลบั 

(6) การจดัเก็บขอ้มลูจราจรอิเล็กทรอนิกสข์องผูร้ว่มประชมุทุกคนไวเ้ป็นหลกัฐาน 
(7) การแจง้เหตขุดัขอ้งในระหว่างการประชมุ 

 การประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ผูม้ีหนา้ที่จดัการประชุมอาจใชร้ะบบควบคมุการประชุม 
และ/หรือระบบการลงคะแนน ของตนเองหรือของผูใ้หบ้รกิารก็ได ้

ขอ้ 6 การจัดประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสใ์นเรื่องลับ 
นอกจากตอ้งปฏิบติัตามหมวด 2 ของระเบียบนีแ้ลว้ ใหด้  าเนินการตามหมวด 3 เพิ่มเติมดว้ย 

 
หมวด 2 

มาตรฐานการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
 

ขอ้ 7  การแสดงตนของผูร้่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสก์่อนการประชุมตามข้อ 5 (1) ให้
ด าเนินการตามวิธีการที่ผูม้ีหนา้ที่จัดการประชุมก าหนด โดยอาจใชเ้ทคโนโลยีช่วยในการ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ร่วมประชุม เช่น การยืนยันตัวตนด้วยชื่ อผู้ใช้งาน 
(Username) และรหสัผ่าน (Password) หรือการใชร้หสัผ่านแบบใชค้รัง้เดียว (One Time 
Password) เป็นต้น หรืออาจให้ผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืนรับรองการแสดงตัวตนก่อนหรือ
ระหว่างการประชมุ  
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การแสดงตนตามวรรคหนึ่ง ใหผู้ม้ีหนา้ที่จดัการประชมุพิจารณาเลือกใชว้ิธีการที่มี
ความมั่นคง และรดักมุตามความเหมาะสมกบัการประชมุ โดยค านึงถึงพฤติการณอ่ื์นใดที่
เก่ียวขอ้ง เช่น จ านวนของผูร้่วมประชุม ประเภทของระเบียบวาระ กฎเกณฑเ์ก่ียวกับการ
ประชมุตามที่ก าหนดในกฎหมาย เป็นตน้  

ขอ้ 8  การสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กันได้ด้วยเสียง หรือทั้งเสียงและภาพตามข้อ 5 (2) ให้
ด าเนินการดว้ยช่องสญัญาณที่เพียงพอรองรบัการถ่ายทอดเสียง หรือทัง้เสียงและภาพได้
อย่างชัดเจน และต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม เพื่อใหส้ามารถเชื่อมโยงผูร้่วม
ประชมุที่มิไดอ้ยู่ในสถานที่เดียวกนัใหส้ามารถประชุมปรกึษาหารือและแสดงความคิดเห็น
ระหว่างกนัไดผ้่านสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้ในเวลาเดียวกนั 

ให้ผู ้มีหน้าที่จัดการประชุมจัดเตรียมและก าหนดวิธีการส ารองเพื่อใช้ในการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ในกรณีมีเหตขุดัขอ้งในระหว่างการประชุม เช่น การประชุม
ผ่านโทรศพัท ์หรือการสื่อสารดว้ยขอ้ความ เป็นตน้  

ขอ้ 9  การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ตอ้งมีการจัดการสิทธิของผูร้่วมประชุม  โดยมีวิธีการ 
ที่ประธานในที่ประชมุหรือมอบหมายใหผู้ค้วบคมุระบบสามารถงดการถ่ายทอดเสียง หรือ
ทัง้เสียงและภาพเป็นการชั่วคราว หรือหยุดการส่งขอ้มลูแก่ผูร้่วมประชุมบุคคลหนึ่งบุคคลใด
ไดท้นัที หากมีเหตจุ าเป็นหรือมีกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อมีการพิจารณาเรื่องที่ผูร้่วมประชุมมี
สว่นไดเ้สียในการประชมุ เป็นตน้  

