คู่มื อมาตรฐานการรั กษาความมั่ นคงปลอดภั ยของการประชุ มผ่ านสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ นี้
เป็นเอกสารที่จัดทาขึ้นเพื่อใช้อธิบายและอ้างอิงเกี่ยวกับประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภั ยของการประชุมผ่ านสื่ ออิเล็ กทรอนิ กส์
พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งออกโดยอาศัยอานาจตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗
เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยเนื้อหาภายใน
จะประกอบด้วย ความเป็นมาและความสาคัญของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ความหมายของ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ องค์ประกอบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการ
(Process) ที่ เป็ น สาระส าคั ญ ของการประชุ มผ่ านสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ นอกจากนี้ ยั งจะได้ อธิ บ าย
ความหมายและเนื้อหาของประกาศกระทรวงฯ ในแต่ละข้อ ความหมายของคานิยาม มาตรการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพของผู้ร่วม และการบันทึกข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากระบบควบคุมการประชุม
กองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คู่มือนี้จะเป็นประโยชน์และสามารถใช้อธิบายและอ้างอิงเกี่ยวกับประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมทั้ งใช้ เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ของผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องทั้ งในภาครั ฐและภาคเอกชน
ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติการการบังคับใช้ประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวเป็นไปโดยถูกต้องและเรียบร้อย
และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย
ต่อไป
ผู้จัดทำ กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบ กองกฎหมาย
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มีนาคม ๒๕๖๓

หน้า

บทนำ
 ความเป็นมา ความสาคัญและประโยชน์ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 ความหมายและองค์ประกอบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๑
๓

มำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 ภาพรวมของประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐาน

๕

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗
 ความหมายของบทนิยามศัพท์
 ความหมายของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 กระบวนการ (Process) ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 ระบบควบคุมการประชุมที่มีความมั่นคงปลอดภัย
 องค์ประกอบพื้นฐานของเครื่องมือและอุปกรณ์ในระบบควบคุมการประชุม
 การจัดเตรียมความพร้อมของระบบควบคุมการประชุม
 การบริหารจัดการระบบควบคุมการประชุมระหว่างการประชุม
 การกาหนดให้ระบบควบคุมการประชุมสามารถทางานได้อย่างต่อเนื่องและเรียบร้อย
 การตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๖
๙
๙
๑๐
๑๓
๑๗
๑๗
๑๘
๑๘

ภำคผนวก
ก. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ข. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ค. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓

บทนำ
ความเป็นมา ความสาคัญและประโยชน์ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ความเป็นมา
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗
เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา
จานวน ๙ ข้อ โดยลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

หลักการและเหตุผล
เนื่องจาก ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับดังกล่าวเป็นกฎหมายที่ออกมาใช้
บังคับภายใต้สถานการณ์พิเศษ และโดยอาศัยอานาจพิเศษซึ่งมิได้ผ่านการตรวจพิจารณาและให้
ความเห็นชอบโดยรัฐสภา จึงทาให้รูปแบบของกฎหมายนี้แตกต่างจากรูปแบบของกฎหมายที่ผ่าน
การตรวจพิจารณาและให้ความเห็นชอบโดยรัฐสภา ดังนี้
๑. ไม่มีส่วนของหลักการและเหตุผลปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน แต่ได้ ปรากฏส่วนของ
บทนาหรืออรัมภบทของประกาศดังกล่าว โดยมีใจความว่า
“โดยที่เทคโนโลยีปัจจุบันทำให้ผู้ร่วมประชุมทั้งภำครัฐและภำคเอกชน
สำมำรถปรึ กษำหำรื อกั นผ่ ำนสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ ได้ โดยสะดวกแม้ จะมิ ได้ อยู่ ใน
สถำนที่เดียวกัน ทั้งยังเป็นกำรประหยัดต้นทุนและระยะเวลำในกำรจัดกำรประชุม
และกำรเดินทำงไปร่ วมประชุมด้วย และปัจจุบันมี กำรใช้วิธีกำรประชุมผ่ ำนสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ในกำรประกอบธุรกิจกันอย่ำงแพร่หลำย แต่กฎหมำยที่ใช้บังคับอยู่
ในปัจจุบันยังไม่เปิดช่องให้ดำเนินกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีผลบังคับ
ใช้ ได้ตำมกฎหมำย สมควรมี กฎหมำยกลำงเพื่ อกำหนดให้ กำรประชุมบำงอย่ำง
ที่กฎหมำยต่ ำง ๆ บั ญญั ติให้ ต้องประชุม สำมำรถกระท ำผ่ ำนสื่ ออิเล็ กทรอนิ กส์
โดยมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำยได้อีกทำงหนึ่งด้วย”
๒. มิได้กาหนดให้มีผู้รักษาการตามกฎหมายไว้
ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามเจตนารมณ์ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่
๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ปรากฏในส่วนของอรัมภบทจะเห็นได้ว่า
กฎหมายดังกล่าวต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชน เนื่องจากจะเป็นการประหยัดต้นทุนและระยะเวลาในการจัดการประชุมและการ
เดินทางไปร่วมประชุม อีกทั้งปัจจุบันมี การใช้วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบ
ธุรกิจกันอย่างแพร่หลายอยู่แล้ว โดยต้องการให้ประกาศฉบับนี้เป็นกฎหมายกลางเพื่อกาหนดให้
การประชุมบางอย่างที่กฎหมายต่างๆ บัญญัติให้ต้องประชุมสามารถกระทาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายได้อีกทางหนึ่งด้วย

๒

วันใช้บังคับ
ความในวรรคท้ายของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ มีใจความว่า
“ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”
ดังนั้น เมื่อประกาศฉบับนี้ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ วันใช้บังคับ จึงเริ่มตั้งแต่วัน
ดังกล่าวเป็นต้นไป
อย่ า งไรก็ ต าม ประกาศคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ดั ง กล่ า วได้ ก าหนดให้
การประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารกาหนด ทั้งนี้
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ได้ดาเนินการออกประกาศกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร เรื่ อง มาตรฐานการรั กษาความมั่ นคงปลอดภั ยของการประชุมผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยอาศัยอานาจตาม ข้อ ๔ แห่งประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุท ธศักราช
๒๕๕๗ และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ
๒๔๖ ง ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
ดั ง นั้ น จึ ง ท าให้ ก ารประชุ ม บางอย่ า งขององค์ ก รต่ า งๆ ทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน
ที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องประชุม สามารถกระทาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และมีผลบังคับใช้ได้ตาม
กฎหมายอีกทางหนึ่ง นับแต่ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

ความสาคัญและประโยชน์ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีความสาคัญและมีประโยชน์โดยตรง ดังนี้
๑. ท าให้ ผู้ ร่ ว มประชุ ม ทั้ งภาครั ฐ และภาคเอกชนสามารถปรึ ก ษาหารื อ กั น ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสะดวกแม้จะมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน
๒. ประหยัดต้นทุนและระยะเวลาในการจัดการประชุมและการเดินทางไปร่วมประชุม
๓. การมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายได้อีกทางหนึ่ง
๔. ประโยชน์ในทางอ้อม เช่น ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษซึ่งจะช่วยลดภาวะโลกร้อน
ได้อีกทางหนึ่ง

1

ปัจจุบัน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ปรับเปลี่ยนเป็น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

๓

ความหมายและองค์ประกอบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประกาศคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ฉบับ ที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุม ผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ ข้อ ๑ ได้กาหนดบทนิยามศัพท์ที่สาคัญไว้
ดังนี้

บทนิยามศัพท์
“การประชุ มผ่ านสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ ” หมำยควำมว่ ำ กำรประชุ มที่
กฎหมำยบั ญญั ติให้ ต้ องมี กำรประชุ มที่ กระท ำผ่ ำนสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ โดยผู้ ร่วม
ประชุ มอย่ ำงน้ อยหนึ่ งในสำมขององค์ ประชุ มต้ องอยู่ ในที่ ประชุ มแห่ งเดี ยวกั น
และผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในรำชอำณำจักรขณะที่มีกำรประชุม แม้จะมิได้อยู่
ในสถำนที่ เดี ย วกั น และสำมำรถประชุ ม ปรึ กษำหำรื อและแสดงควำมคิ ด เห็ น
ระหว่ำงกันได้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การที่ จ ะถือว่าเป็ น การประชุมผ่ านสื่ อ อิเล็ กทรอนิกส์ ตามนัยของบทนิ ยามข้างต้น นั้ น
จะต้องมีองค์ประกอบของการประชุม ๒ ส่วน ที่สาคัญ ดังนี้
ส่วนที่ ๑ การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุมที่กระทาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งในที่นี้ หมายความว่า เป็ นการประชุมที่มีกฎหมายบัญญั ติให้ต้องมีการประชุมด้วยวิธีการเข้าร่วม
ประชุมโดยพบเห็นหน้าของผู้ร่วมประชุมกันตามปกติแล้วเปลี่ยนรูปแบบของการประชุมจากรูปแบบเดิม
มาเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจเทียบเคียงได้กับหลักความเท่าเทียมกัน (Functional
Equivalent Approach) ซึ่งมีอยู่ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 (หลักความเท่าเทียม
กัน มีหลักการสาคัญว่า การใดๆ ไม่ว่าจะเป็นทานิติกรรม สัญญา หรือการดาเนินการใดที่ก่อให้เกิดผล
ทางกฎหมายโดยใช้เอกสารที่อยู่ในรูปกระดาษหากได้ก ระทาในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ให้มีผล
ทางกฎหมายเช่นเดียวกันกับที่ได้กระทาในรูปกระดาษ) กล่าวคือ เพียงแต่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องมี
การประชุมเท่านั้น โดยไม่จาเป็นต้องมีบทบัญญัติหรือบทส่งของกฎหมายนั้นๆ ว่า ให้สามารถจัดการ
ประชุ ม ผ่ านสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ ก็ เพี ย งพอที่ จ ะสามารถจั ด การประชุ ม ผ่ านสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
ตามประกาศคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ฉบั บนี้ ได้ เช่ น การประชุ มของกรรมการ ตามประมวล
กฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ บรรพ ๓ ลั ก ษณะ ๒๒ หุ้ น ส่ ว นและบริ ษั ท หรื อ การประชุ ม ของ
คณะกรรมการตามกฎหมายอื่นที่มีบทบัญญัติให้ต้องมีการประชุม เป็นต้น
ส่ ว นที่ ๒ ผู้ ร่ ว มประชุ ม อย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง ในสามขององค์ ป ระชุ ม ต้ อ งอยู่ ในที่ ป ระชุ ม
แห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม แม้จะมิได้อยู่ใน
2

