
 



 
 

คู่มือมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้      
เป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้อธิบายและอ้างอิงเกี่ยวกับประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ 
เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗  โดยเนื้อหาภายใน
จะประกอบด้วย ความเป็นมาและความส าคัญของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ความหมายของ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ องค์ประกอบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการ 
(Process) ที่เป็นสาระส าคัญของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  นอกจากนี้ ยังจะได้อธิบาย
ความหมายและเนื้อหาของประกาศกระทรวงฯ ในแต่ละข้อ ความหมายของค านิยาม มาตรการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยของการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพของผู้ร่วม และการบันทึกข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากระบบควบคุมการประชุม  

กองกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
คู่มือนี้จะเป็นประโยชน์และสามารถใช้อธิบายและอ้างอิงเกี่ยวกับประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของผู้ที่ เกี่ยวข้องทั้ งในภาครัฐและภาคเอกชน  
ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติการการบังคับใช้ประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวเป็นไปโดยถูกต้องและเรียบร้อย 
และเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย
ต่อไป 

 
 
       ผู้จัดท ำ   กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบ กองกฎหมาย 

                    ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                           
                 มีนาคม  ๒๕๖๓ 

    



 
หน้า 

 
บทน ำ    

 ความเป็นมา ความส าคัญและประโยชน์ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ๑ 
 ความหมายและองค์ประกอบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ๓ 

   
มำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

 ภาพรวมของประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐาน  ๕ 
   การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 ความหมายของบทนิยามศัพท์  ๖ 
 ความหมายของการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ๙ 
 กระบวนการ (Process) ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ๙ 
 ระบบควบคุมการประชุมที่มีความม่ันคงปลอดภัย ๑๐ 
 องค์ประกอบพ้ืนฐานของเครื่องมือและอุปกรณ์ในระบบควบคุมการประชุม ๑๓ 
 การจัดเตรียมความพร้อมของระบบควบคุมการประชุม ๑๗ 
 การบริหารจัดการระบบควบคุมการประชุมระหว่างการประชุม ๑๗ 
 การก าหนดให้ระบบควบคุมการประชุมสามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องและเรียบร้อย ๑๘ 
 การตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๑๘ 

 
ภำคผนวก  

ก. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
            ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ข. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ ลงวันที ่๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗  
            เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ค. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา 
            ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ 



บทน ำ 
 
ความเป็นมา ความส าคัญและประโยชน์ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 
ความเป็นมา 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ 

เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช  ๒๕๕๗ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 
จ านวน ๙ ข้อ โดยลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๗  

 
หลักการและเหตุผล 
เนื่องจาก ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับดังกล่าวเป็นกฎหมายที่ออกมาใช้

บังคับภายใต้สถานการณ์พิเศษ และโดยอาศัยอ านาจพิเศษซึ่งมิได้ผ่านการตรวจพิจารณาและให้
ความเห็นชอบโดยรัฐสภา จึงท าให้รูปแบบของกฎหมายนี้แตกต่างจากรูปแบบของกฎหมายที่ผ่าน
การตรวจพิจารณาและให้ความเห็นชอบโดยรัฐสภา ดังนี้ 

๑. ไม่มีส่วนของหลักการและเหตุผลปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน แต่ได้ปรากฏส่วนของ 
บทน าหรืออรัมภบทของประกาศดังกล่าว โดยมีใจความว่า  

 

             “โดยที่เทคโนโลยีปัจจุบันท ำให้ผู้ร่วมประชุมทั้งภำครัฐและภำคเอกชน
สำมำรถปรึกษำหำรือกันผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสะดวกแม้จะมิได้อยู่ใน
สถำนที่เดียวกัน ทั้งยังเป็นกำรประหยัดต้นทุนและระยะเวลำในกำรจัดกำรประชุม
และกำรเดินทำงไปร่วมประชุมด้วย และปัจจุบันมีกำรใช้วิธีกำรประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในกำรประกอบธุรกิจกันอย่ำงแพร่หลำย แต่กฎหมำยที่ใช้บังคับอยู่
ในปัจจุบันยังไม่เปิดช่องให้ด ำเนินกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีผลบังคับ
ใช้ได้ตำมกฎหมำย สมควรมีกฎหมำยกลำงเพ่ือก ำหนดให้กำรประชุมบำงอย่ำง     
ที่กฎหมำยต่ำง ๆ บัญญัติให้ต้องประชุม สำมำรถกระท ำผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์     
โดยมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำยได้อีกทำงหนึ่งด้วย” 

๒. มิได้ก าหนดให้มีผู้รักษาการตามกฎหมายไว้ 
ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามเจตนารมณ์ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่ 

๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ปรากฏในส่วนของอรัมภบทจะเห็นได้ว่า 
กฎหมายดังกล่าวต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชน เนื่องจากจะเป็นการประหยัดต้นทุนและระยะเวลาในการจัดการประชุมและการ
เดินทางไปร่วมประชุม อีกทั้งปัจจุบันมีการใช้วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบ
ธุรกิจกันอย่างแพร่หลายอยู่แล้ว โดยต้องการให้ประกาศฉบับนี้เป็นกฎหมายกลางเพ่ือก าหนดให้
การประชุมบางอย่างที่กฎหมายต่างๆ บัญญัติให้ต้องประชุมสามารถกระท าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยมีผลบังคบัใช้ตามกฎหมายได้อีกทางหนึ่งด้วย 



 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 
อย่างไรก็ตาม ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับดังกล่าวได้ก าหนดให้ 

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ  
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารก าหนด ทั้งนี้ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1 ได้ด าเนินการออกประกาศกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.  ๒๕๕๗  โดยอาศัยอ านาจตาม ข้อ ๔ แห่งประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช  
๒๕๕๗ และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ 
๒๔๖ ง ลงวันที่ ๔ ธันวาคม  ๒๕๕๗ 

ดังนั้น จึงท าให้การประชุมบางอย่างขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครั ฐและภาคเอกชน            
ที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องประชุม สามารถกระท าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และมีผลบังคับใช้ได้ตาม
กฎหมายอีกทางหนึ่ง นับแต่ วันที่ ๔ ธันวาคม  ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 
ความส าคัญและประโยชน์ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีความส าคัญและมีประโยชน์โดยตรง ดังนี้ 
๑. ท าให้ผู้ร่วมประชุมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถปรึกษาหารือกันผ่านสื่อ

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 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที ่๑๖ กันยายน  ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 



 ๓ 

ความหมายและองค์ประกอบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗  ข้อ ๑ ได้ก าหนดบทนิยามศัพท์ที่ส าคัญไว้ 
ดังนี้ 

บทนิยามศัพท์ 
            “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมำยควำมว่ำ กำรประชุมที่
กฎหมำยบัญญัติให้ต้องมีกำรประชุมที่กระท ำผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ร่วม
ประชุมอย่ำงน้อยหนึ่งในสำมขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน  
และผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในรำชอำณำจักรขณะที่มีกำรประชุม แม้จะมิได้อยู่
ในสถำนที่ เดียวกันและสำมำรถประชุมปรึกษำหำรือและแสดงควำมคิดเห็น 
ระหว่ำงกันได้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

การที่จะถือว่าเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามนัยของบทนิยามข้างต้น นั้น 
จะต้องมอีงค์ประกอบของการประชุม ๒ ส่วน ที่ส าคัญ ดังนี้ 

 

ส่วนที่ ๑ การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุมที่กระท าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งในที่นี้หมายความว่า เป็นการประชุมที่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุมด้วยวิธีการเข้าร่วม
ประชุมโดยพบเห็นหน้าของผู้ร่วมประชุมกันตามปกติแล้วเปลี่ยนรูปแบบของการประชุมจากรูปแบบเดิม
มาเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจเทียบเคียงได้กับหลักความเท่าเทียมกัน (Functional 
Equivalent Approach) ซึ่งมีอยู่ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์2 (หลักความเท่าเทียม
กัน มีหลักการส าคัญว่า การใดๆ ไม่ว่าจะเป็นท านิติกรรม สัญญา หรือการด าเนินการใดที่ก่อให้เกิดผล
ทางกฎหมายโดยใช้เอกสารที่อยู่ในรูปกระดาษหากได้กระท าในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ให้มีผล 
ทางกฎหมายเช่นเดียวกันกับที่ได้กระท าในรูปกระดาษ) กล่าวคือ เพียงแต่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องมี
การประชุมเท่านั้น โดยไม่จ าเป็นต้องมีบทบัญญัติหรือบทส่งของกฎหมายนั้นๆ ว่า ให้สามารถจัดการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้  ก็เพียงพอที่จะสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับนี้ ได้ เช่น การประชุมของกรรมการ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์  บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท หรือการประชุมของ
คณะกรรมการตามกฎหมายอ่ืนที่มีบทบัญญัติให้ต้องมีการประชุม เป็นต้น 