ขอ้ 10  การเขา้ถึงเอกสารประกอบการประชุมของผูร้่วมประชุมตามขอ้ 5 (3) ซึ่งรวมถึง ขอ้มูลที่
น าเสนอในระหว่างการประชุม หรือขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับการประชุมทัง้ปวง ใหผู้ม้ีหนา้ที่
จดัการประชุม จดัส่งใหแ้ก่ผูร้่วมประชุมก่อนหรือในระหว่างประชุม พรอ้มแจง้วิธีการที่ท า
ใหผู้ร้ว่มประชมุสามารถเขา้ถึงเอกสารประกอบการประชมุ หรือขอ้มลูเหลา่นัน้ได ้ 

ขอ้ 11  หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม หรือข้อมูล  หรือ
เอกสารอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการประชุม อาจท าในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดย
ด าเนนิการใหส้อดคลอ้งตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ 

ขอ้ 12  การลงคะแนนของผูร้ว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสต์ามขอ้ 5 (4) ใหด้  าเนินการ ดงันี ้ 
(1)  หากเป็นการลงคะแนนโดยทั่วไป อาจเลือกใชว้ิธีใดก็ไดท้ี่สามารถระบุตวัผูร้ว่มประชมุ

ที่มีสิทธิลงคะแนน และสามารถทราบเจตนาในการลงคะแนนของบุคคลดังกล่าวได ้
เช่น การให้ผู ้ลงคะแนนแต่ละคนแสดงเจตนาด้วยเสียง สัญลักษณ์ หรือข้อความ
อิเล็กทรอนิกส ์เป็นตน้  
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(2)  หากเป็นการลงคะแนนลบั ใหใ้ชว้ิธีการที่สามารถทราบจ านวนของผูล้งคะแนนและ
ผลรวมของการลงคะแนน โดยไม่สามารถระบุตวัของผูล้งคะแนนไดเ้ป็นการทั่วไป เช่น 
การใชร้ะบบการส ารวจความเห็นทางออนไลน ์เป็นตน้ 

ขอ้ 13  การลงคะแนนของผูร้่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสต์ามวรรคหนึ่ง ใหผู้ม้ีหนา้ที่จัดการ
ประชมุค านึงถึงมาตรการ ดงัต่อไปนี ้ 
(1) จัดให้ผู ้ร่วมประชุมที่มีสิทธิลงคะแนนทุกคนสามารถลงคะแนนได้อย่างทั่วถึงและ  

เท่าเทียม โดยทุกคะแนนเสียงไม่ว่าจะลงคะแนนจากช่องทางใดตอ้งน ามานบัคะแนน
และค านวณเป็นผลการลงคะแนนอย่างถกูตอ้ง  

(2) ใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุที่มีสิทธิลงคะแนนสามารถลงคะแนนอย่างอิสระได ้โดยผูล้งคะแนน
ไดร้บัทราบขอ้มูลที่จ  าเป็นอย่างถูกต้องและมีเวลาในการตัดสินใจลงคะแนนอย่าง
เหมาะสม  

(3) มีการรกัษาความเป็นส่วนตัวของผูเ้ขา้ร่วมประชุมที่มีสิทธิลงคะแนน โดยมีการรกัษา
ความลบัของคะแนนเสียงและขอ้มูลของผูล้งคะแนนก่อนการยืนยันลงคะแนนอย่าง
เหมาะสม  

(4) มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เ ก่ียวข้อง โดยค านึงถึง
หลกัการพืน้ฐานของการรกัษาความลบั การรกัษาความครบถว้น และการรกัษาสภาพ
พรอ้มใชง้าน  

ผู้จัดประชุมต้องแจ้งให้ผู ้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทราบก่อนการ
ลงคะแนนเก่ียวกับวิธีการและขัน้ตอนในการลงคะแนน รวมถึงเงื่อนไขในการนับคะแนน
และการค านวณผลการลงคะแนน  