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“มาตรา ๗ ห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใดเพียงเพราะเหตุที่
ข้อความนั้นอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”

๔
สถานที่ เดีย วกัน และสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิด เห็ น ระหว่างกันได้ผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า องค์ประกอบของการประชุม ส่วนนี้จะต้องมีสาระสาคัญ ๓ ประการ
ได้แก่
๑) ผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน
๒) ขณะที่ มี ก ารประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผู้ ร่ ว มประชุ ม ทั้ ง หมดต้ อ งอยู่ ใ น
ราชอาณาจั ก รไทย แม้ จ ะมิ ได้ อ ยู่ ในสถานที่ เดี ย วกั น เหตุ ที่ บั ญ ญั ติ ไว้ เช่ น นี้ อ าจเป็ น เพราะผู้ ร่า ง
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับนี้ ต้องการตัดปัญหาเกี่ยวกับภาระการพิสูจน์และปัญหา
เขตอานาจศาล หากมีการฟ้องร้องต่อศาลเกี่ยวกับความสมบูรณ์หรือความชอบด้วยกฎหมายของการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๓) สามารถประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ และแสดงความคิ ด เห็ น ระหว่ า งกั น ได้ ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ การที่จะถือว่าเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสมบูรณ์ นั้น จะต้องมี
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุม เป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ด้วย
“ผู้ร่วมประชุม” หมำยควำมรวมถึงกรรมกำร อนุกรรมกำร เลขำนุกำร และ
ผู้ช่วยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร
บทนิยามศัพท์ดังกล่าวได้ให้ความหมายของผู้ ร่วมประชุมโดยใช้คาว่า หมายความรวมถึง
ดังนั้ น ผู้ ร่ว มประชุมในการประชุมผ่ านสื่ อ อิเล็ กทรอนิ กส์ จึงอาจมี บุ คคลอื่น เข้าร่ว มประชุมด้ว ย
นอกเหนื อจาก กรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการหรือ
คณะอนุ ก รรมการ ด้ ว ยก็ ได้ อย่ างไรก็ ดี บุ ค คลซึ่ งเป็ น กรรมการ อนุ ก รรมการ เลขานุ ก าร และ
ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารของคณะกรรมการหรื อ คณะอนุ ก รรมการ นั้ น จะต้ อ งมี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ห รื อ
กาหนดไว้ หรือเป็นการแต่งตั้งตามกฎหมาย

มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ภาพรวมของประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ส ำหรั บ ภำพรวมของประกำศกระทรวงเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำร เรื่ อ ง
มำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเป็น
ประกำศที่ออกภำยใต้ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง กำรประชุม
ผ่ำนสื่ ออิเล็ กทรอนิ กส์ ลงวัน ที่ ๒๗ มิถุนำยน พุ ทธศักรำช ๒๕๕๗ นั้น จะประกอบด้ว ยเนื้อหำ
จำนวน ๙ ข้อ และข้อกำหนดแนบท้ำยประกำศ ดังนี้

หลักการและเหตุผล
“โดยที่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ่าน
สื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ลงวั น ที่ ๒๗ มิ ถุ น ายน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๗ ก าหนดให้ ก ารประชุ ม ผ่ านสื่ อ
อิเล็ กทรอนิ กส์ ต้องเป็ น ไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกาหนด
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๔ แห่งประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗
เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗””

วันใช้บังคับ
“ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป”
ดังนั้ น เมื่ อประกำศกระทรวงเทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำรสื่ อสำร เรื่อง มำตรฐำน
กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำฉบับประกำศและงำนทั่วไป เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๔๖ ง ลงวันที่ ๔ ธันวำคม
๒๕๕๗ วันใช้บังคับ จึงเริ่มตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

๖

ความหมายของบทนิยามศัพท์
“ความมั่ น คงปลอดภั ย ” หมายความว่ า การธ ารงไว้ ซึ่ ง ความลั บ
(confidentiality) ความถู กต้ อ งครบถ้ว น (integrity) และสภาพพร้อมใช้ งาน
(availability) ของระบบควบคุ ม การประชุ ม รวมทั้ ง คุ ณ สมบั ติ อื่ น ได้ แ ก่
ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง แ ท้ จ ริ ง (authenticity) ค ว า ม รั บ ผิ ด (accountability)
การห้ ามป ฏิ เสธค วาม รั บ ผิ ด (non-repudiation) และความน่ าเชื่ อ ถื อ
(reliability) ของข้ อ มู ล อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งหรื อ เกิ ด จากการประชุ ม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
“สื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า สื่อบันทึกข้อมูลหรือสารสนเทศ
ใดๆ ที่ใช้ วิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์ โดยการประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็ กตรอน
ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความ
รวมถึ ง การประยุ ก ต์ ใช้ วิ ธี ก ารทางแสง วิ ธี ก ารทางแม่ เหล็ ก หรื อ อุ ป กรณ์ ที่
เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ เช่นว่านั้น
“ระบบควบคุ ม การประชุ ม ” หมายความว่ า ระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิ ว เตอร์ และ/หรือ อุป กรณ์ สื่ อสารอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ใดๆ ทั้ งฮาร์ ด แวร์และ
ซอฟต์ แ วร์ ที่ เชื่ อ มโยงกั น เป็ น เครื อ ข่ า ย และมี ก ารสื่ อ สารข้ อ มู ล กั น โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ/หรือการโทรคมนาคม เพื่อให้ผู้ร่วม
ประชุมสามารถเข้าถึงและใช้งานส าหรับการประชุมผ่านสื่ ออิเล็ กทรอนิกส์ได้
ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ
“การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความว่า การประชุมที่
กฎหมายบัญญั ติให้ต้องมีการประชุมที่กระทาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ร่วม
ประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุม ต้องอยู่ในที่ประชุมแห่ งเดียวกัน
และผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม แม้จะมิได้
อยู่ในสถานที่เดียวกันและสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็น
ระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
“ผู้ ร่ ว มประชุ ม ” หมายความรวมถึ ง กรรมการ อนุ ก รรมการ
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

๗
“ผู้ควบคุมระบบ” หมายความว่า ผู้ทาหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการ
ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เริ่มทาการประชุมจนกระทั่งเสร็จ
สิ้นการประชุมในแต่ละครั้ง
“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม
แก่บุคคลอื่นในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศฉบับนี้
ตำมเอกสำรประกอบกำรประชุ ม คณะท ำงำนยกร่ ำ งประกำศมำตรฐำนกำรรั ก ษำ
ควำมมั่น คงปลอดภั ย ของกำรประชุ มผ่ ำนสื่ อ อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตำมประกำศคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ ได้อธิบำยเกี่ยวกับควำมหมำยและที่มำของบทนิยำมศัพท์ไว้ ดังนี้

๘

๙

ความหมายของการรั กษาความมั่ น คงปลอดภั ยของการประชุ ม ผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
คำว่ำ “ควำมมั่นคงปลอดภัย” นั้น เป็นคำที่คณะทำงำนยกร่ำงประกำศมำตรฐำนกำร
รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตำมประกำศคณะรักษำควำมสงบ
แห่ งชำติ ฉบั บ ที่ ๗๔/๒๕๕๗ น ำมำจำกคำนิ ยำมซึ่งอยู่ ในประกำศคณะกรรมกำรธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ
ของหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งออกโดยอำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ มำตรำ ๗ และ
มำตรำ ๘ แห่งพระรำชกฤษฎีกำกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
ภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ ภำยใต้พระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดย
คณะทำงำนดังกล่ ำวได้น ำคำว่ำ “ควำมมั่ นคงปลอดภัย ” มำกำหนดเป็ นคำนิยำมไว้ในประกำศ
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เรื่อง มำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของกำร
ประชุ มผ่ ำนสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่ งค ำนี้ มี ค วำมหมำยว่ ำ “กำรธ ำรงไว้ ซึ่ งควำมลั บ
(confidentiality) ควำมถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภำพพร้อมใช้งำน (availability) ของสำรสนเทศ
รวมทั้งคุณสมบัติอื่นได้แก่ควำมถูกต้องแท้จริง (authenticity) ควำมรับผิด (accountability) กำรห้ำม
ปฏิเสธควำมรับผิด (non-repudiation) และควำมน่ำเชื่อถือ (reliability)” ซึ่งที่มำของคำว่ำ “ควำมมั่นคง
ปลอดภัย” นั้น ได้นำมำจำกหลักพื้นฐำนด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ (Information
Security) ทีใ่ นทำงสำกลเรียกว่ำ หลัก CIA.
ดั ง นั้ น ควำมหมำยของกำรรั ก ษำควำมมั่ น คงปลอดภั ย ของกำรประชุ ม ผ่ ำ นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ตำมนัยของประกำศกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เรื่อง มำตรฐำน
กำรรั กษำควำมมั่ นคงปลอดภั ยของกำรประชุ มผ่ ำนสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ พ.ศ. ๒๕๕๗ อย่ ำ งน้ อ ย
ต้องประกอบด้วยกระบวนกำร (Process) ของกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