ส่วนที่  ๒ ผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่ งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ ในที่ประชุม 
แห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม  แม้จะมิได้อยู่ใน

                                                        
2 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

“มาตรา ๗ ห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใดเพียงเพราะเหตุที่
ข้อความนั้นอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” 



 ๔ 

สถานที่เดียวกัน และสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า องค์ประกอบของการประชุมส่วนนี้จะต้องมีสาระส าคัญ ๓ ประการ 
ได้แก่ 

๑) ผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน 

๒) ขณะที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้ ร่วมประชุมทั้ งหมดต้องอยู่ ใน
ราชอาณาจักรไทย แม้จะมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน เหตุที่บัญญัติไว้เช่นนี้อาจเป็นเพราะผู้ร่าง
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับนี้ ต้องการตัดปัญหาเกี่ยวกับภาระการพิสูจน์และปัญหา
เขตอ านาจศาล หากมีการฟ้องร้องต่อศาลเกี่ยวกับความสมบูรณ์หรือความชอบด้วยกฎหมายของการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๓) สามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ การที่จะถือว่าเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยสมบูรณ์ นั้น จะต้องมี
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.  ๒๕๕๗ ด้วย 

 

“ผู้ร่วมประชุม” หมำยควำมรวมถึงกรรมกำร อนุกรรมกำร เลขำนุกำร และ
ผู้ช่วยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร 

 

บทนิยามศัพท์ดังกล่าวได้ให้ความหมายของผู้ร่วมประชุมโดยใช้ค าว่า หมายความรวมถึง 
ดังนั้น ผู้ร่วมประชุมในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงอาจมีบุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมด้วย
นอกเหนือจาก กรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ ด้วยก็ได้ อย่างไรก็ดี บุคคลซึ่งเป็นกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ นั้น จะต้องมีกฎหมายบัญญัติหรือ 
ก าหนดไว้ หรือเป็นการแต่งตั้งตามกฎหมาย 

   

 



มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุม 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
ภาพรวมของประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

ส ำหรับภำพรวมของประกำศกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เรื่อง 
มำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.  ๒๕๕๗ ซึ่งเป็น
ประกำศที่ออกภำยใต้ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง กำรประชุม
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนำยน พุทธศักรำช  ๒๕๕๗ นั้น จะประกอบด้วยเนื้อหำ 
จ ำนวน ๙ ข้อ และข้อก ำหนดแนบท้ำยประกำศ ดังนี้  

 
หลักการและเหตุผล 
“โดยที่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ ก าหนดให้การประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก าหนด 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔ แห่งประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ 
เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.  ๒๕๕๗”” 

 
วันใช้บังคับ 
“ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป” 
ดังนั้น เมื่อประกำศกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 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 
    

            “ความม่ันคงปลอดภัย” หมายความว่า การธ ารงไว้ซึ่งความลับ 
(confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน 
(availability) ของระบบควบคุมการประชุม  รวมทั้ งคุณสมบัติ อ่ืน  ได้แก่ 
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 ามปฏิ เส ธความรับ ผิ ด  (non-repudiation) และความน่ า เชื่ อ ถื อ 
(reliability) ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ เกี่ยวข้องหรือเกิดจากการประชุม 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 

              “สื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า สื่อบันทึกข้อมูลหรือสารสนเทศ
ใดๆ ที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน 
ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความ
รวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง  วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ เช่นว่านั้น 

 

              “ระบบควบคุมการประชุม”  หมายความว่า ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และ/หรืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ทั้งฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ที่ เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย และมีการสื่อสารข้อมูลกันโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ/หรือการโทรคมนาคม เพ่ือให้ผู้ร่วม
ประชุมสามารถเข้าถึงและใช้งานส าหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ 

 

              “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประชุมที่
กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุมที่กระท าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ร่วม
ประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุม ต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน 
และผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม แม้จะมิได้
อยู่ในสถานที่เดียวกันและสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็น
ระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 

              “ผู้ ร่วมประชุม”  หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ 
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 

 



 ๗ 

              “ผู้ควบคุมระบบ” หมายความว่า ผู้ท าหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการ
ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เริ่มท าการประชุมจนกระทั่งเสร็จ
สิ้นการประชุมในแต่ละครั้ง 

 

               “ผู้ให้บริการ” หมายความว่า ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม
แก่บุคคลอื่นในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศฉบับนี้ 

ตำมเอกสำรประกอบกำรประชุมคณะท ำงำนยกร่ำงประกำศมำตรฐำนกำรรักษำ 
ควำมมั่นคงปลอดภัยของกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ตำมประกำศคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติ ฉบับที ่๗๔/๒๕๕๗ ได้อธิบำยเกี่ยวกับควำมหมำยและที่มำของบทนิยำมศัพท์ไว้ ดังนี้ 

 



 ๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 ๙ 

ความหมายของการรักษาความมั่ นคงปลอดภัยของการประชุมผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

ค ำว่ำ “ควำมมั่นคงปลอดภัย” นั้น เป็นค ำที่คณะท ำงำนยกร่ำงประกำศมำตรฐำนกำร
รักษำควำมม่ันคงปลอดภัยของกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตำมประกำศคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ น ำมำจำกค ำนิยำมซึ่งอยู่ในประกำศคณะกรรมกำรธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ
ของหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งออกโดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ มำตรำ ๗ และ
มำตรำ ๘ แห่งพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
ภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ ภำยใต้พระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดย
คณะท ำงำนดังกล่ำวได้น ำค ำว่ำ “ควำมมั่นคงปลอดภัย” มำก ำหนดเป็นค ำนิยำมไว้ในประกำศ
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เรื่อง มำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของกำร
ประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งค ำนี้มีควำมหมำยว่ำ “กำรธ ำรงไว้ซึ่ งควำมลับ 
(confidentiality) ควำมถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภำพพร้อมใช้งำน (availability) ของสำรสนเทศ 
รวมทั้งคุณสมบัติอ่ืนได้แก่ควำมถูกต้องแท้จริง (authenticity) ควำมรับผิด (accountability) กำรห้ำม
ปฏิเสธควำมรับผิด (non-repudiation) และควำมน่ำเชื่อถือ (reliability)” ซึ่งที่มำของค ำว่ำ “ควำมมั่นคง
ปลอดภัย” นั้น ได้น ำมำจำกหลักพ้ืนฐำนด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ (Information 
Security) ทีใ่นทำงสำกลเรียกว่ำ หลัก CIA. 

ดังนั้น ควำมหมำยของกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของกำรประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ตำมนัยของประกำศกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เรื่อง มำตรฐำน 
กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์   พ.ศ.  ๒๕๕๗ อย่ำงน้อย 
ต้องประกอบด้วยกระบวนกำร (Process) ของกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

 
กระบวนการ (Process) ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ตำมเอกสำรประกอบกำรประชุมคณะท ำงำนยกร่ำงประกำศมำตรฐำนกำรรักษำควำม

มั่นคงปลอดภัยของกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ตำมประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ 
ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ ได้ก ำหนดให้มีกระบวนกำร (Process) ของกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ 
ดังนี้ 

• ระบบควบคุมกำรประชุมที่มีควำมมั่นคงปลอดภัย ทั้งนี้ ไม่ว่ำผู้ให้บริกำรระบบ
ดังกล่ำวจะเป็นภำครัฐหรือภำคเอกชน (ข้อ ๔)  

– มีมำตรฐำนไม่ต่ ำกว่ำหลักเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำรธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓  

– หรือมำตรฐำนอื่นที่เทียบเท่ำ เช่น ISO 27001 เป็นต้น 



 ๑๐ 

– ต้องสำมำรถบันทึกเสียงหรือท้ังเสียงและภำพแล้วแต่กรณีของผู้ร่วมประชุม
ทุกคนตลอดระยะเวลำที่มีกำรประชุม รวมทั้ งบันทึกข้อมูลจรำจร 
ทำงคอมพิวเตอร์ที่เกิดจำกระบบควบคุมกำรประชุมด้วย 

