8.7 ระเบียบการประชุมผ่านสืออิ เล็กทรอนิกส์
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการประชุมผ่านสืออิ เล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2563
-------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 43 ครังที 4 เมือวันที 20 มีนาคม พ.ศ. 2563
ได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการประชุม
ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบและประกาศอืนใด มติทประชุ
ี
มคณะกรรมการดําเนินการ ซึงขัด
หรือแย้งกับระเบียบนีให้ใช้ระเบียบนีแทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการ”
หมายความว่า คณะกรรมการอํานวยการ
คณะกรรมการเงินกู้
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
และคณะอนุ กรรมการ ซึงคณะกรรมการ
ดําเนินการแต่งตัง
“กรรมการ”
หมายความว่า กรรมการดําเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ทีปรึกษาสหกรณ์”
หมายความว่า ทีปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้
จํากัด ซึงคณะกรรมการดําเนินการ
แต่งตัง
“สืออิเล็กทรอนิกส์”
หมายความว่า สือบันทึกข้อมูลหรือสารสนเทศใด ๆ
ทีใช้วธิ กี ารทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการ
ประยุกต์ใช้วธิ กี ารทางอิเล็กตรอนไฟฟ้า
คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า หรือวิธีอืนใดใน
ลั ก ษณะคล้ า ยกั น และให้ ห มาย
รวมถึงการประยุกต์ใช้วธิ กี ารทางแสง
วิธีก ารทางแม่เ หล็ก หรืออุ ปกรณ์ ที
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เกียวข้องกับการประยุกต์ใช้วธิ ตี ่าง ๆ
เช่นว่านัน
“ระบบควบคุมการประชุม” หมายความว่า ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และหรือ
อุปกรณ์สอสารอิ
ื
เล็กทรอนิกส์ใด ๆ ทัง
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทเชื
ี อมโยง
กัน เป็ น เครือ ข่ า ยและมีก ารสือสาร
ข้อมูลกัน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
แ ล ะ ก า ร สื อ ส า ร แ ล ะ ห รื อ ก า ร
โทรคมนาคม เพือให้ ผู้ ร่ ว มประชุ ม
สามารถเข้า ถึง และใช้ง านสํ า หรับ
การประชุม ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ได้
ไม่ว่าจะเป็ นการประชุมด้วยเสียง หรือ
ทังเสียงและภาพ
“ผูค้ วบคุมระบบ”
หมายความว่า เจ้ า หน้ า ทีสหกรณ์ ผู้ทํ า หน้ า ทีดู แ ล
และบริหารจัดการระบบการประชุม
ผ่า นสืออิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ต ังแต่ เ ริมทํา
การประชุ ม จนเสร็จ สินการประชุ ม
แต่ละครัง
ข้อ 5 การประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์จะทําได้โดยมติคณะกรรมการดําเนินการไม่น้อยกว่า
2 ใน 3 ของคณะกรรมการดําเนินการทีมาประชุม ทังนีมติคณะกรรมการดําเนินการจะต้องกําหนด ดังนี
(1) เหตุผล และความจําเป็น ทีจะต้องจัดการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
(2) คณะกรรมการหรือ คณะอนุ ก รรมการชุ ด ใดทีสามารถจัด ประชุ ม ผ่ า นสือ
อิเล็กทรอนิกส์ได้
(3) ช่วงเวลาหรือเดือนทีสมควรให้มกี ารประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 6 เมือผูท้ ําหน้าทีประธานในทีประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุ กรรมการ คณะใด
กําหนดให้มกี ารประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมครังใดตามมติคณะกรรมการดําเนินการแล้ว
ผูจ้ ดั การจะต้องจัดให้มผี คู้ วบคุมระบบทีสามารถบริหารจัดการระบบ เพือตรวจสอบการทํางานและแก้ไข
ปญั หาให้ผรู้ ว่ มประชุมสามารถเข้าถึงระบบก่อนเริมการประชุม
ข้อ 7 ในการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ผมู้ หี น้าทีจัดการประชุม ต้องดําเนินการ ดังนี
(1) แจ้งเชิญการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
(2) จัดทําเอกสารประกอบการประชุมและนําข้อมูลเข้าสูร่ ะบบเพือให้ผเู้ ข้าร่วม
ประชุมทุกคน สามารถอ่านเอกสารได้ก่อนการประชุม
(3) จัดให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมแสดงตนและนับองค์ประชุม
(4) จัดทํารายงานการประชุมเป็ นหนังสือ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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(5) จัดให้มกี ารบันทึกเสียงหรือทังเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของผูร้ ่วมประชุมทุกคน
ตลอดระยะเวลาทีมีการประชุม เว้นแต่เป็ นการประชุมลับ
ข้อ 8 ในการจัดการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ของคณะกรรมการดําเนิ นการ หรือ
คณะกรรมการ หรือคณะอนุ กรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า
กึงหนึงของคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 9 ประธานกรรมการหรือประธานอนุ กรรมการ มีหน้าทีดําเนินการประชุม หากประธาน
กรรมการ หรือประธานอนุกรรมการไม่อยูใ่ นทีประชุม หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีได้ ให้รองประธานกรรมการ
ทําหน้าทีแทน ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการ หรือรองประธานอนุ กรรมการให้กรรมการ หรืออนุ กรรมการ
ทีมาประชุม เลือกกรรมการหรืออนุกรรมการคนหนึงทําหน้าทีแทน
ข้อ 10 การลงมติของทีประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับสหกรณ์และระเบียบทีเกียวข้องใน
แต่ละกรณี
ข้อ 11 ผูเ้ ข้าประชุมและผูเ้ ข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมิให้บุคคลอืนร่วมรับ
ฟงั หรือบันทึกเสียงหรือบันทึกภาพในการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 12 ในการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ให้จ่ายเบียประชุมให้แก่ผู้เข้าประชุมและ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมได้ตามระเบียบของสหกรณ์ ทังนี ให้จ่ายเบียประชุมแก่ผเู้ ข้าประชุมและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ซึงได้แสดงตนผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์เท่านัน
ข้อ 13 ในกรณีมปี ญั หาเกียวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนีให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 14 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 23 มีนาคม พ.ศ. 2563
(ลงนาม) วิฑรู ย์ ไชยเพิม
(นายวิฑรู ย์ ไชยเพิม)
รองประธานกรรมการดําเนินการ
รักษาการแทนประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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