กระบวนการ (Process) ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตำมเอกสำรประกอบกำรประชุม คณะทำงำนยกร่ำงประกำศมำตรฐำนกำรรักษำควำม
มั่นคงปลอดภัยของกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตำมประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ ได้กำหนดให้มีกระบวนกำร (Process) ของกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้
ดังนี้
• ระบบควบคุม กำรประชุม ที่ มีค วำมมั่ น คงปลอดภั ย ทั้ งนี้ ไม่ ว่ำผู้ ให้ บ ริก ำรระบบ
ดังกล่ำวจะเป็นภำครัฐหรือภำคเอกชน (ข้อ ๔)
– มีมำตรฐำนไม่ต่ำกว่ำหลักเกณฑ์ต ำมประกำศคณะกรรมกำรธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓
– หรือมำตรฐำนอื่นที่เทียบเท่ำ เช่น ISO 27001 เป็นต้น

๑๐

•
•
•
•
•

– ต้องสำมำรถบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภำพแล้วแต่กรณีของผู้ร่วมประชุ ม
ทุ ก คนตลอดระยะเวลำที่ มี ก ำรประชุ ม รวมทั้ ง บั น ทึ ก ข้ อ มู ล จรำจร
ทำงคอมพิวเตอร์ที่เกิดจำกระบบควบคุมกำรประชุมด้วย
– กำรบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เสี ย งหรื อ ทั้ งเสี ย งและภำพจะต้ อ งบั น ทึ ก ในรู ป ข้ อ มู ล
อิเล็ กทรอนิกส์ ล งในสื่ ออิเล็ กทรอนิกส์ ที่มีควำมมั่นคงปลอดภัยและด้ว ย
วิธีกำรที่เชื่อถือได้ตำมข้อกำหนดแนบท้ำยประกำศ
องค์ประกอบพื้นฐำนของเครื่องมือและอุปกรณ์ในระบบควบคุมกำรประชุม (ข้อ ๕)
กำรจัดเตรียมควำมพร้อมของระบบควบคุมกำรประชุม (ข้อ ๖)
กำรบริหำรจัดกำรระบบควบคุมกำรประชุมระหว่ำงกำรประชุม (ข้อ ๗)
กำรก ำหนดให้ ร ะบบควบคุ ม กำรประชุ ม สำมำรถท ำงำนได้ อ ย่ ำ งต่ อเนื่ อ งและ
เรียบร้อย (ข้อ ๘)
กำรตีควำมและกำรวินิจฉัยปัญหำอันเกิดจำกกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ ๙)

ระบบควบคุมการประชุมที่มีความมั่นคงปลอดภัย
ข้ อ ๔ การประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ ก ระท าผ่ า นระบบ
ควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ซึ่ งส อ ด ค ล้ อ งกั บ ห ลั ก เก ณ ฑ์ ต าม ป ระ ก าศ ค ณ ะ ก รรม ก ารธุ รก รรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือมาตรฐานอื่น
ที่เทียบเท่า ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ให้บริการระบบดังกล่าวจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน
ให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณีของผู้ร่วม
ประชุ ม ทุ ก คน ตลอดระยะเวลาที่ มี ก ารป ระชุ ม รวมทั้ งข้ อ มู ล จราจร
ทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว ทั้งนี้ โดยบันทึกในระบบควบคุม
การประชุมหรือโดยระบบอื่นใด
การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ตามวรรคสองจะต้ อ งบั น ทึ ก ในรู ป ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ลงในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความมั่นคงปลอดภัยและด้วยวิธีการ
ที่เชื่อถือได้ตามข้อกาหนดแนบท้ายประกาศนี้
กำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จะถือว่ำมีควำมมั่นคงปลอดภัยตำมประกำศนี้จะต้อง
เป็นกำรประชุมที่กระทำผ่ำนระบบควบคุมกำรประชุมที่มีกระบวนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำน
สำรสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง
แนวนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของหน่วยงำนของรั ฐ
พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือมำตรฐำนอื่นที่เทียบเท่ำ ทั้งนี้ ตำมเอกสำรประกอบกำรประชุมคณะทำงำนยกร่ำง
ประกำศมำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตำมประกำศ
คณะรักษำควำมสงบแห่ งชำติ ฉบั บที่ ๗๔/๒๕๕๗ ได้ส รุปหลักเกณฑ์ ตำมประกำศคณะกรรมกำร

๑๑
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำน
สำรสนเทศของหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไว้ ดังนี้
๑. จัดให้มีนโยบำยในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของหน่วยงำนเป็น
ลำยลักษณ์อักษร อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย
• กำรเข้ำถึงหรือควบคุมกำรใช้งำนสำรสนเทศ
• จัดให้มีระบบสำรสนเทศและระบบสำรองของสำรสนเทศซึ่งอยู่ในสภำพพร้อมใช้
งำนและจัดทำแผนเตรียมควำมพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สำมำรถดำเนินกำร
ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สำมำรถใช้งำนสำรสนเทศได้ตำมปกติอย่ำง
ต่อเนื่อง
• กำรตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยงด้ำนสำรสนเทศอย่ำงสม่ำเสมอ
๒. จัดให้มีข้อปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของหน่วยงำน
อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วยกระบวนกำร ดังต่อไปนี้
• ต้องจัดทำข้อปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำน
สำรสนเทศของหน่วยงำน
• ต้องประกำศนโยบำยและข้อปฏิบัติดังกล่ำวให้ ผู้ เกี่ยวข้องทั้งหมดทรำบเพื่อให้
สำมำรถเข้ำถึง เข้ำใจ และปฏิบัติตำมนโยบำยและข้อปฏิบัติได้
• ต้องกำหนดผู้รับผิดชอบตำมนโยบำยและข้อปฏิบัติดังกล่ำวให้ชัดเจน
• ต้องทบทวนปรับปรุงนโยบำยและข้อปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
ส ำหรั บ กำรจั ด ให้ มี กำรบั น ทึ กเสี ย งหรือ ทั้ งเสี ย งและภำพของผู้ ร่ว มประชุ ม ทุ กคนตลอด
ระยะเวลำที่มีกำรประชุม รวมทั้งข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ที่เกิดจำกกำรบันทึก นั้น กำรบันทึก
ดังกล่ำวจะบันทึกโดยระบบควบคุมกำรประชุม เอง หรือโดยระบบอื่นใดก็ได้ ตัวอย่ำงกำรบันทึกโดย
ระบบอื่น อำทิ กรณีกำรจัดประชุมผ่ำนวีดิทัศน์ทำงไกล (VDO Conference) ของกระทรวงมหำดไทย
ที่ระบบควบคุมกำรประชุมยังขำดคุณลักษณะ (feature) สำหรับกำรบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภำพ
ของผู้ร่วมประชุมที่อยู่ ณ ปลำยทำง แต่จะมีเฉพำะคุณลักษณะ (feature) สำหรับกำรบันทึกเสียงหรือ
ทั้งเสียงและภำพของผู้ร่วมประชุมที่อยู่ต้นทำงเท่ำนั้น ซึ่งกรณีนี้ฝ่ำยเลขำนุกำร ซึ่งอยู่ ณ ปลำยทำง
อำจใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือหรือระบบอื่นใดในกำรบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภำพของผู้ร่วมประชุม
ที่อยู่ ณ ปลำยทำง ก็ได้ เช่น บันทึกด้วยกล้องวีดิโอ หรือเครื่องบันทึกเสียงแบบ MP3 เป็นต้น
อย่ำงไรก็ตำม ไม่ว่ำจะมีกำรบันทึก เสียงหรือทั้งเสียงและภำพของผู้ร่วมประชุมโดยระบบ
ควบคุ มกำรประชุ ม เอง หรื อโดยระบบอื่น ใด กำรบั น ทึ ก ข้อ มู ล ดั งกล่ ำวจะต้ อ งบั น ทึ ก ในรูป ข้ อ มู ล
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ล งในสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ มี ค วำมมั่ น คงปลอดภั ย และด้ ว ยวิ ธี ก ำรที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้
ตำมข้อกำหนดแนบท้ำยประกำศ ดังนี้
๑. มำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของกำรบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภำพของผู้ร่วม
ประชุมให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) มี เทคโนโลยี ห รื อ มำตรกำรป้ อ งกั น มิ ให้ มี ก ำรเปลี่ ย นแปลงหรื อ แก้ ไขเกิ ด ขึ้ น
กับข้ อมูลนั้ น เว้น แต่ก ำรรั บ รองหรือ บัน ทึ กเพิ่ มเติ ม หรือ กำรเปลี่ ยนแปลงใดๆ ที่อ ำจจะเกิด ขึ้น ได้