– กำรบันทึกข้อมูลเสียงหรือทั้งเสียงและภำพจะต้องบันทึกในรูปข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ลงในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีควำมมั่นคงปลอดภัยและด้วย
วิธีกำรที่เชื่อถือได้ตำมข้อก ำหนดแนบท้ำยประกำศ  

• องค์ประกอบพื้นฐำนของเครื่องมือและอุปกรณ์ในระบบควบคุมกำรประชุม (ข้อ ๕) 
• กำรจัดเตรียมควำมพร้อมของระบบควบคุมกำรประชุม (ข้อ ๖) 
• กำรบริหำรจัดกำรระบบควบคุมกำรประชุมระหว่ำงกำรประชุม (ข้อ ๗) 
• กำรก ำหนดให้ระบบควบคุมกำรประชุมสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงต่ อเนื่องและ

เรียบร้อย (ข้อ ๘) 
• กำรตีควำมและกำรวินิจฉัยปัญหำอันเกิดจำกกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ ๙)  

 
ระบบควบคุมการประชุมที่มีความมั่นคงปลอดภัย 
 
                  ข้อ ๔ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กระท าผ่านระบบ
ควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
ซึ่ งส อด ค ล้ อ งกั บ ห ลั ก เก ณ ฑ์ ต าม ป ระก าศ ค ณ ะก รรม ก ารธุ ร ก ร รม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.  ๒๕๕๓ หรือมาตรฐานอ่ืน 
ที่เทียบเท่า ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ให้บริการระบบดังกล่าวจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน 

                  ให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณีของผู้ร่วม
ประชุ มทุ กคนตลอดระยะ เวลาที่ มี ก ารป ระชุ ม  รวมทั้ งข้ อมู ลจราจร 
ทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว ทั้งนี้  โดยบันทึกในระบบควบคุม
การประชุมหรือโดยระบบอ่ืนใด 

                  การบันทึ กข้อมูลตามวรรคสองจะต้องบั นทึก ในรูปข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ลงในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความมั่นคงปลอดภัยและด้วยวิธีการ 
ที่เชื่อถือได้ตามข้อก าหนดแนบท้ายประกาศนี้ 

 กำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จะถือว่ำมีควำมมั่นคงปลอดภัยตำมประกำศนี้จะต้อง
เป็นกำรประชุมที่กระท ำผ่ำนระบบควบคุมกำรประชุมที่มีกระบวนกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยด้ำน
สำรสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 
แนวนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของหน่วยงำนของรั ฐ 
พ.ศ.  ๒๕๕๓ หรือมำตรฐำนอ่ืนที่เทียบเท่ำ ทั้งนี้ ตำมเอกสำรประกอบกำรประชุมคณะท ำงำนยกร่ำง
ประกำศมำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ตำมประกำศ
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ ได้สรุปหลักเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำร



 ๑๑ 

ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำน
สำรสนเทศของหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.  ๒๕๕๓ ไว้ ดังนี้ 

๑. จัดให้มีนโยบำยในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของหน่วยงำนเป็น
ลำยลักษณ์อักษร อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย 

• กำรเข้ำถึงหรือควบคุมกำรใช้งำนสำรสนเทศ 
• จัดให้มีระบบสำรสนเทศและระบบส ำรองของสำรสนเทศซึ่งอยู่ในสภำพพร้อมใช้

งำนและจัดท ำแผนเตรียมควำมพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำร
ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนสำรสนเทศได้ตำมปกติอย่ำง
ต่อเนื่อง 

• กำรตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยงด้ำนสำรสนเทศอย่ำงสม่ ำเสมอ  
๒. จัดให้มีข้อปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของหน่วยงำน  

อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วยกระบวนกำร ดังต่อไปนี้ 
• ต้องจัดท ำข้อปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำน

สำรสนเทศของหน่วยงำน 
• ต้องประกำศนโยบำยและข้อปฏิบัติดังกล่ำวให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทรำบเพ่ือให้

สำมำรถเข้ำถึง เข้ำใจ และปฏิบัติตำมนโยบำยและข้อปฏิบัติได้ 
• ต้องก ำหนดผู้รับผิดชอบตำมนโยบำยและข้อปฏิบัติดังกล่ำวให้ชัดเจน  
• ต้องทบทวนปรับปรุงนโยบำยและข้อปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

ส ำหรับกำรจัดให้มีกำรบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภำพของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอด
ระยะเวลำที่มีกำรประชุม รวมทั้งข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ที่เกิดจำกกำรบันทึก  นั้น กำรบันทึก
ดังกล่ำวจะบันทึกโดยระบบควบคุมกำรประชุมเอง หรือโดยระบบอ่ืนใดก็ได้ ตัวอย่ำงกำรบันทึกโดย
ระบบอ่ืน อำทิ กรณีกำรจัดประชุมผ่ำนวีดิทัศน์ทำงไกล (VDO Conference) ของกระทรวงมหำดไทย
ที่ระบบควบคุมกำรประชุมยังขำดคุณลักษณะ (feature) ส ำหรับกำรบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภำพ
ของผู้ร่วมประชุมที่อยู่ ณ ปลำยทำง แต่จะมีเฉพำะคุณลักษณะ (feature) ส ำหรับกำรบันทึกเสียงหรือ
ทั้งเสียงและภำพของผู้ร่วมประชุมที่อยู่ต้นทำงเท่ำนั้น ซึ่งกรณีนี้ฝ่ำยเลขำนุกำร ซึ่งอยู่ ณ ปลำยทำง 
อำจใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือหรือระบบอ่ืนใดในกำรบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภำพของผู้ร่วมประชุม
ที่อยู่ ณ ปลำยทำง ก็ได้ เช่น บันทึกด้วยกล้องวีดิโอ หรือเครื่องบันทึกเสียงแบบ MP3 เป็นต้น  

อย่ำงไรก็ตำม ไม่ว่ำจะมีกำรบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภำพของผู้ร่วมประชุมโดยระบบ
ควบคุมกำรประชุมเอง หรือโดยระบบอ่ืนใด กำรบันทึกข้อมูลดังกล่ำวจะต้องบันทึกในรูปข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ลงในสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ที่ มีควำมมั่นคงปลอดภัยและด้วยวิธีกำรที่ เชื่อถือได้  
ตำมข้อก ำหนดแนบท้ำยประกำศ ดังนี้ 

๑. มำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของกำรบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภำพของผู้ร่วม
ประชุมให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑ ) มี เทคโนโลยี หรือมำตรกำรป้องกันมิ ให้ มี กำรเปลี่ ยนแปลงหรือแก้ ไขเกิดขึ้ น 
กับข้อมูลนั้น เว้นแต่กำรรับรองหรือบันทึกเพ่ิมเติม หรือกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อำจจะเกิดขึ้นได้



 ๑๒ 

ตำมปกติในกำรติดต่อสื่อสำร กำรเก็บรักษำ หรือกำรแสดงซึ่งไม่มีผลต่อควำมหมำยของข้อมูลนั้น 
เพ่ือให้สำมำรถยืนยันได้ว่ำได้ใช้วิธีกำรที่เชื่อถือได้ในกำรรักษำควำมถูกต้องของข้อมูลตั้งแต่กำรสร้ำง 
จนเสร็จสมบูรณ์และสำมำรถแสดงข้อมูลนั้นในภำยหลังได้ เช่น กำรเข้ำรหัสข้อมูล เป็นต้น 

(๒) ในกรณีที่มีกำรบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภำพด้วยระบบควบคุมกำรประชุมให้มี
วิธีกำรที่เชื่อถือได้ในกำรระบุตัวตนผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมกำรประชุม เพ่ือให้สำมำรถยืนยันได้ว่ำ
ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ได้ด ำเนินกำรโดยผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงเท่ำนั้น โดยอย่ำงน้อยต้องครอบคลุมเรื่อง 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กำรระบุตัวตน (Identification) 
(๒) กำรยืนยันตัวตน (Authentication) 
(๓) กำรอนุญำตเฉพำะผู้มีสิทธิเข้ำถึง (Authorization) 
(๔) ควำมรับผิดชอบต่อผลของกำรกระท ำ (Accountability) 