ทั้งนี ้ผูม้ีหน้าที่จัดการประชุมตอ้งด าเนินการใหม้ั่นใจไดว้่า การเขา้ประชุมและ
ลงคะแนนของผูร้่วมประชุมที่มีสิทธิลงคะแนนไดด้ าเนินการตามกระบวนการส าหรบัการ
จดัประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ตามประกาศฉบบันีแ้ลว้ 

กรณีที่มีการใชร้ะบบการลงคะแนนแยกต่างหากจากระบบควบคุมการประชุม  
การลงคะแนนผ่านระบบการลงคะแนนอย่างนอ้ยตอ้งมีกระบวนการ ดงัต่อไปนี ้ 

(1)  การแสดงตนของผูร้ว่มประชมุที่มีสิทธิลงคะแนนก่อนการลงคะแนน  
(2)  การสื่อสารหรือมีปฏิสมัพนัธก์นัไดใ้นระหว่างการลงคะแนน  
(3)  การเขา้ถึงเอกสารประกอบการประชมุของผูร้ว่มประชมุที่มีสิทธิลงคะแนน  
(4)  การจดัเก็บขอ้มลูหรือหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งกบัการลงคะแนนผ่านระบบลงคะแนน  
(5)  การจดัเก็บขอ้มลูจราจรอิเล็กทรอนิกสข์องผูล้งคะแนนทุกคนไวเ้ป็นหลกัฐาน  
(6)  การแจง้เหตขุดัขอ้งในระหว่างการลงคะแนน 
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ขอ้ 14  การจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ตาม 
ขอ้ 5 (5) และขอ้มลูจราจรอิเล็กทรอนิกสต์ามขอ้ 5 (6) ใหผู้ม้ีหนา้ที่จดัการประชุมจัดเก็บ
ขอ้มลู หรือหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ดงันี ้ 
(1)  วิธีการแสดงตนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมสรุปจ านวนผู้ร่วม

ประชุม หรือรายชื่อผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่มีการแสดงตนตามข้อ 5  
โดยใหบ้นัทกึขอ้มลูดงักลา่วไว ้ในรายงานการประชมุ 

(2)  วิธีการลงคะแนนของผูร้่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พรอ้มผลการลงคะแนนของ 
ผูร้ว่มประชมุ โดยใหบ้นัทกึขอ้มลูดงักลา่วไวใ้นรายงานการประชมุ  

(3) ขอ้มลูบนัทึกเสียง หรือทัง้เสียงและภาพของผูร้่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ในรูป
ขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์โดยอาจบนัทึกดว้ยระบบการประชมุนัน้เองหรือดว้ยวิธีการอ่ืนใด 
เวน้แต่เป็นการประชมุลบั 

(4)  เหตุขัดขอ้งที่เกิดขึน้ในระหว่างการประชุมในการด าเนินการตามขอ้ 5 ซึ่งผูม้ีหน้าที่
จดัการประชมุทราบเองหรือไดร้บัแจง้จากผูร้ว่มประชมุ  

(5)  ขอ้มลูจราจรอิเล็กทรอนิกส ์อย่างนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูที่สามารถระบุตวับุคคล
หรือชื่อผูใ้ชง้าน (Username) วนัและเวลาของการเขา้ร่วมประชุมและเลิกประชุมที่อิง
กบัเวลามาตรฐาน 

เหตุขัดขอ้งที่เกิดขึน้ตาม (4) หากไม่กระทบต่อสาระส าคัญในการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์มิใหม้ีผลท าใหก้ารประชุมตอ้งเสียไป แต่ทัง้นี ้ผูม้ีหนา้ที่จดัการประชุมอาจ
ก าหนดแนวทางการแกไ้ขเหตขุดัขอ้งและผลกระทบของเหตขุดัขอ้งตามความเหมาะสมได ้  

ขอ้ 15  การจัดเก็บขอ้มูลหรือหลักฐานตามขอ้ 14 ใหบ้นัทึกในรูปขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ และเก็บ
รกัษาดว้ยวิธีการท่ีมีความมั่นคงปลอดภยัและดว้ยวิธีการที่เชื่อถือได ้ดงันี ้ 
(1) ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ในการรักษาความถูกต้องของข้อมูล ตั้งแต่การสรา้งจนเสร็จ