๑๒
ตำมปกติ ในกำรติดต่อสื่อสำร กำรเก็บรักษำ หรือกำรแสดงซึ่งไม่มีผลต่อควำมหมำยของข้อมูล นั้น
เพื่อให้สำมำรถยืนยันได้ว่ำได้ใช้วิธีกำรที่เชื่อถือได้ในกำรรักษำควำมถูกต้องของข้อ มูลตั้งแต่กำรสร้ำง
จนเสร็จสมบูรณ์และสำมำรถแสดงข้อมูลนั้นในภำยหลังได้ เช่น กำรเข้ำรหัสข้อมูล เป็นต้น
(๒) ในกรณีที่มีกำรบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภำพด้วยระบบควบคุมกำรประชุมให้มี
วิธีกำรที่เชื่อถือได้ในกำรระบุตัวตนผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมกำรประชุม เพื่อให้สำมำรถยืนยันได้ว่ำ
ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ได้ ดำเนินกำรโดยผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงเท่ำนั้น โดยอย่ำงน้อยต้องครอบคลุมเรื่อง
ดังต่อไปนี้
(๑) กำรระบุตัวตน (Identification)
(๒) กำรยืนยันตัวตน (Authentication)
(๓) กำรอนุญำตเฉพำะผู้มีสิทธิเข้ำถึง (Authorization)
(๔) ควำมรับผิดชอบต่อผลของกำรกระทำ (Accountability)
ข้อ ๒ ในกำรบันทึกข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ที่เกิดจำกระบบควบคุมกำรประชุม ต้องมี
กำรกำหนดมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของกำรบันทึกข้อมูลดังกล่ำว เพื่อให้สำมำรถทรำบ
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรติดต่อสื่อสำรของระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งแสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทำง ปลำยทำง
เวลำ วันที่ ปริมำณ ระยะเวลำ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรติดต่อสื่อสำรของระบบคอมพิวเตอร์นั้น
นอกจำกนี้ ในกำรเก็บรักษำข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ต้องใช้วิธีกำรที่ มีควำมมั่นคงปลอดภัยด้วย
วิธีกำรที่เชื่อถือได้ ดังต่อไปนี้
(๑) เก็บ ในสื่ อ (Media) ที่ส ำมำรถรักษำควำมครบถ้ วนถูกต้องแท้จริง (Integrity)
และระบุตัวบุคคล (Identification) ที่เข้ำถึงสื่อดังกล่ำวได้
(๒) มีระบบกำรเก็บรักษำควำมลับของข้อมูลที่จัดเก็บ และกำหนดชั้นควำมลับใน
กำรเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำว เพื่อรักษำควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล และไม่ให้ทั้งผู้ควบคุมระบบและผู้ดูแล
ระบบสำมำรถแก้ไขข้อมูล ที่เก็บรักษำไว้ เช่น กำรเก็บไว้ใน Centralized Log Server หรือกำรทำ
Data Archiving หรือทำ Data Hashing เป็นต้น เว้นแต่ ผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้รับอนุญำตให้
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ ำวได้ เช่น ผู้ ตรวจสอบระบบสำรสนเทศขององค์กร (IT Auditor) หรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมำย เป็นต้น
(๓) เพื่อให้ข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์มีควำมถูกต้องและนำมำใช้ประโยชน์ได้จริง
ต้องตั้งนำฬิกำของอุปกรณ์บริกำรทุกชนิดให้ตรงกับเวลำอ้ำงอิงสำกล

๑๓

องค์ประกอบพื้นฐานของเครื่องมือและอุปกรณ์ในระบบควบคุมการประชุม
ข้อ ๕ ระบบควบคุ มการประชุม ตามข้อ ๔ อย่างน้ อยจะต้องมี
องค์ประกอบพื้นฐานของการทางาน ดังนี้
(๑) ท าให้ ผู้ ร่ว มประชุ ม สามารถสื่ อ สารถึ งกั น ได้ ด้ ว ยเสี ย งหรื อ
ทั้ งเสี ย งและภาพโดยผ่ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร และ/หรื อ
การโทรคมนาคม ทั้ ง ประเภทที่ ใช้ ส ายและไร้ ส าย เช่ น เครื อ ข่ า ยโทรศั พ ท์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภ ายในองค์กรหรือแลน (Local Area Network : LAN)
เครือข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัลหรือไอเอสดีเอ็น (Integrated Services
Digital Network : ISDN หรื อ เครื อ ข่ า ยแบบ Wide Area Network : WAN)
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครือข่ายไมโครเวฟ เครือข่ายวิทยุโทรคมนาคม เครือข่าย
การสื่อสารโดยใช้ดาวเทียม เป็นต้น
(๒) เชื่อมโยงสถานที่ประชุมตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปเข้าด้วยกัน
(๓) ทาให้ผู้ร่วมประชุมสามารถสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กันได้สองทาง
(๔) มี อุ ป กรณ์ น าเข้ า ข้ อ มู ล จากที่ ห นึ่ ง ไปยั ง อี ก ที่ ห นึ่ ง โดยผ่ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ/หรือการโทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์
กล้องโทรทัศน์ ไมโครโฟน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร เครื่องกราดภาพ
เป็นต้น
(๕) มีอุปกรณ์เพื่อทาหน้าที่เชื่อมโยงหรือแปลงสัญญาณเสียงหรือทั้ง
เสี ยงและภาพที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร และ/หรือการ
โทรคมนาคม ที่เอื้ออานวยต่อการรับชมและรับฟังของผู้ร่วมประชุม แล้วแต่กรณี
นอกจากนี้ อาจมีองค์ประกอบพื้นฐานของการทางานเพิ่มเติม ดังนี้
(๑) มีอุปกรณ์แสดงผลข้อมูลที่ถูกส่งผ่านมาจากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร และ/หรือการโทรคมนาคมให้ เป็ นข้อมูล ที่ ผู้ ร่ว ม
ประชุมสามารถรับ รู้ ได้ เช่น ล าโพง จอภาพ เครื่องฉายภาพวีดิทัศน์ (video
projector) อุปกรณ์แสดงผลที่เป็นเอกสาร (hard copy) เป็นต้น
(๒) กรณีมีการประชุมในห้องประชุมจะต้องมีการติดตั้งวัสดุ เพื่อทา
หน้าที่ซับเสียงที่เหมาะสมกับสภาพของห้องประชุม เพื่อป้องกันเสียงก้องหรือ
เสียงสะท้อน
สำหรับองค์ประกอบพื้นฐำนของเครื่องมือและอุปกรณ์ในระบบควบคุมกำรประชุม นั้น เท่ำที่
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้สำรวจพบตำมที่ได้ประสำนเพื่อรับฟังควำมคิดเห็น
ของภำคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบกำรจัดทำร่ำงประกำศกระทรวงฯ อำจสรุปข้อมูลเกี่ยวกับระบบ
จัดกำรประชุมหรือระบบควบคุมกำรประชุมที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้เป็ น ๒ กลุ่มใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ

๑๔
๑) กลุ่มที่ถือเป็นระบบเก่ำ เช่น ระบบของกระทรวงมหำดไทย เป็นต้น กลุ่มนี้จะผ่ำนอำยุกำรใช้งำน
มำแล้ ว เป็ น ระยะเวลำกว่ ำ สิ บ ปี ขึ้ น ไป และมี คุ ณ ลั ก ษณะของกำรท ำงำนในเบื้ อ งต้ น ที่ ส ำคั ญ คื อ
มีกำรถ่ำยทอดเสียงหรือทั้งเสียงและภำพของผู้ร่วมประชุ มเพื่อให้มีกำรสื่อสำรกันระหว่ำงที่ประชุม
แต่ละแห่งได้แต่จะไม่มีคุณลักษณะในกำรบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภำพของผู้ร่วมประชุมได้ และ
๒) กลุ่ มที่ถือเป็ น ระบบใหม่ เช่น ระบบของ บริษัท กสท โทรคมนำคม จำกัด (CAT conference)
สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) (สพร.) ระบบของผู้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคม
(Operator) แต่ละรำย หรือระบบของภำคเอกชนอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งกลุ่มนี้จะมีคุณลั กษณะในกำรทำงำน
ของระบบค่อนข้ำงครบถ้วนและเป็นไปตำมคุณลั กษณะตำมที่ประกำศฯ กำหนดไว้ อย่ำงไรก็ตำม
ไม่ว่ำระบบควบคุมกำรประชุมจะเป็นระบบเก่ำ หรือระบบใหม่ อย่ำงน้อยที่สุดจะต้องมีองค์ประกอบ
พื้ น ฐำนของเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ในระบบควบคุ ม กำรประชุ ม เป็ น ไปตำม ข้ อ ๕ จึ ง จะถื อ ว่ ำ
มีมำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตำมประกำศนี้

ภาพตัวอย่างของระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๑๕

Video Conference)
•
Video Conference)

http://www.disaster.go.th/dpm/index.php?option=com_content&task=view&id=47780&Itemid=257

๑๖

(VIDEO CONFERRENCE)

•
(VIDEO CONFERRENCE)