ข้อ ๒ ในกำรบันทึกข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ที่เกิดจำกระบบควบคุมกำรประชุม ต้องมี
กำรก ำหนดมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของกำรบันทึกข้อมูลดังกล่ำว เพ่ือให้สำมำรถทรำบ
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรติดต่อสื่อสำรของระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งแสดงถึงแหล่งก ำเนิด  ต้นทำง ปลำยทำง 
เวลำ วันที่ ปริมำณ ระยะเวลำ หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรติดต่อสื่อสำรของระบบคอมพิวเตอร์นั้น 
นอกจำกนี้ ในกำรเก็บรักษำข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ต้องใช้วิธีกำรที่มีควำมมั่นคงปลอดภัยด้วย
วิธีกำรที่เชื่อถือได้ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เก็บในสื่อ (Media) ที่สำมำรถรักษำควำมครบถ้วนถูกต้องแท้จริง (Integrity) 
และระบุตัวบุคคล (Identification) ที่เข้ำถึงสื่อดังกล่ำวได้ 

(๒) มีระบบกำรเก็บรักษำควำมลับของข้อมูลที่จัดเก็บ และก ำหนดชั้นควำมลับใน
กำรเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำว เพ่ือรักษำควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล และไม่ให้ทั้งผู้ควบคุมระบบและผู้ดูแล
ระบบสำมำรถแก้ไขข้อมูลที่เก็บรักษำไว้ เช่น กำรเก็บไว้ใน Centralized Log Server หรือกำรท ำ 
Data Archiving หรือท ำ Data Hashing เป็นต้น เว้นแต่ ผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้รับอนุญำตให้
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวได้ เช่น ผู้ตรวจสอบระบบสำรสนเทศขององค์กร (IT Auditor) หรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมำย เป็นต้น 

 (๓) เพ่ือให้ข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์มีควำมถูกต้องและน ำมำใช้ประโยชน์ได้จริง 
ต้องตั้งนำฬิกำของอุปกรณ์บริกำรทุกชนิดให้ตรงกับเวลำอ้ำงอิงสำกล 
 

 

 

 

 

 

 



 ๑๓ 

องค์ประกอบพื้นฐานของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในระบบควบคุมการประชุม 
 
                   ข้อ ๕ ระบบควบคุมการประชุมตามข้อ ๔ อย่างน้อยจะต้องมี
องค์ประกอบพื้นฐานของการท างาน ดังนี้ 

                   (๑) ท าให้ผู้ร่วมประชุมสามารถสื่อสารถึงกันได้ด้วยเสียงหรือ      
ทั้งเสียงและภาพโดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ/หรือ      
การโทรคมนาคม ทั้งประเภทที่ ใช้สายและไร้สาย เช่น เครือข่ายโทรศัพท์ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรหรือแลน (Local Area Network : LAN) 
เครือข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัลหรือไอเอสดีเอ็น (Integrated Services 
Digital Network : ISDN หรือเครือข่ายแบบ Wide Area Network : WAN) 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครือข่ายไมโครเวฟ เครือข่ายวิทยุโทรคมนาคม เครือข่าย
การสื่อสารโดยใช้ดาวเทียม เป็นต้น 

                   (๒) เชื่อมโยงสถานที่ประชุมตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปเข้าด้วยกัน 

                   (๓) ท าให้ผู้ร่วมประชุมสามารถสื่อสารหรือมปีฏิสัมพันธ์กันได้สองทาง 

                  (๔) มีอุปกรณ์น าเข้าข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ/หรือการโทรคมนาคม เช่น  โทรศัพท์ 
กล้องโทรทัศน์ ไมโครโฟน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร เครื่องกราดภาพ 
เป็นต้น 

                  (๕) มีอุปกรณ์เพ่ือท าหน้าที่เชื่อมโยงหรือแปลงสัญญาณเสียงหรือทั้ง
เสียงและภาพที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ/หรือการ
โทรคมนาคม ที่เอ้ืออ านวยต่อการรับชมและรับฟังของผู้ร่วมประชุม แล้วแต่กรณี 

                  นอกจากนี้ อาจมีองค์ประกอบพื้นฐานของการท างานเพ่ิมเติม ดังนี้ 

                  (๑) มีอุปกรณ์แสดงผลข้อมูลที่ถูกส่งผ่านมาจากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  และ/หรือการโทรคมนาคมให้เป็นข้อมูลที่ผู้ร่วม
ประชุมสามารถรับรู้ได้ เช่น ล าโพง จอภาพ  เครื่องฉายภาพวีดิทัศน์ (video 
projector) อุปกรณ์แสดงผลที่เป็นเอกสาร (hard copy) เป็นต้น 

                 (๒) กรณีมีการประชุมในห้องประชุมจะต้องมีการติดตั้งวัสดุเพ่ือท า
หน้าที่ซับเสียงที่เหมาะสมกับสภาพของห้องประชุม เพ่ือป้องกันเสียงก้องหรือ
เสียงสะท้อน 

ส ำหรับองค์ประกอบพ้ืนฐำนของเครื่องมือและอุปกรณ์ในระบบควบคุมกำรประชุม นั้น เท่ำที่
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้ส ำรวจพบตำมที่ได้ประสำนเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น 
ของภำคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบกำรจัดท ำร่ำงประกำศกระทรวงฯ อำจสรุปข้อมูลเกี่ยวกับระบบ
จัดกำรประชุมหรือระบบควบคุมกำรประชุมที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันได้เป็น ๒ กลุ่มใหญ่ๆ ด้วยกันคือ 



 ๑๔ 

๑) กลุ่มที่ถือเป็นระบบเก่ำ เช่น ระบบของกระทรวงมหำดไทย เป็นต้น กลุ่มนี้จะผ่ำนอำยุกำรใช้งำน
มำแล้วเป็นระยะเวลำกว่ำสิบปีขึ้นไป และมีคุณลักษณะของกำรท ำงำนในเบื้องต้นที่ส ำคัญคือ  
มีกำรถ่ำยทอดเสียงหรือทั้งเสียงและภำพของผู้ร่วมประชุมเพ่ือให้มีกำรสื่อสำรกันระหว่ำงที่ประชุม 
แต่ละแห่งได้แต่จะไม่มีคุณลักษณะในกำรบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภำพของผู้ร่วมประชุมได้ และ 
๒) กลุ่มที่ถือเป็นระบบใหม่ เช่น ระบบของ บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (CAT conference) 
ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) (สพร.) ระบบของผู้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคม 
(Operator) แต่ละรำย หรือระบบของภำคเอกชนอ่ืนๆ เป็นต้น ซึ่งกลุ่มนี้จะมีคุณลักษณะในกำรท ำงำน 
ของระบบค่อนข้ำงครบถ้วนและเป็นไปตำมคุณลักษณะตำมที่ประกำศฯ ก ำหนดไว้ อย่ำงไรก็ตำม  
ไม่ว่ำระบบควบคุมกำรประชุมจะเป็นระบบเก่ำ หรือระบบใหม่ อย่ำงน้อยที่สุดจะต้องมีองค์ประกอบ
พ้ืนฐำนของเครื่องมือและอุปกรณ์ในระบบควบคุมกำรประชุ มเป็นไปตำม ข้อ ๕ จึงจะถือว่ำ 
มีมำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตำมประกำศนี้ 

 
 
 

ภาพตัวอย่างของระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

 
 

https://www.dga.or.th/


 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 เมื่อผู้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมก าหนดให้จัดการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมครั้งใดแล้ว ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้อง
ด าเนินการเพ่ือให้มีการใช้ระบบควบคุมการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
จัดการประชุม โดยจะต้องจัดให้มีผู้ควบคุมระบบที่สามารถบริหารจัดระบบเพ่ือ
ตรวจสอบการท างานและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร่วมประชุมโดยการเข้าถึงระบบ
แบบระยะไกล (remote access) ได้ด้วย ทั้งนี้ ระบบควบคุมการประชุมจะต้อง
พร้อมท างานก่อนการประชุม 

กำรจัดเตรียมควำมพร้อมของระบบควบคุมกำรประชุมเป็นกำรยืนยันว่ำ จะมีระบบควบคุม
กำรประชุมที่พร้อมใช้งำนก่อนที่จะด ำเนินกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่วนกำรด ำเนินกำร
เพ่ือให้มีกำรใช้ระบบควบคุมเป็นลำยลักษณ์อักษรก่อนจัดกำรประชุมนั้น ถือเป็นหลักฐำนส ำคัญอย่ำง
หนึ่งเพื่อประโยชน์ในกำรยืนยันหรือกำรตรวจสอบว่ำ ได้มีกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เกิดข้ึนจริง 
ทั้งนี้ กำรยืนยันเป็นลำยลักษณ์อักษรดังกล่ำวอำจกระท ำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ อำทิ        
กำรจองห้องประชุมหรือระบบควบคุมกำรประชุม แบบออนไลน์  หรือกำรจองผ่ำนวิธีกำร 
ทำงอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนแต่เป็นแบบออฟไลน์ เช่น จองผ่ำนจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) เป็นต้น 