สมบูรณ ์และมีมาตรการป้องกนัมิใหม้ีการเปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขเกิดขึน้กบัขอ้มูลนัน้ 
เวน้แต่การรบัรองหรือบนัทึกเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ได้
ตามปกติในการติดต่อสื่อสาร การเก็บรกัษา หรือการแสดง ซึ่งไม่มีผลต่อความหมาย
ของขอ้มลูนัน้  

(2) สามารถน าขอ้มลูกลบัมาใชห้รือแสดงขอ้มลูนัน้ในภายหลงัได ้ 
(3)  มีมาตรการควบคุมสิทธิการเขา้ถึงขอ้มูลดังกล่าว พรอ้มมาตรการป้องกันการเขา้ถึง  

โดยบุคคลผูไ้ม่มีสิทธิในการเขา้ถึง เพื่อรกัษาความน่าเชื่อถือของขอ้มูล และไม่ใหท้ัง้ 
ผูค้วบคมุระบบและ ผูม้ีหนา้ที่จดัการประชมุสามารถแกไ้ขขอ้มลูที่เก็บรกัษาไว ้ 
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ขอ้ 16  การแจ้งเหตุขัดข้องในระหว่างการประชุม ตามข้อ 5 (7) ให้ผู ้มีหน้าที่จัดการประชุม
จดัเตรียมช่องทางการแจง้เหตขุัดขอ้ง เพื่อรองรบัการแกไ้ขเหตขุัดขอ้งแก่ผูร้่วมประชุมใน
ระหว่าง การประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 

ขอ้ 17  เมื่อการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์สร็จสิน้ในแต่ละครัง้ ผูม้ีหนา้ที่จัดการประชุมต้อง
จัดเก็บขอ้มูลหรือหลักฐานที่ก าหนดในขอ้ 14 ทัง้ขอ้มูลเสียง หรือทัง้เสียงและภาพ และ
ขอ้มูลจราจรอิเล็กทรอนิกส ์รวมถึงขอ้มูลอ่ืนที่เกิดจากการประชุม หรือใหผู้ใ้หบ้ริการส่ง
มอบขอ้มลูดงักลา่วใหภ้ายในระยะเวลาเจ็ดวนันบัแต่วนัสิน้สดุการประชมุในแต่ละครัง้ 

ขอ้ 18  เมื่อมีเหตุให้มีการท าลายข้อมูลเก่ียวกับการประชุม ให้ผู ้มีหน้าที่จัดการประชุม  หรือ 
ผูใ้หบ้ริการลบหรือท าลายซึ่งขอ้มูลการประชุมออกจากสื่อบันทึกขอ้มูล ดว้ยเทคโนโลยี
และวิธีการท่ีมีความมั่นคงปลอดภยัในการลบหรือท าลาย 

 
หมวด 3 

มาตรฐานการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสใ์นเร่ืองลับ 
 

ขอ้ 19  ในการประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสใ์นเรื่องลบั ใหผู้ ้
มีหนา้ที่จดัการประชมุก าหนด มาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัเพื่อป้องกนัมิใหบุ้คคล
ที่ไม่มีสิทธิร่วมประชุมรู ้หรือล่วงรู ้ถึงข้อมูลการประชุมในเรื่องลับดังกล่าว ทั้งเอกสาร
ประกอบการประชุม ขอ้มลูที่น าเสนอในระหว่างการประชุม หรือขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่อง
ลบัดงักลา่ว และมีมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ขอ้ 20  ให้ผู ้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสร์ับรองต่อที่ประชุมว่าไม่มีบุคคลที่ไม่มีสิทธิร่วม
ประชุมสามารถรูห้รือล่วงรูถ้ึงขอ้มูลการประชุมในเรื่องลับดังกล่าวตามขอ้ 19 โดยควร
ประชมุ ณ พืน้ที่ปิดที่ไม่มีบคุคลอื่นเขา้ออกในบรเิวณดงักลา่ว 