Network Operating Center
(NOC)

http://www.dol.go.th/dol/index.php?option=com_content
&task=view&id=3594

๑๗

การจัดเตรียมความพร้อมของระบบควบคุมการประชุม
ข้อ ๖ เมื่อผู้ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมกาหนดให้จัดการประชุม
ผ่านสื่ ออิเล็ กทรอนิ กส์ ในการประชุมครั้งใดแล้ ว ผู้มี ห น้าที่จัดการประชุม ต้อง
ดาเนิน การเพื่อให้ มีการใช้ระบบควบคุมการประชุมเป็นลายลักษณ์ อักษรก่อน
จัดการประชุม โดยจะต้องจัดให้มีผู้ควบคุมระบบที่สามารถบริหารจัดระบบเพื่อ
ตรวจสอบการทางานและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร่วมประชุมโดยการเข้าถึงระบบ
แบบระยะไกล (remote access) ได้ด้วย ทั้งนี้ ระบบควบคุมการประชุมจะต้อง
พร้อมทางานก่อนการประชุม
กำรจัดเตรียมควำมพร้อมของระบบควบคุมกำรประชุม เป็นกำรยืนยันว่ำ จะมีระบบควบคุม
กำรประชุมที่พ ร้อมใช้งำนก่อนที่ จะดำเนินกำรประชุมผ่ ำนสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ส่ วนกำรดำเนิ นกำร
เพื่อให้มีกำรใช้ระบบควบคุมเป็นลำยลักษณ์อักษรก่อนจัดกำรประชุมนั้น ถือเป็นหลักฐำนสำคัญอย่ำง
หนึ่งเพื่อประโยชน์ในกำรยืนยันหรือกำรตรวจสอบว่ำ ได้มีกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นจริง
ทั้งนี้ กำรยื น ยั น เป็ น ลำยลั กษณ์ อักษรดังกล่ ำวอำจกระทำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็ กทรอนิกส์ ก็ได้ อำทิ
กำรจองห้ อ งประชุ ม หรื อ ระบบควบคุ ม กำรประชุ ม แบบออนไลน์ หรื อ กำรจองผ่ ำ นวิ ธี ก ำร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์อื่นแต่เป็นแบบออฟไลน์ เช่น จองผ่ำนจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) เป็นต้น
ส่วนกำรจัดให้มีผู้ควบคุมระบบทีส่ ำมำรถบริหำรจัดระบบเพื่อตรวจสอบกำรทำงำนและแก้ไข
ปัญหำให้กับผู้ร่วมประชุมโดยกำรเข้ำถึงระบบแบบระยะไกล (remote access) ได้ด้วย นั้น ถือเป็น
คุณลักษณะสำคัญของระบบควบคุมกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ที่จะต้องมี เพื่อให้กำรประชุม
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยควำมรำบรื่น ทั้งนี้ ระบบควบคุมกำรประชุมจะต้องพร้อมทำงำนก่อน
กำรประชุมเสมอ

การบริหารจัดการระบบควบคุมการประชุมระหว่างการประชุม
ข้อ ๗ ในการบริหารจัดการระบบตามข้อ ๖ ประธานในที่ป ระชุม
และ/หรือผู้ควบคุมระบบจะต้องสามารถตัดสัญญาณเสียงหรือสัญญาณภาพหรือ
ทั้งสัญญาณเสียงและสัญญาณภาพ หรือหยุดการส่งข้อมูลให้เครื่องหรืออุปกรณ์
สื่ อ สารของผู้ ร่ ว มประชุ ม เครื่อ งใดเครื่อ งหนึ่ งภายในระบบได้ ทั น ที ห ากมี เหตุ
จาเป็นหรือมีกรณีฉุกเฉิน
กำรบริหำรจัดกำรระบบควบคุมกำรประชุมระหว่ำงกำรประชุม โดยให้ประธำนในที่ประชุม
และ/หรือผู้ควบคุมระบบจะต้องสำมำรถตัดสัญญำณเสียงหรือสัญญำณภำพหรือทั้งสัญญำณเสียงและ
สัญญำณภำพ หรือหยุดกำรส่งข้อมูลให้เครื่องหรืออุปกรณ์สื่อสำรของผู้ร่วมประชุมเครื่องใดเครื่องหนึ่ง
ภำยในระบบได้ทันที นั้น ก็เพื่อทำให้กำรประชุมเป็นไปตำมควำมประสงค์ของผู้ร่วมประชุม กล่ำวคือ
ในบำงช่วงหรือบำงตอนของกำรประชุมอำจมีควำมจำเป็นต้องตัดสัญญำณเสียงหรือสัญญำณภำพหรือ
ทั้งสั ญญำณเสี ยงและสั ญญำณภำพ หรือหยุดกำรส่งข้อมูลให้ เครื่องหรืออุปกรณ์ สื่อสำรของผู้ร่ว ม

๑๘
ประชุมเครื่องใดเครื่องหนึ่ ง อำทิ กำรประชุมลับ หรือกำรให้ผู้ร่วมประชุ มพูดหรือแสดงควำมคิดเห็น
เป็นรำยบุคคลหรือเฉพำะรำย เป็นต้ น ซึ่งรวมทั้งหำกมีเหตุจำเป็นหรือมีกรณีฉุกเฉินก็จะต้องสำมำรถ
ตัดสัญญำณเสียงหรือสัญญำณภำพหรือทั้งสัญญำณเสียงและสัญญำณภำพ หรือหยุดกำรส่งข้อมูลให้
เครื่องหรืออุปกรณ์สื่อสำรของผู้ร่วมประชุมเครื่องใดเครื่องหนึ่งได้ด้วยเช่นกัน

การกาหนดให้ระบบควบคุมการประชุมสามารถทางานได้อย่างต่อเนื่องและเรียบร้อย
ข้อ ๘ ในระหว่างการประชุ ม ผู้ ร่ว มประชุ ม ทุ ก คนต้ องสามารถ
ดูข้อมูลการประชุมที่กาลังนาเสนอในที่ประชุมผ่านเครื่องหรืออุปกรณ์สื่อสารของ
ตนเองได้ ตลอดระยะเวลาการประชุ ม เว้น แต่ จ ะมี การตั ด สั ญ ญาณเสี ย งหรือ
สัญญาณภาพหรือทั้งสัญญาณเสียงและสัญญาณภาพ หรือหยุดการส่งข้อมูลให้
เครื่ องหรื อ อุ ป กรณ์ สื่ อสารของผู้ ร่ว มประชุม นั้ น โดยมีเหตุ จาเป็ น หรือ มี ก รณี
ฉุกเฉินตามข้อ ๗
กำรก ำหนดให้ ร ะบบควบคุ ม กำรประชุ ม สำมำรถท ำงำนได้ อ ย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งและเรี ย บร้ อ ย
ด้วยกำรให้ผู้ร่วมประชุมทุกคนสำมำรถดูข้อมูลกำรประชุมที่กำลังนำเสนอในที่ประชุมผ่ำนเครื่องหรือ
อุปกรณ์สื่อสำรของตนเองได้ตลอดระยะเวลำกำรประชุม นั้น ถือเป็นคุณลักษณะพื้นฐำนที่สำคัญ ของ
ระบบควบคุมกำรประชุมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่ำงยิ่ง เว้นแต่
จะมีกำรตัดสัญญำณเสียงหรือสัญญำณภำพหรือทั้งสัญญำณเสียงและสัญญำณภำพ หรือหยุดกำรส่ง
ข้อมูลให้เครื่องหรืออุปกรณ์สื่อสำรของผู้ร่วมประชุมนั้น โดยมีเหตุจำเป็นหรือมีกรณีฉุกเฉินตำมข้อ ๗

การตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๙ ให้ ป ลั ด กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
รักษาการให้ เป็ น ไปตามประกาศนี้ และให้ มีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหา
อันเกิดจากการปฏิบัติตามประกาศนี้
กำรกำหนดให้ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเป็นผู้รักษำกำร และให้มี
อำนำจตีควำมและวินิจฉัยปัญหำอันเกิดจำกกำรปฏิบัติตำมประกำศกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร เรื่อง มำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๕๗ ก็เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรพิจำรณำ ตีควำม และวินิจฉัย ปัญหำ หำกเกิดกรณีมี
ปัญ หำจำกกำรปฏิบัติตำมประกำศ ซึ่งจะทำให้ กำรพิจำรณำ ตีควำม และวินิจฉัย ปัญ หำเป็นไปได้
รวดเร็ว