 ส่วนกำรจัดให้มีผู้ควบคุมระบบทีส่ำมำรถบริหำรจัดระบบเพื่อตรวจสอบกำรท ำงำนและแก้ไข
ปัญหำให้กับผู้ร่วมประชุมโดยกำรเข้ำถึงระบบแบบระยะไกล (remote access) ได้ด้วย นั้น ถือเป็น
คุณลักษณะส ำคัญของระบบควบคุมกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จะต้องมี เพ่ือให้กำรประชุม
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยควำมรำบรื่น ทั้งนี้ ระบบควบคุมกำรประชุมจะต้องพร้อมท ำงำนก่อน
กำรประชุมเสมอ 

 
การบริหารจัดการระบบควบคุมการประชุมระหว่างการประชุม 

 
                  ข้อ ๗ ในการบริหารจัดการระบบตามข้อ ๖ ประธานในที่ประชุม 
และ/หรือผู้ควบคุมระบบจะต้องสามารถตัดสัญญาณเสียงหรือสัญญาณภาพหรือ
ทั้งสัญญาณเสียงและสัญญาณภาพ หรือหยุดการส่งข้อมูลให้เครื่องหรืออุปกรณ์
สื่อสารของผู้ร่วมประชุมเครื่องใดเครื่องหนึ่งภายในระบบได้ทันทีหากมีเหตุ
จ าเป็นหรือมีกรณีฉุกเฉิน 

กำรบริหำรจัดกำรระบบควบคุมกำรประชุมระหว่ำงกำรประชุม โดยให้ประธำนในที่ประชุม 
และ/หรือผู้ควบคุมระบบจะต้องสำมำรถตัดสัญญำณเสียงหรือสัญญำณภำพหรือทั้งสัญญำณเสียงและ
สัญญำณภำพ หรือหยุดกำรส่งข้อมูลให้เครื่องหรืออุปกรณ์สื่อสำรของผู้ร่วมประชุมเครื่องใดเครื่องหนึ่ง
ภำยในระบบได้ทันที นั้น ก็เพ่ือท ำให้กำรประชุมเป็นไปตำมควำมประสงค์ของผู้ร่วมประชุม กล่ำวคือ 
ในบำงช่วงหรือบำงตอนของกำรประชุมอำจมีควำมจ ำเป็นต้องตัดสัญญำณเสียงหรือสัญญำณภำพหรือ
ทั้งสัญญำณเสียงและสัญญำณภำพ หรือหยุดกำรส่งข้อมูลให้เครื่องหรืออุปกรณ์สื่อสำรของผู้ร่วม



 ๑๘ 

ประชุมเครื่องใดเครื่องหนึ่ง อำทิ กำรประชุมลับ หรือกำรให้ผู้ร่วมประชุมพูดหรือแสดงควำมคิดเห็น
เป็นรำยบุคคลหรือเฉพำะรำย เป็นต้น ซึ่งรวมทั้งหำกมีเหตุจ ำเป็นหรือมีกรณีฉุกเฉินก็จะต้องสำมำรถ
ตัดสัญญำณเสียงหรือสัญญำณภำพหรือทั้งสัญญำณเสียงและสัญญำณภำพ หรือหยุดกำรส่งข้อมูลให้
เครื่องหรืออุปกรณ์สื่อสำรของผู้ร่วมประชุมเครื่องใดเครื่องหนึ่งได้ด้วยเช่นกัน 

 
การก าหนดให้ระบบควบคุมการประชุมสามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องและเรียบร้อย 
 

                   ข้อ ๘ ในระหว่างการประชุมผู้ร่วมประชุมทุกคนต้องสามารถ     
ดูข้อมูลการประชุมที่ก าลังน าเสนอในที่ประชุมผ่านเครื่องหรืออุปกรณ์สื่อสารของ
ตนเองได้ตลอดระยะเวลาการประชุม เว้นแต่จะมีการตัดสัญญาณเสียงหรือ
สัญญาณภาพหรือทั้งสัญญาณเสียงและสัญญาณภาพ หรือหยุดการส่งข้อมูลให้
เครื่องหรืออุปกรณ์สื่อสารของผู้ร่วมประชุมนั้น โดยมีเหตุจ าเป็นหรือมีกรณี
ฉุกเฉินตามข้อ ๗ 

กำรก ำหนดให้ระบบควบคุมกำรประชุมสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่องและเรียบร้อย 
ด้วยกำรให้ผู้ร่วมประชุมทุกคนสำมำรถดูข้อมูลกำรประชุมที่ก ำลังน ำเสนอในที่ประชุมผ่ำนเครื่องหรือ
อุปกรณ์สื่อสำรของตนเองได้ตลอดระยะเวลำกำรประชุม นั้น ถือเป็นคุณลักษณะพ้ืนฐำนที่ส ำคัญของ
ระบบควบคุมกำรประชุมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่ำงยิ่ง เว้นแต่
จะมีกำรตัดสัญญำณเสียงหรือสัญญำณภำพหรือทั้งสัญญำณเสียงและสัญญำณภำพ หรือหยุดกำรส่ง
ข้อมูลให้เครื่องหรืออุปกรณ์สื่อสำรของผู้ร่วมประชุมนั้น โดยมีเหตุจ ำเป็นหรือมีกรณีฉุกเฉินตำมข้อ ๗ 

 
การตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 

                   ข้อ ๙ ให้ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหา 
อันเกิดจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

กำรก ำหนดให้ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเป็นผู้รักษำกำร และให้มี
อ ำนำจตีควำมและวินิจฉัยปัญหำอันเกิดจำกกำรปฏิบัติตำมประกำศกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร เรื่อง มำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ.  ๒๕๕๗ ก็เพ่ือให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรพิจำรณำ ตีควำม และวินิจฉัยปัญหำ หำกเกิดกรณีมี
ปัญหำจำกกำรปฏิบัติตำมประกำศ ซึ่งจะท ำให้กำรพิจำรณำ ตีควำม และวินิจฉัยปัญหำเป็นไปได้
รวดเร็ว 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เร่ือง  มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยที่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๗๔/๒๕๕๗  เร่ือง  การประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  กําหนดให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๔  แห่งประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่  ๗๔/๒๕๕๗  
เร่ือง  การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เร่ือง  มาตรฐาน
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“ความม่ันคงปลอดภัย”  หมายความว่า  การธํารงไว้ซึ่งความลับ  (confidentiality)  ความถูกต้องครบถ้วน  

(integrity)  และสภาพพร้อมใช้งาน  (availability)  ของระบบควบคุมการประชุม  รวมทั้งคุณสมบัติอื่น  
ได้แก่ความถูกต้องแท้จริง  (authenticity)  ความรับผิด  (accountability)  การห้ามปฏิเสธความรับผิด  
(non-repudiation)  และความน่าเชื่อถือ  (reliability)  ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้องหรือเกิดจาก
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

“สื่ออิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  สื่อบันทึกข้อมูลหรือสารสนเทศใด ๆ  ที่ใช้วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์โดยการประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน  ไฟฟ้า  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  หรือวิธีอื่นใด 
ในลักษณะคล้ายกัน  และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง  วิธีการทางแม่เหล็ก   
หรืออุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ  เช่นว่านั้น 

“ระบบควบคุมการประชุม”  หมายความว่า  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  และ/หรืออุปกรณ์
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ  ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย  และมีการสื่อสาร
ข้อมูลกันโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  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
อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เร่ิมทําการประชุมจนกระทั่งเสร็จสิ้นการประชุมในแต่ละครั้ง 

“ผู้ให้บริการ”  หมายความว่า  ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมแก่บุคคลอื่นในการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศฉบับนี้ 

ข้อ ๔ การประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ให้กระทําผ่านระบบควบคุมการประชุมที่ มี
กระบวนการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามประกาศ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เร่ือง  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า  ทั้งนี้   
ไม่ว่าผู้ให้บริการระบบดังกล่าวจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน 

ให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ  แล้วแต่กรณีของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลา 
ที่มีการประชุม  รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว  ทั้งนี้  โดยบันทึก 
ในระบบควบคุมการประชุมหรือโดยระบบอื่นใด 