ขอ้ 21 หา้มมิใหม้ีการบนัทึกเสียงหรือทัง้เสียงและภาพของผูร้่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่
มกีารประชมุในเรื่องลบั 
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หมวด 4  

มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
 
ขอ้ 22  การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ให้มีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน

สารสนเทศ ในเรื่องดงันีเ้ป็นอย่างนอ้ย 
(1)  การรกัษาความลับ (confidentiality) โดยมีมาตรการรกัษาหรือสงวนไวเ้พื่อป้องกัน

การเขา้ถึง ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสโ์ดยบุคคลผูไ้ม่มีสิทธิในการเขา้ถึง  
(2)  การรกัษาความครบถว้น (integrity) โดยมีมาตรการปอ้งกนัขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสม์ิใหม้ี  

การเปลี่ยนแปลงแก้ไข ท าให้สูญหาย ท าให้เสียหาย หรือถูกท าลายโดยไม่ได้รับ
อนุญาตหรือโดยมิชอบ เพื่อใหข้อ้มูลอิเล็กทรอนิกสอ์ยู่ในสภาพสมบูรณข์ณะที่มีการ
ใชง้าน ประมวลผล โอน หรือเก็บรกัษา  

(3) การรกัษาสภาพพรอ้มใชง้าน (availability) โดยมีมาตรการที่ดแูลใหข้อ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์
สามารถท างาน เขา้ถึง หรือใชง้านไดใ้นเวลาที่ตอ้งการ  

(4) การรกัษาความเป็นสว่นตวัและการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล  

นอกจากนี ้ใหม้ีคุณสมบติัอ่ืน ไดแ้ก่ ความถูกตอ้งแทจ้ริง (authenticity) ความรบัผิด 
(accountability) การห้ามปฏิเสธความรับผิด (non-repudiation) และความน่าเชื่อถือ 
(reliability) ของขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสท์ี่เก่ียวขอ้งหรือเกิดจากการประชมุ 

 
หมวด 5 

บทเบ็ดเตล็ด 
 

ขอ้ 23  ใหเ้ลขาธิการสมาคมพิจารณาทบทวนระเบียบนีต้ามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณเ์ป็นครัง้คราวอย่างนอ้ยปีละครัง้ กรณีเห็นสมควรปรบัปรุงแกไ้ขประการใด ให้
เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อนน าออกประกาศใชบ้งัคบั 

  ทัง้นีก้ารด าเนินการดงักลา่วขา้งตน้คณะกรรมการจะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการที่เขา้ร่วมประชุม และจะตอ้งน าไปขอสตัยาบนัจาก
ที่ประชมุใหญ่ในการประชมุครัง้ต่อไป 

 

 



   สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

ระเบยีบว่าดว้ยการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ 13 
 

 
หมวด 6 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ้ 24  กรณีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการคณะต่าง ๆ  มีความจ าเป็นตอ้งจัดการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสใ์นช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ก่อนมีระเบียบนีร้องรบั และไดม้ีการ
รบัรองรายงานการประชมุเป็นที่ถกูตอ้งแลว้ใหถื้อว่าการประชมุนัน้ ๆ มีผลเช่นเดียวกบัการ
ประชมุตามระเบียบนี ้

 

ขอ้ 25  ใหร้ะเบียบนีม้ีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่ 7 มีนาคม 2565 เป็นตน้ไป 

 
 ประกาศ ณ วนัที่  7 มีนาคม 2565 
 
 
 

ลงชื่อ…………………………………………. 
    (นายไชยโรจน ์ ภทัรเกียรติพงษ)์ 
    นายกสมาคม 

 
 
 
 
หมายเหต ุ: ระเบียบนีไ้ดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชมุใหญ่วิสามญั ครัง้ที่ 1/2565 วนัที่ 6 มีนาคม 2565 