ภาคผนวก ก
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๔๖ ง

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ กําหนดให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔ แห่งประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗
เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐาน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ความมั่นคงปลอดภัย” หมายความว่า การธํารงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน
(integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ของระบบควบคุมการประชุม รวมทั้งคุณสมบัติอื่น
ได้แก่ความถูกต้องแท้จริง (authenticity) ความรับผิด (accountability) การห้ามปฏิเสธความรับผิด
(non-repudiation) และความน่าเชื่อถือ (reliability) ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจาก
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
“สื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า สื่อบันทึกข้อมูลหรือสารสนเทศใด ๆ ที่ใช้วิธีการทาง
อิเ ล็ ก ทรอนิก ส์ โ ดยการประยุ ก ต์ ใ ช้วิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ตรอน ไฟฟ้ า คลื่ น แม่ เ หล็ก ไฟฟ้ า หรื อ วิ ธี อื่ น ใด
ในลั ก ษณะคล้ า ยกั น และให้ ห มายความรวมถึ ง การประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ธี ก ารทางแสง วิ ธี ก ารทางแม่ เ หล็ ก
หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น
“ระบบควบคุมการประชุม” หมายความว่า ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรืออุปกรณ์
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย และมีการสื่อสาร
ข้อมูลกันโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ/หรือการโทรคมนาคม เพื่อให้ผู้ร่วมประชุม
สามารถเข้าถึงและใช้งานสําหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยเสียง
หรือทั้งเสียงและภาพ
“การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม
ที่กระทําผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุม ต้องอยู่ในที่ประชุม
แห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม แม้จะมิได้อยู่ใน
สถานที่เดียวกันและสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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“ผู้ร่วมประชุม” หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
ของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
“ผู้ควบคุมระบบ” หมายความว่า ผู้ทําหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการระบบการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เริ่มทําการประชุมจนกระทั่งเสร็จสิ้นการประชุมในแต่ละครั้ง
“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมแก่บุคคลอื่นในการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศฉบับนี้
ข้อ ๔ การประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ ก ระทํ า ผ่ า นระบบควบคุ ม การประชุ ม ที่ มี
กระบวนการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า นสารสนเทศ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ต ามประกาศ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภั ย ด้ า นสารสนเทศของหน่ ว ยงานของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ หรื อ มาตรฐานอื่ น ที่ เ ที ย บเท่ า ทั้ ง นี้
ไม่ว่าผู้ให้บริการระบบดังกล่าวจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน
ให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณีของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลา
ที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว ทั้งนี้ โดยบันทึก
ในระบบควบคุมการประชุมหรือโดยระบบอื่นใด
การบันทึกข้อมูลตามวรรคสองจะต้องบันทึกในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ลงในสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่มีความมั่นคงปลอดภัยและด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้ตามข้อกําหนดแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๕ ระบบควบคุ มการประชุ มตามข้อ ๔ อย่างน้ อยจะต้องมี องค์ประกอบพื้นฐานของ
การทํางาน ดังนี้
(๑) ทําให้ผู้ร่วมประชุมสามารถสื่อสารถึงกันได้ด้วยเสียงหรือทั้งเสียงและภาพโดยผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และ/หรือการโทรคมนาคม ทั้งประเภทที่ใช้สายและไร้สาย เช่น เครือข่ายโทรศัพท์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรหรือแลน (Local Area Network : LAN) เครือข่ายบริการสื่อสาร
ร่วมระบบดิจิทัลหรือไอเอสดีเอ็น (Integrated Services Digital Network : ISDN หรือเครือข่ายแบบ
Wide Area Network : WAN) เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครือข่ายไมโครเวฟ เครือข่ายวิทยุโทรคมนาคม
เครือข่ายการสื่อสารโดยใช้ดาวเทียม เป็นต้น
(๒) เชื่อมโยงสถานที่ประชุมตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปเข้าด้วยกัน
(๓) ทําให้ผู้ร่วมประชุมสามารถสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กันได้สองทาง
(๔) มีอุปกรณ์นําเข้าข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และ/หรือการโทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์ กล้องโทรทัศน์ ไมโครโฟน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร
เครื่องกราดภาพ เป็นต้น
(๕) มีอุปกรณ์เพื่อทําหน้าที่เชื่อมโยงหรือแปลงสัญญาณเสียงหรือทั้งเสียงและภาพที่เหมาะสมกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ/หรือการโทรคมนาคม ที่เอื้ออํานวยต่อการรับชมและรับฟัง
ของผู้ร่วมประชุม แล้วแต่กรณี
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นอกจากนี้ อาจมีองค์ประกอบพื้นฐานของการทํางานเพิ่มเติม ดังนี้
(๑) มีอุปกรณ์แสดงผลข้อมูลที่ถูกส่งผ่านมาจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และ/หรือการโทรคมนาคมให้เป็นข้อมูลที่ผู้ร่วมประชุมสามารถรับรู้ได้ เช่น ลําโพง จอภาพ เครื่องฉายภาพวีดิทัศน์
(video projector) อุปกรณ์แสดงผลที่เป็นเอกสาร (hard copy) เป็นต้น
(๒) กรณีมีการประชุมในห้องประชุมจะต้องมีการติดตั้งวัสดุเพื่อทําหน้าที่ซับเสียงที่เหมาะสมกับ
สภาพของห้องประชุม เพื่อป้องกันเสียงก้องหรือเสียงสะท้อน
ข้อ ๖ เมื่อ ผู้ทํ าหน้ าที่ ประธานในที่ประชุ มกํ าหนดให้จัด การประชุ มผ่านสื่ อ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์
ในการประชุมครั้งใดแล้ว ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องดําเนินการเพื่อให้มีการใช้ระบบควบคุมการประชุม
เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจัดการประชุม โดยจะต้องจัดให้มีผู้ควบคุมระบบที่สามารถบริหารจัดระบบ
เพื่อตรวจสอบการทํางานและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร่วมประชุมโดยการเข้าถึงระบบแบบระยะไกล (remote access)
ได้ด้วย ทั้งนี้ ระบบควบคุมการประชุมจะต้องพร้อมทํางานก่อนการประชุม
ข้อ ๗ ในการบริหารจัดการระบบตามข้อ ๖ ประธานในที่ประชุม และ/หรือผู้ควบคุมระบบ
จะต้องสามารถตัดสัญญาณเสียงหรือสัญญาณภาพหรือ ทั้งสัญญาณเสียงและสัญญาณภาพ หรือหยุด
การส่งข้อมูลให้เครื่องหรืออุปกรณ์สื่อสารของผู้ร่วมประชุมเครื่องใดเครื่องหนึ่งภายในระบบได้ทันทีหากมี
เหตุจําเป็นหรือมีกรณีฉุกเฉิน
ข้อ ๘ ในระหว่ า งการประชุ ม ผู้ ร่ ว มประชุ ม ทุ ก คนต้ อ งสามารถดู ข้ อ มู ล การประชุ ม ที่ กํ า ลั ง
นําเสนอในที่ประชุมผ่านเครื่องหรืออุปกรณ์สื่อสารของตนเองได้ตลอดระยะเวลาการประชุม เว้นแต่จะมี
การตัดสัญญาณเสียงหรือสัญญาณภาพหรือทั้งสัญญาณเสียงและสัญญาณภาพ หรือหยุดการส่งข้อมูล
ให้เครื่องหรืออุปกรณ์สื่อสารของผู้ร่วมประชุมนั้น โดยมีเหตุจําเป็นหรือมีกรณีฉุกเฉินตามข้อ ๗
ข้อ ๙ ให้ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้
และให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
พรชัย รุจิประภา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อกําหนดแนบท้ายประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗
--------------------------------------------ข้อ ๑ มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพของผู้ร่วม
ประชุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) มี เทคโนโลยี หรือมาตรการป้องกั นมิ ใ ห้มีการเปลี่ ยนแปลงหรื อแก้ไขเกิดขึ้ นกั บข้อมู ล นั้ น
เว้นแต่การรับรองหรือบันทึกเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตามปกติในการ
ติดต่อสื่อสาร การเก็บรักษา หรือการแสดงซึ่งไม่มีผลต่อความหมายของข้อมูลนั้น เพื่อให้สามารถยืนยันได้
ว่าได้ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ในการรักษาความถูกต้องของข้อมูลตั้งแต่การสร้างจนเสร็จสมบูรณ์และสามารถ
แสดงข้อมูลนั้นในภายหลังได้
(๒) ในกรณีที่มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพด้วยระบบควบคุมการประชุมให้มีวิธีการที่
เชื่อถือได้ในการระบุตัวตนผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมการประชุม เพื่อให้สามารถยืนยันได้ว่าข้อมูลที่ได้
บันทึกไว้ได้ดําเนินการโดยผู้มีสิทธิในการเข้าถึงเท่านั้น โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) การระบุตัวตน (Identification)
(๒) การยืนยันตัวตน (Authentication)
(๓) การอนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิเข้าถึง (Authorization)
(๔) ความรับผิดชอบต่อผลของการกระทํา (Accountability)
ข้อ ๒ ในการบันทึกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากระบบควบคุมการประชุม ต้องมีการ
กําหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการบันทึกข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สามารถทราบข้อมูล
เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งแสดงถึงแหล่งกําเนิด ต้นทาง ปลายทาง เวลา วันที่
ปริมาณ ระยะเวลา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น นอกจากนี้ ใน
การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ต้องใช้วิธีการที่มีความมั่นคงปลอดภัยด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้
ดังต่อไปนี้
(๑) เก็บในสื่อ (Media) ที่สามารถรักษาความครบถ้วนถูกต้องแท้จริง (Integrity) และระบุตัว
บุคคล (Identification) ที่เข้าถึงสื่อดังกล่าวได้
(๒) มีระบบการเก็บรักษาความลับของข้อมูลที่จัดเก็บ และกําหนดชั้นความลับในการเข้าถึงข้อมูล
ดังกล่าว เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของข้อมูล และไม่ให้ทั้งผู้ควบคุมระบบและผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไข
ข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ เช่น การเก็บไว้ใน Centralized Log Server หรือการทํา Data Archiving หรือทํา
Data Hashing เป็นต้น เว้นแต่ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
เช่น ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศขององค์กร (IT Auditor) หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น
(๓) เพื่อให้ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์มีความถูกต้องและนํามาใช้ประโยชน์ได้จริง ต้องตั้ง
นาฬิกาของอุปกรณ์บริการทุกชนิดให้ตรงกับเวลาอ้างอิงสากล

ภาคผนวก ข
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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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