การบันทึกข้อมูลตามวรรคสองจะต้องบันทึกในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ลงในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ที่มีความม่ันคงปลอดภัยและด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้ตามข้อกําหนดแนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๕ ระบบควบคุมการประชุมตามข้อ  ๔  อย่างน้อยจะต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานของ 
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  
เครือข่ายการส่ือสารโดยใช้ดาวเทียม  เป็นต้น 

(๒) เชื่อมโยงสถานที่ประชุมตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปเข้าด้วยกัน 
(๓) ทําให้ผู้ร่วมประชุมสามารถสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กันได้สองทาง 
(๔) มีอุปกรณ์นําเข้าข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

และ/หรือการโทรคมนาคม  เช่น  โทรศัพท์  กล้องโทรทัศน์  ไมโครโฟน  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  เคร่ืองโทรสาร  
เคร่ืองกราดภาพ  เป็นต้น 

(๕) มีอุปกรณ์เพื่อทําหน้าที่เชื่อมโยงหรือแปลงสัญญาณเสียงหรือทั้งเสียงและภาพที่เหมาะสมกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  และ/หรือการโทรคมนาคม  ที่เอื้ออํานวยต่อการรับชมและรับฟัง
ของผู้ร่วมประชุม  แล้วแต่กรณี 



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๒๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

นอกจากนี้  อาจมีองค์ประกอบพื้นฐานของการทํางานเพิ่มเติม  ดังนี้ 
(๑) มีอุปกรณ์แสดงผลข้อมูลที่ถูกส่งผ่านมาจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

และ/หรือการโทรคมนาคมให้เป็นข้อมูลที่ผู้ร่วมประชุมสามารถรับรู้ได้  เช่น  ลําโพง  จอภาพ  เคร่ืองฉายภาพวีดิทัศน์  
(video  projector)  อุปกรณ์แสดงผลที่เป็นเอกสาร  (hard  copy)  เป็นต้น 

(๒) กรณีมีการประชุมในห้องประชุมจะต้องมีการติดตั้งวัสดุเพื่อทําหน้าที่ซับเสียงที่เหมาะสมกับ
สภาพของห้องประชุม  เพื่อป้องกันเสียงก้องหรือเสียงสะท้อน 

ข้อ ๖ เม่ือผู้ทําหน้าที่ประธานในท่ีประชุมกําหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ในการประชุมคร้ังใดแล้ว  ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องดําเนินการเพื่อให้มีการใช้ระบบควบคุมการประชุม
เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจัดการประชุม  โดยจะต้องจัดให้มีผู้ควบคุมระบบที่สามารถบริหารจัดระบบ 
เพื่อตรวจสอบการทํางานและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร่วมประชุมโดยการเข้าถึงระบบแบบระยะไกล  (remote  access)  
ได้ด้วย  ทั้งนี้  ระบบควบคุมการประชุมจะต้องพร้อมทํางานก่อนการประชุม 

ข้อ ๗ ในการบริหารจัดการระบบตามข้อ  ๖  ประธานในที่ประชุม  และ/หรือผู้ควบคุมระบบ
จะต้องสามารถตัดสัญญาณเสียงหรือสัญญาณภาพหรือทั้งสัญญาณเสียงและสัญญาณภาพ  หรือหยุด 
การส่งข้อมูลให้เคร่ืองหรืออุปกรณ์สื่อสารของผู้ร่วมประชุมเคร่ืองใดเคร่ืองหนึ่งภายในระบบได้ทันทีหากมี
เหตุจําเป็นหรือมีกรณีฉุกเฉิน 

ข้อ ๘ ในระหว่างการประชุมผู้ร่วมประชุมทุกคนต้องสามารถดูข้อมูลการประชุมที่กําลัง
นําเสนอในท่ีประชุมผ่านเคร่ืองหรืออุปกรณ์สื่อสารของตนเองได้ตลอดระยะเวลาการประชุม  เว้นแต่จะมี
การตัดสัญญาณเสียงหรือสัญญาณภาพหรือทั้งสัญญาณเสียงและสัญญาณภาพ  หรือหยุดการส่งข้อมูล 
ให้เคร่ืองหรืออุปกรณ์สื่อสารของผู้ร่วมประชุมนั้น  โดยมีเหตุจําเป็นหรือมีกรณีฉุกเฉินตามข้อ  ๗ 

ข้อ ๙ ให้ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้  
และให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

พรชัย  รุจิประภา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



 

 

ข้อกําหนดแนบท้ายประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

--------------------------------------------- 
 
 

ข้อ ๑ มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพของผู้ร่วม
ประชุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 

(๑) มีเทคโนโลยีหรือมาตรการป้องกันมิให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเกิดขึ้นกับข้อมูลน้ัน         
เว้นแต่การรับรองหรือบันทึกเพ่ิมเติม หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตามปกติในการ
ติดต่อสื่อสาร การเก็บรักษา หรือการแสดงซึ่งไม่มีผลต่อความหมายของข้อมูลน้ัน เพ่ือให้สามารถยืนยันได้
ว่าได้ใช้วิธีการท่ีเช่ือถือได้ในการรักษาความถูกต้องของข้อมูลต้ังแต่การสร้างจนเสร็จสมบูรณ์และสามารถ
แสดงข้อมูลน้ันในภายหลังได้ 

(๒) ในกรณีที่มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพด้วยระบบควบคุมการประชุมให้มีวิธีการที่
เช่ือถือได้ในการระบุตัวตนผู้ที่เก่ียวข้องกับระบบควบคุมการประชุม เพ่ือให้สามารถยืนยันได้ว่าข้อมูลที่ได้
บันทึกไว้ได้ดําเนินการโดยผู้มีสิทธิในการเข้าถึงเท่าน้ัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมเรื่อง ดังต่อไปน้ี 

(๑) การระบุตัวตน (Identification) 
(๒) การยืนยันตัวตน (Authentication) 
(๓) การอนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิเข้าถึง (Authorization) 
(๔) ความรับผิดชอบต่อผลของการกระทํา (Accountability) 

ข้อ ๒ ในการบันทึกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากระบบควบคุมการประชุม ต้องมีการ
กําหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการบันทึกข้อมูลดังกล่าว เพ่ือให้สามารถทราบข้อมูล
เก่ียวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งแสดงถึงแหล่งกําเนิด ต้นทาง ปลายทาง เวลา วันที่ 
ปริมาณ ระยะเวลา หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์น้ัน นอกจากน้ี ใน
การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ต้องใช้วิธีการที่มีความมั่นคงปลอดภัยด้วยวิธีการที่เช่ือถือได้ 
ดังต่อไปน้ี 

(๑) เก็บในสื่อ (Media) ที่สามารถรักษาความครบถ้วนถูกต้องแท้จริง (Integrity) และระบุตัว
บุคคล (Identification) ที่เข้าถึงสื่อดังกล่าวได้ 

(๒) มีระบบการเก็บรักษาความลับของข้อมูลที่จัดเก็บ และกําหนดช้ันความลับในการเข้าถึงข้อมูล
ดังกล่าว เพ่ือรักษาความน่าเช่ือถือของข้อมูล และไม่ให้ทั้งผู้ควบคุมระบบและผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไข
ข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ เช่น การเก็บไว้ใน Centralized Log Server หรือการทํา Data Archiving หรือทํา 
Data Hashing เป็นต้น เว้นแต่ ผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ 
เช่น ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศขององค์กร (IT Auditor) หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น 
 (๓) เพ่ือให้ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์มีความถูกต้องและนํามาใช้ประโยชน์ได้จริง ต้องต้ัง
นาฬิกาของอุปกรณ์บริการทุกชนิดให้ตรงกับเวลาอ้างอิงสากล 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๗๔/๒๕๕๗  
ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 
 



 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบับที่  ๗๔/๒๕๕๗ 

เร่ือง  การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

 

โดยท่ีเทคโนโลยีปัจจุบันทําให้ผู้ร่วมประชุมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถปรึกษาหารือกัน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสะดวกแม้จะมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน  ทั้งยังเป็นการประหยัดต้นทุนและ
ระยะเวลาในการจัดการประชุมและการเดินทางไปร่วมประชุมด้วย  และปัจจุบันมีการใช้วิธีการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบธุรกิจกันอย่างแพร่หลาย  แต่กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 
ยังไม่เปิดช่องให้ดําเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย  สมควรมี
กฎหมายกลางเพ่ือกําหนดให้การประชุมบางอย่างที่กฎหมายต่าง ๆ  บัญญัติให้ต้องประชุม  สามารถ
กระทําผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายได้อีกทางหน่ึงด้วย  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาตินี้ 
“การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมี 

การประชุมที่กระทําผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหน่ึงในสามขององค์ประชุมต้องอยู่
ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน  และผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม  แม้จะมิได้
อยู่ในสถานที่เดียวกันและสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่าน 
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 

ห้ามมิให้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องที่มีการกําหนดชั้นความลับตามระเบียบว่าด้วย 
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  และเร่ืองอื่นที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 



 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ข้อ ๔ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๕ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม  จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ก็ได้  ในการน้ี  ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสําเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
ไว้เป็นหลักฐาน  โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ข้อ ๖ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้อง 
(๑) จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม 
(๒) จัดทํารายงานการประชุมเป็นหนังสือ 
(๓) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ  แล้วแต่กรณี  ของผู้ร่วมประชุมทุกคน 

ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เว้นแต่เป็นการประชุมลับ  และให้ถือเป็น 
ส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม 

ข้อ ๗ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  หากมีกรณีที่ต้องจ่ายเบ้ียประชุมให้แก่ผู้ร่วมประชุม  
ให้จ่ายเบ้ียประชุมแก่ผู้ร่วมประชุมซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ข้อ ๘ ให้ถือว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาตินี้
เป็นการประชุมโดยชอบด้วยกฎหมาย  และห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาตินี้เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง  
คดีอาญา  หรือคดีอื่นใด  เพียงเพราะเหตุว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๙ การกําหนดมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามข้อ  ๔  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
นี้ใช้บังคับ  โดยคํานึงถึงความสะดวกในการจัดการประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ด้วย 

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 
เร่ือง  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 

ของหนวยงานของรัฐ   
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

ดวยปญหาดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยใหกับสารสนเทศมีความรุนแรงเพิ่มข้ึนทั้งในประเทศ
และตางประเทศ   อีกทั้งยังมีแนวโนมที่จะสงผลกระทบตอภาครัฐและภาคธุรกิจมากขึ้น  ทําให
ผูประกอบการ  ตลอดจนองคกร  ภาครัฐ  และภาคเอกชนที่มีการดําเนินงานใด ๆ  ในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสผานระบบสารสนเทศขององคกร  ขาดความเชื่อมั่นตอการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ในทุกรูปแบบ  ประกอบกับคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตระหนักถึงความจําเปน 
ที่จะสงเสริมและผลักดันใหประเทศสามารถยกระดับการแขงขันกับประเทศอื่น ๆ  โดยการนําระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกตใชประกอบการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสอยางแพรหลาย   
จึงเห็นความสําคัญที่จะนํากฎหมาย  ขอบังคับตาง ๆ  มาบังคับใชกับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ทั้งในสวนที่ตองกระทําและในสวนที่ตองงดเวนการกระทํา  เพื่อชวยใหการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ของหนวยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความนาเชื่อถือ 

เพื่อใหการดําเนินการใด ๆ  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกับหนวยงานของรัฐ  หรือโดย
หนวยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได  ตลอดจนมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล  
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  จึงเห็นควรกําหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๗  และมาตรา  ๘  แหงพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  คณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสจึงไดจัดทําประกาศฉบับนี้  เพื่อเปนแนวทางเบื้องตนใหหนวยงานของรัฐ  
ใชในการกําหนดนโยบาย  และขอปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ  ซ่ึงอยางนอย
ตองประกอบดวยสาระสําคัญ  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้   
(๑) ผูใชงาน  หมายความวา  ขาราชการ  เจาหนาที่  พนักงานของรัฐ  ลูกจาง  ผูดูแลระบบ  

ผูบริหารขององคกร  ผูรับบริการ  ผูใชงานทั่วไป 



 หนา   ๑๓๒ 
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(๒) สิทธิของผูใชงาน  หมายความวา  สิทธิทั่วไป  สิทธิจําเพาะ  สิทธิพิเศษ  และสิทธิอื่นใด 

ที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศของหนวยงาน 

(๓) สินทรัพย  (asset)  หมายความวา  ส่ิงใดก็ตามที่มีคุณคาสําหรับองคกร 

(๔) การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ  หมายความวา  การอนุญาต  การกําหนดสิทธิ  

หรือการมอบอํานาจใหผูใชงาน  เขาถึงหรือใชงานเครือขายหรือระบบสารสนเทศ  ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส 

และทางกายภาพ  รวมทั้งการอนุญาตเชนวานั้นสําหรับบุคคลภายนอก  ตลอดจนอาจกําหนดขอปฏิบัติ

เกี่ยวกับการเขาถึงโดยมิชอบเอาไวดวยก็ได 

(๕) ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ  (information  security)  หมายความวา  การธํารงไว

ซ่ึงความลับ  (confidentiality)  ความถูกตองครบถวน  (integrity)  และสภาพพรอมใชงาน  (availability)   

ของสารสนเทศ  รวมทั้งคุณสมบัติอื่น  ไดแกความถูกตองแทจริง  (authenticity)  ความรับผิด  (accountability)  

การหามปฏิเสธความรับผิด  (non-repudiation)  และความนาเชื่อถือ  (reliability) 

(๖) เหตุการณดานความมั่นคงปลอดภัย  (information  security  event)  หมายความวา   

กรณีที่ระบุการเกิดเหตุการณ  สภาพของบริการหรือเครือขายที่แสดงใหเห็นความเปนไปไดที่จะเกิด 

การฝาฝนนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยหรือมาตรการปองกันที่ลมเหลว  หรือเหตุการณอันไมอาจรู

ไดวาอาจเกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัย 

(๗) สถานการณดานความมั่นคงปลอดภัยที่ไมพึงประสงคหรือไมอาจคาดคิด  (information  

security  incident)  หมายความวา  สถานการณดานความมั่นคงปลอดภัยที่ไมพึงประสงคหรือไมอาจคาดคิด  

(unwanted  or  unexpected)  ซ่ึงอาจทาํใหระบบขององคกรถูกบุกรุกหรือโจมตี  และความมั่นคง

ปลอดภัยถูกคุกคาม 

ขอ ๒ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีนโยบายในการรักษาความมั่ นคงปลอดภัย 

ดานสารสนเทศของหนวยงานเปนลายลักษณอักษร  ซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวยเนื้อหา  ดังตอไปนี้ 

(๑) การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ 

(๒) จัดใหมีระบบสารสนเทศและระบบสํารองของสารสนเทศซึ่งอยูในสภาพพรอมใชงาน

และจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณี ฉุกเ ฉินในกรณีที่ ไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหสามารถใชงานสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเนื่อง 

(๓) การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ 
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ขอ ๓ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอปฏิบั ติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

ดานสารสนเทศของหนวยงาน  ซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวยกระบวนการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) หนวยงานของรัฐตองจัดทําขอปฏิบัติที่สอดคลองกับนโยบายการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงาน   

(๒) หนวยงานของรัฐตองประกาศนโยบายและขอปฏิบัติดังกลาว  ใหผูเกี่ยวของทั้งหมดทราบ 

เพื่อใหสามารถเขาถึง  เขาใจ  และปฏิบัติตามนโยบายและขอปฏิบัติได 

(๓) หนวยงานของรัฐตองกําหนดผูรับผิดชอบตามนโยบายและขอปฏิบัติดังกลาวใหชัดเจน 

(๔) หนวยงานของรัฐตองทบทวนปรับปรุงนโยบายและขอปฏิบัติใหเปนปจจุบันอยูเสมอ   

ขอ ๔ ขอปฏิบัติในดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย  ตองมีเนื้อหาอยางนอยครอบคลุม

ตามขอ  ๕ - ๑๕ 

ขอ ๕ ใหมีขอกําหนดการเขาถึงและควบคุมการใชงานสารสนเทศ  (access  control)   

ซ่ึงตองมีเนื้อหาอยางนอย  ดังนี้ 

(๑) หนวยงานของรัฐตองมีการควบคุมการเขาถึงขอมูลและอุปกรณในการประมวลผลขอมูล  

โดยคํานึงถึงการใชงานและความมั่นคงปลอดภัย   

(๒) ในการกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับการอนุญาตให เขาถึง  ตองกําหนดตามนโยบาย 

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   และการปรับปรุงใหสอดคลองกับขอกําหนดการใชงานตามภารกิจและขอกําหนด 

ดานความมั่นคงปลอดภัย 

ขอ ๗ ใหมีการบริหารจัดการการเขาถึงของผูใชงาน   (user  access  management)   