ภาคผนวก ค
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓
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ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
ของหนวยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๓
ดวยปญหาดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยใหกับสารสนเทศมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศ
และต า งประเทศ อี ก ทั้ ง ยั งมี แ นวโน ม ที่ จ ะส ง ผลกระทบตอ ภาครั ฐ และภาคธุร กิ จ มากขึ้น ทํ า ให
ผูประกอบการ ตลอดจนองคกร ภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีการดําเนินงานใด ๆ ในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสผานระบบสารสนเทศขององคกร ขาดความเชื่อมั่นตอการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ในทุ ก รู ป แบบ ประกอบกั บ คณะกรรมการธุ ร กรรมทางอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส ต ระหนั ก ถึ ง ความจํ า เป น
ที่จะสงเสริมและผลักดันใหประเทศสามารถยกระดับการแขงขันกับประเทศอื่น ๆ โดยการนําระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกตใชประกอบการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสอยางแพรหลาย
จึงเห็นความสําคัญที่จะนํากฎหมาย ขอบังคับตาง ๆ มาบังคับใชกับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ทั้งในสวนที่ตองกระทําและในสวนที่ตองงดเวนการกระทํา เพื่อชวยใหการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ของหนวยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความนาเชื่อถือ
เพื่อ ใหการดําเนินการใด ๆ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกับหนวยงานของรัฐ หรือโดย
หนวยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได ตลอดจนมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส จึงเห็นควรกําหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ แหงพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสจึงไดจัดทําประกาศฉบับนี้ เพื่อเปนแนวทางเบื้องตนใหหนวยงานของรัฐ
ใชในการกําหนดนโยบาย และขอปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ซึ่งอยางนอย
ตองประกอบดวยสาระสําคัญ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
(๑) ผูใชงาน หมายความวา ขาราชการ เจาหนาที่ พนักงานของรัฐ ลูกจาง ผูดูแลระบบ
ผูบริหารขององคกร ผูรับบริการ ผูใชงานทั่วไป
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(๒) สิทธิของผูใชงาน หมายความวา สิทธิทั่วไป สิทธิจําเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่นใด
ที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศของหนวยงาน
(๓) สินทรัพย (asset) หมายความวา สิ่งใดก็ตามที่มีคุณคาสําหรับองคกร
(๔) การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ หมายความวา การอนุญาต การกําหนดสิทธิ
หรือการมอบอํานาจใหผูใชงาน เขาถึงหรือใชงานเครือขายหรือระบบสารสนเทศ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส
และทางกายภาพ รวมทั้งการอนุญาตเชนวานั้นสําหรับบุคคลภายนอก ตลอดจนอาจกําหนดขอปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเขาถึงโดยมิชอบเอาไวดวยก็ได
(๕) ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ (information security) หมายความวา การธํารงไว
ซึ่งความลับ (confidentiality) ความถูกตองครบถวน (integrity) และสภาพพรอมใชงาน (availability)
ของสารสนเทศ รวมทั้งคุณสมบัติอื่น ไดแกความถูกตองแทจริง (authenticity) ความรับผิด (accountability)
การหามปฏิเสธความรับผิด (non-repudiation) และความนาเชื่อถือ (reliability)
(๖) เหตุการณดานความมั่น คงปลอดภัย (information security event) หมายความวา
กรณีที่ระบุการเกิดเหตุการณ สภาพของบริการหรือเครือขายที่แสดงใหเห็น ความเปนไปไดที่จะเกิด
การฝาฝนนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยหรือมาตรการปองกันที่ลมเหลว หรือเหตุการณอันไมอาจรู
ไดวาอาจเกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัย
(๗) สถานการณดานความมั่นคงปลอดภัยที่ไมพึงประสงคหรือไมอาจคาดคิด (information
security incident) หมายความวา สถานการณดานความมั่นคงปลอดภัยที่ไมพึงประสงคหรือไมอาจคาดคิด
(unwanted or unexpected) ซึ่งอาจทําใหระบบขององคกรถูกบุกรุกหรือโจมตี และความมั่น คง
ปลอดภัยถูกคุกคาม
ขอ ๒ หน ว ยงานของรั ฐ ต อ งจั ด ให มี น โยบายในการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย
ดานสารสนเทศของหนวยงานเปนลายลักษณอักษร ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยเนื้อหา ดังตอไปนี้
(๑) การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ
(๒) จัดใหมีระบบสารสนเทศและระบบสํารองของสารสนเทศซึ่งอยูในสภาพพรอมใชงาน
และจั ด ทํ า แผนเตรี ย มความพร อ มกรณี ฉุ ก เฉิ น ในกรณี ที่ ไ ม ส ามารถดํ า เนิ น การด ว ยวิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหสามารถใชงานสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเนื่อง
(๓) การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ
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ขอ ๓ หน ว ยงานของรั ฐ ต อ งจั ด ให มี ข อ ปฏิ บั ติ ใ นการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย
ดานสารสนเทศของหนวยงาน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยกระบวนการ ดังตอไปนี้
(๑) หนวยงานของรัฐ ตองจั ดทําข อปฏิบั ติที่สอดคลอ งกับนโยบายการรักษาความมั่น คง
ปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงาน
(๒) หนวยงานของรัฐตองประกาศนโยบายและขอปฏิบัติดังกลาว ใหผูเกี่ยวของทั้งหมดทราบ
เพื่อใหสามารถเขาถึง เขาใจ และปฏิบัติตามนโยบายและขอปฏิบัติได
(๓) หนวยงานของรัฐตองกําหนดผูรับผิดชอบตามนโยบายและขอปฏิบัติดังกลาวใหชัดเจน
(๔) หนวยงานของรัฐตองทบทวนปรับปรุงนโยบายและขอปฏิบัติใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
ขอ ๔ ขอปฏิบัติในดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตองมีเนื้อหาอยางนอยครอบคลุม
ตามขอ ๕ - ๑๕
ขอ ๕ ใหมีขอกําหนดการเขาถึงและควบคุม การใชงานสารสนเทศ (access control)
ซึ่งตองมีเนื้อหาอยางนอย ดังนี้
(๑) หนวยงานของรัฐตองมีการควบคุมการเขาถึงขอมูลและอุปกรณในการประมวลผลขอมูล
โดยคํานึงถึงการใชงานและความมั่นคงปลอดภัย
(๒) ในการกํ า หนดกฎเกณฑ เ กี่ ย วกั บ การอนุ ญ าตให เ ข า ถึ ง ต อ งกํ า หนดตามนโยบาย
ที่เกี่ยวของกับการอนุญาต การกําหนดสิทธิ หรือการมอบอํานาจของหนวยงานของรัฐนั้น ๆ
(๓) หนวยงานของรัฐตองกําหนดเกี่ยวกับประเภทของขอมูล ลําดับความสําคัญ หรือลําดับ
ชั้นความลับของขอมูล รวมทั้งระดับชั้นการเขาถึง เวลาที่ไดเขาถึง และชองทางการเขาถึง
ขอ ๖ ใหมีขอกําหนดการใชงานตามภารกิจเพื่อควบคุมการเขาถึงสารสนเทศ (business
requirements for access control) โดยแบงการจัดทําขอปฏิบัติเปน ๒ สวนคือ การควบคุมการเขาถึง
สารสนเทศ และการปรั บปรุ ง ใหส อดคล อ งกั บข อ กํ า หนดการใช ง านตามภารกิ จและข อกํ า หนด
ดานความมั่นคงปลอดภัย
ขอ ๗ ให มี ก ารบริ ห ารจั ด การการเข า ถึ ง ของผู ใ ช ง าน (user access management)
เพื่อควบคุมการเขาถึงระบบสารสนเทศเฉพาะผูที่ไดรับอนุญาตแลว และผานการฝกอบรม หลักสูตร
การสรางความตระหนักเรื่องความมั่น คงปลอดภัยสารสนเทศ (information security awareness
training) เพื่อปองกันการเขาถึงจากผูซึ่งไมไดรับอนุญาต โดยตองมีเนื้อหาอยางนอย ดังนี้
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(๑) สรางความรูความเขาใจใหกับผูใชงาน เพื่อใหเกิดความตระหนัก ความเขาใจถึงภัย
และผลกระทบที่เกิดจากการใชงานระบบสารสนเทศโดยไมระมัดระวังหรือรูเทาไมถึงการณ รวมถึง
กําหนดใหมีมาตรการเชิงปองกันตามความเหมาะสม
(๒) การลงทะเบียนผูใชงาน (user registration) ตองกําหนดใหมีขั้นตอนทางปฏิบัติสําหรับ
การลงทะเบียนผูใ ชงานเมื่อมีการอนุญาตใหเขาถึงระบบสารสนเทศ และการตัดออกจากทะเบียน
ของผูใชงานเมื่อมีการยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตดังกลาว
(๓) การบริหารจัดการสิทธิของผูใ ชงาน (user management) ตองจัดใหมีก ารควบคุม
และจํากัดสิทธิเพื่อเขาถึงและใชงานระบบสารสนเทศแตละชนิดตามความเหมาะสม ทั้งนี้รวมถึงสิทธิจําเพาะ
สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการเขาถึง
(๔) การบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงาน (user password management) ตองจัดใหมี
กระบวนการบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงานอยางรัดกุม
(๕) การทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงาน (review of user access rights) ตองจัดใหมี
กระบวนการทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงานระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กําหนดไว
ขอ ๘ ใหม ีก ารกํา หนดหนา ที ่ค วามรับ ผิด ชอบของผู ใ ชง าน (user responsibilities)
เพื่อปองกัน การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต การเปดเผย การลวงรู หรือการลักลอบทําสําเนาขอมูล
สารสนเทศและการลักขโมยอุปกรณประมวลผลสารสนเทศ โดยตองมีเนื้อหาอยางนอย ดังนี้
(๑) การใชงานรหัสผาน (password use) ตองกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับผูใชงานในการ
กําหนดรหัสผาน การใชงานรหัสผาน และการเปลี่ยนรหัสผานที่มีคุณภาพ
(๒) การปองกันอุปกรณในขณะที่ไมมีผูใชงานที่อุปกรณ ตองกําหนดขอปฏิบัติที่เหมาะสม
เพื่อปองกันไมใหผูไมมีสิทธิสามารถเขาถึงอุปกรณของหนวยงานในขณะที่ไมมีผูดูแล
(๓) การควบคุมสินทรัพยสารสนเทศและการใชงานระบบคอมพิวเตอร (clear desk and
clear screen policy) ตองควบคุม ไมใ หสิน ทรัพ ยส ารสนเทศ เชน เอกสาร สื่อ บัน ทึก ขอ มูล
คอมพิวเตอร หรือสารสนเทศ อยูในภาวะซึ่งเสี่ยงตอการเขาถึงโดยผูซึ่งไมมีสิทธิ และตองกําหนดให
ผูใชงานออกจากระบบสารสนเทศเมื่อวางเวนจากการใชงาน

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๗๘ ง

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓

(๔) ผูใชงานอาจนําการเขารหัส มาใชกับขอมูลที่เปนความลับ โดยใหปฏิบัติตามระเบียบ
การรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
ขอ ๙ ใหมีการควบคุม การเขา ถึง เครือ ขา ย (network access control) เพื่อ ปอ งกัน
การเขาถึงบริการทางเครือขายโดยไมไดรับอนุญาต โดยตองมีเนื้อหาอยางนอย ดังนี้
(๑) การใชงานบริการเครือขาย ตองกําหนดใหผูใ ชงานสามารถเขาถึงระบบสารสนเทศ
ไดแตเพียงบริการที่ไดรับอนุญาตใหเขาถึงเทานั้น
(๒) การยืนยันตัวบุคคลสําหรับผูใชที่อยูภายนอกองคกร (user authentication for external
connections) ตองกําหนดใหมีการยืนยันตัวบุคคลกอนที่จะอนุญาตใหผูใชที่อยูภายนอกองคกรสามารถ
เขาใชงานเครือขายและระบบสารสนเทศขององคกรได
(๓) การระบุอุปกรณบนเครือขาย (equipment identification in networks) ตองมีวิธีการ
ที่สามารถระบุอุปกรณบนเครือขายได และควรใชการระบุอุปกรณบนเครือขายเปนการยืนยัน
(๔) การปองกันพอรตที่ใชสําหรับตรวจสอบและปรับแตงระบบ (remote diagnostic and
configuration port protection) ตองควบคุมการเขาถึงพอรตที่ใชสําหรับตรวจสอบและปรับแตงระบบ
ทั้งการเขาถึงทางกายภาพและทางเครือขาย
(๕) การแบงแยกเครือ ขา ย (segregation in networks) ตอ งทํา การแบง แยกเครือ ขา ย
ตามกลุมของบริการสารสนเทศ กลุมผูใชงาน และกลุมของระบบสารสนเทศ
(๖) การควบคุมการเชื่อมตอทางเครือขาย (network connection control) ตองควบคุม
การเขาถึง หรือใชงานเครือ ขายที่ มีการใชรว มกัน หรือเชื่ อมตอ ระหว างหน วยงานใหส อดคล องกั บ
ขอปฏิบัติการควบคุมการเขาถึง
(๗) การควบคุมการจัดเสนทางบนเครือขาย (network routing control) ตองควบคุมการจัด
เสน ทางบนเครือขายเพื่อ ใหการเชื่อมตอของคอมพิวเตอรและการสงผานหรือไหลเวียนของขอมูล
หรือสารสนเทศสอดคลองกับขอปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงหรือการประยุกตใชงานตามภารกิจ
ขอ ๑๐ ใหมีการควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ (operating system access control)
เพื่อปองกันการเขาถึงระบบปฏิบัติการโดยไมไดรับอนุญาต โดยตองมีเนื้อหาอยางนอย ดังนี้
(๑) การกํ า หนดขั้ น ตอนปฏิ บั ติ เ พื่ อ การเข า ใช ง านที่ มั่ น คงปลอดภั ย การเข า ถึ ง ระบบ
ปฏิบัติการจะตองควบคุมโดยวิธีการยืนยันตัวตนที่มั่นคงปลอดภัย
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(๒) การระบุและยืน ยัน ตัว ตนของผูใ ชง าน (user identification and authentication)
ตองกําหนดใหผูใชงานมีขอมูลเฉพาะเจาะจงซึ่งสามารถระบุตัวตนของผูใชงาน และเลือกใชขั้นตอน
ทางเทคนิคในการยืนยันตัวตนที่เหมาะสมเพื่อรองรับการกลาวอางวาเปนผูใชงานที่ระบุถึง
(๓) การบริหารจัดการรหัสผาน (password management system) ตองจัดทําหรือจัดใหมี
ระบบบริหารจัดการรหัสผานที่สามารถทํางานเชิงโตตอบ (interactive) หรือมีการทํางานในลักษณะ
อัตโนมัติ ซึ่งเอื้อตอการกําหนดรหัสผานที่มีคุณภาพ
(๔) การใชงานโปรแกรมอรรถประโยชน (use of system utilities) ควรจํากัดและควบคุม
การใช ง านโปรแกรมประเภทอรรถประโยชน เพื่ อ ป อ งกั น การละเมิ ด หรื อ หลี ก เลี่ ย งมาตรการ
ความมั่นคงปลอดภัยที่ไดกําหนดไวหรือที่มีอยูแลว
(๕) เมื่อมีการวางเวนจากการใชงานในระยะเวลาหนึ่งใหยุติการใชงานระบบสารสนเทศนั้น
(session time-out)
(๖) การจํากัดระยะเวลาการเชื่อมตอระบบสารสนเทศ (limitation of connection time)
ตองจํากัดระยะเวลาในการเชื่อมตอเพื่อใหมีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสําหรับระบบสารสนเทศ
หรือแอพพลิเคชั่นที่มีความเสี่ยงหรือมีความสําคัญสูง
ขอ ๑๑ ใหมีการควบคุม การเขาถึงโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชั่น และสารสนเทศ
(application and information access control) โดยตองมีการควบคุม ดังนี้
(๑) การจํากัดการเขาถึงสารสนเทศ (information access restriction) ตองจํากัดหรือควบคุม
การเขาถึงหรือเขาใชงานของผูใชงานและบุคลากรฝายสนับสนุนการเขาใชงานในการเขาถึงสารสนเทศ
และฟงกชัน (functions) ตาง ๆ ของโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชั่น ทั้งนี้โดยใหสอดคลอง
ตามนโยบายควบคุมการเขาถึงสารสนเทศที่ไดกําหนดไว
(๒) ระบบซึ่งไวตอการรบกวน มีผลกระทบและมี ความสํา คัญสูงตอองคกร ตองไดรั บ
การแยกออกจากระบบอื่น ๆ และมีการควบคุมสภาพแวดลอมของตนเองโดยเฉพาะ ใหมีการควบคุม
อุปกรณคอมพิวเตอรและสื่อสารเคลื่อนที่และการปฏิบัติงานจากภายนอกองคกร (mobile computing
and teleworking)
(๓) การควบคุ ม อุ ป กรณ ค อมพิ ว เตอร แ ละสื่ อ สารเคลื่ อ นที่ ต อ งกํ า หนดข อ ปฏิ บั ติ
และมาตรการที่ เ หมาะสมเพื่ อปกป อ งสารสนเทศจากความเสี่ ยงของการใช อุ ปกรณค อมพิ ว เตอร
และสื่อสารเคลื่อนที่
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(๔) การปฏิบัติงานจากภายนอกสํานักงาน (teleworking) ตองกําหนดขอปฏิบัติ แผนงาน
และขั้นตอนปฏิบัติเพื่อปรับใชสําหรับการปฏิบัติงานขององคกรจากภายนอกสํานักงาน
ขอ ๑๒ หนวยงานของรัฐที่มีระบบสารสนเทศตองจัดทําระบบสํารอง ตามแนวทางตอไปนี้
(๑) ตองพิจารณาคัดเลือกและจัดทําระบบสํารองที่เ หมาะสมใหอยูใ นสภาพพรอมใชงาน
ที่เหมาะสม
(๒) ตองจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหสามารถใชงานสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเนื่อง โดยตองปรับปรุงแผน
เตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินดังกลาวใหสามารถปรับใชไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับการใชงาน
ตามภารกิจ
(๓) ตองมี การกําหนดหนาที่ และความรับผิ ดชอบของบุค ลากรซึ่งดู แลรั บผิด ชอบระบบ
สารสนเทศ ระบบสํารอง และการจัดทําแผนเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(๔) ตองมีการทดสอบสภาพพรอมใชงานของระบบสารสนเทศ ระบบสํารองและระบบแผน
เตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินอยางสม่ําเสมอ
(๕) สําหรับความถี่ของการปฏิบัติในแตละขอ ควรมีการปฏิบัติที่เพียงพอตอสภาพความเสี่ยง
ที่ยอมรับไดของแตละหนวยงาน
ขอ ๑๓ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ
โดยตองมีเนื้อหาอยางนอย ดังนี้
(๑) หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศที่อาจ
เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ (information security audit and assessment) อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
(๒) ในการตรวจสอบและประเมิน ความเสี่ยงจะตองดําเนิน การ โดยผูตรวจสอบภายใน
หนวยงานของรัฐ (internal auditor) หรือโดยผูตรวจสอบอิสระดานความมั่นคงปลอดภัยจากภายนอก
(external auditor) เพื่อใหหนวยงานของรัฐไดทราบถึงระดับความเสี่ยงและระดับความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศของหนวยงาน
ขอ ๑๔ หนวยงานของรัฐ ตองกําหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจน กรณีระบบคอมพิวเตอร
หรือขอมูลสารสนเทศเกิดความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ แกองคกรหรือผูหนึ่งผูใด อันเนื่องมาจาก
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ความบกพรอง ละเลย หรือฝาฝนการปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศ โดยกําหนดใหผูบริหารระดับสูง ซึ่งมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบดานสารสนเทศ
ของหนวยงานของรัฐเปนผูรับผิดชอบตอความเสี่ยง ความเสียหาย หรืออันตรายที่เกิดขึ้น
ขอ ๑๕ หน ว ยงานของรัฐ สามารถเลื อกใช ขอ ปฏิบั ติ ใ นการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย
ดานสารสนเทศ ที่ตางไปจากประกาศฉบับนี้ได หากแสดงใหเห็น วา ขอปฏิบัติที่เลือกใชมีความ
เหมาะสมกวา หรือเทียบเทา
ขอ ๑๖ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
รอยตรีหญิง ระนองรักษ สุวรรณฉวี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