เพื่อควบคุมการเขาถึงระบบสารสนเทศเฉพาะผูที่ไดรับอนุญาตแลว  และผานการฝกอบรม  หลักสูตร

การสรางความตระหนักเร่ืองความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  (information  security  awareness  

training)  เพื่อปองกันการเขาถึงจากผูซ่ึงไมไดรับอนุญาต  โดยตองมีเนื้อหาอยางนอย  ดังนี้ 



 หนา   ๑๓๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๑) สรางความรูความเขาใจใหกับผูใชงาน  เพื่อใหเกิดความตระหนัก  ความเขาใจถึงภัย 

และผลกระทบที่เกิดจากการใชงานระบบสารสนเทศโดยไมระมัดระวังหรือรูเทาไมถึงการณ  รวมถึง

กําหนดใหมีมาตรการเชิงปองกันตามความเหมาะสม   

(๒) การลงทะเบียนผูใชงาน  (user  registration)  ตองกําหนดใหมีข้ันตอนทางปฏิบัติสําหรับ

การลงทะเบียนผูใชงานเมื่อมีการอนุญาตใหเขาถึงระบบสารสนเทศ  และการตัดออกจากทะเบียน 

ของผูใชงานเมื่อมีการยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตดังกลาว   

(๓) การบริหารจัดการสิทธิของผูใชงาน  (user  management)  ตองจัดใหมีการควบคุม 

และจํากัดสิทธิเพื่อเขาถึงและใชงานระบบสารสนเทศแตละชนิดตามความเหมาะสม  ทั้งนี้รวมถึงสิทธิจําเพาะ  

สิทธิพิเศษ  และสิทธิอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับการเขาถึง 

(๔) การบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงาน  (user  password  management)  ตองจัดใหมี

กระบวนการบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงานอยางรัดกุม 

(๕) การทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงาน  (review  of  user  access  rights)  ตองจัดใหมี

กระบวนการทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงานระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กําหนดไว 

ขอ ๘ ใหมีการกําหนดหนาที ่ความรับผิดชอบของผู ใชงาน   (user  responsibilities)   

เพื่อปองกันการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต  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)  ตองควบคุมไมใหสินทรัพยสารสนเทศ   เชน  เอกสาร  สื่อบันทึกขอมูล  

คอมพิวเตอร  หรือสารสนเทศ  อยูในภาวะซึ่งเส่ียงตอการเขาถึงโดยผูซ่ึงไมมีสิทธิ  และตองกําหนดให

ผูใชงานออกจากระบบสารสนเทศเมื่อวางเวนจากการใชงาน   



 หนา   ๑๓๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๔) ผูใชงานอาจนําการเขารหัส  มาใชกับขอมูลที่เปนความลับ  โดยใหปฏิบัติตามระเบียบ

การรักษาความลับทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
ขอ ๙ ใหมีการควบคุมการเขาถึงเครือขาย  (network  access  control)  เพื่อปองกัน 

การเขาถึงบริการทางเครือขายโดยไมไดรับอนุญาต  โดยตองมีเนื้อหาอยางนอย  ดังนี้ 
(๑) การใชงานบริการเครือขาย  ตองกําหนดใหผูใชงานสามารถเขาถึงระบบสารสนเทศ 

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) การแบงแยกเครือขาย  (segregation  in  networks)  ตองทําการแบงแยกเครือขาย 

ตามกลุมของบริการสารสนเทศ  กลุมผูใชงาน  และกลุมของระบบสารสนเทศ   

(๖) การควบคุมการเชื่อมตอทางเครือขาย  (network  connection  control)  ตองควบคุม 

การเขาถึงหรือใชงานเครือขายที่มีการใชรวมกันหรือเชื่อมตอระหวางหนวยงานใหสอดคลองกับ 

ขอปฏิบัติการควบคุมการเขาถึง 

(๗) การควบคุมการจัดเสนทางบนเครือขาย  (network  routing  control)  ตองควบคุมการจัด

เสนทางบนเครือขายเพื่อใหการเชื่อมตอของคอมพิวเตอรและการสงผานหรือไหลเวียนของขอมูล 

หรือสารสนเทศสอดคลองกับขอปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงหรือการประยุกตใชงานตามภารกิจ 

ขอ ๑๐ ใหมีการควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ  (operating  system  access  control)  

เพื่อปองกันการเขาถึงระบบปฏิบัติการโดยไมไดรับอนุญาต  โดยตองมีเนื้อหาอยางนอย  ดังนี้ 

(๑) การกําหนดขั้นตอนปฏิบัติเพื่อการเขาใชงานที่มั่นคงปลอดภัย  การเขาถึงระบบ 

ปฏิบัติการจะตองควบคุมโดยวิธีการยืนยันตัวตนที่มั่นคงปลอดภัย   



 หนา   ๑๓๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๒) การระบุและยืนยันตัวตนของผูใชงาน   (user  identification  and  authentication)   

ตองกําหนดใหผูใชงานมีขอมูลเฉพาะเจาะจงซึ่งสามารถระบุตัวตนของผูใชงาน  และเลือกใชข้ันตอน

ทางเทคนิคในการยืนยันตัวตนที่เหมาะสมเพื่อรองรับการกลาวอางวาเปนผูใชงานที่ระบุถึง 
(๓) การบริหารจัดการรหัสผาน  (password  management  system)  ตองจัดทําหรือจัดใหมี

ระบบบริหารจัดการรหัสผานที่สามารถทํางานเชิงโตตอบ  (interactive)  หรือมีการทํางานในลักษณะ
อัตโนมัติ  ซ่ึงเอื้อตอการกําหนดรหัสผานที่มีคุณภาพ 

(๔) การใชงานโปรแกรมอรรถประโยชน  (use  of  system  utilities)  ควรจํากัดและควบคุม
การใชงานโปรแกรมประเภทอรรถประโยชน   เพื่อปองกันการละเมิดหรือหลีกเลี่ยงมาตรการ 
ความมั่นคงปลอดภัยที่ไดกําหนดไวหรือที่มีอยูแลว 

(๕) เมื่อมีการวางเวนจากการใชงานในระยะเวลาหนึ่งใหยุติการใชงานระบบสารสนเทศนั้น  
(session  time-out)   

(๖) การจํากัดระยะเวลาการเชื่อมตอระบบสารสนเทศ  (limitation  of  connection  time)  
ตองจํากัดระยะเวลาในการเชื่อมตอเพื่อใหมีความมั่นคงปลอดภัยมากย่ิงข้ึนสําหรับระบบสารสนเทศ
หรือแอพพลิเคชั่นที่มีความเสี่ยงหรือมีความสําคัญสูง 

ขอ ๑๑ ใหมีการควบคุมการเขาถึงโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ  
(application  and  information  access  control)  โดยตองมีการควบคมุ  ดังนี้ 

(๑) การจํากัดการเขาถึงสารสนเทศ  (information  access  restriction)  ตองจํากัดหรือควบคุม
การเขาถึงหรือเขาใชงานของผูใชงานและบุคลากรฝายสนับสนุนการเขาใชงานในการเขาถึงสารสนเทศ
และฟงกชัน  (functions)  ตาง ๆ  ของโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชั่น  ทั้งนี้โดยใหสอดคลอง 
ตามนโยบายควบคุมการเขาถึงสารสนเทศที่ไดกําหนดไว   

(๒) ระบบซึ่งไวตอการรบกวน  มีผลกระทบและมีความสําคัญสูงตอองคกร  ตองไดรับ 
การแยกออกจากระบบอื่น ๆ  และมีการควบคุมสภาพแวดลอมของตนเองโดยเฉพาะ  ใหมีการควบคุม
อุปกรณคอมพิวเตอรและส่ือสารเคลื่อนที่และการปฏิบัติงานจากภายนอกองคกร  (mobile  computing  
and  teleworking) 

(๓) การควบคุมอุปกรณคอมพิว เตอรและส่ือสารเคลื่อนที่   ตองกําหนดขอปฏิบั ติ 
และมาตรการที่ เหมาะสมเพื่อปกปองสารสนเทศจากความเสี่ยงของการใชอุปกรณคอมพิวเตอร 
และส่ือสารเคลื่อนที่   



 หนา   ๑๓๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๔) การปฏิบัติงานจากภายนอกสํานักงาน  (teleworking)  ตองกําหนดขอปฏิบัติ  แผนงาน  
และข้ันตอนปฏิบัติเพื่อปรับใชสําหรับการปฏิบัติงานขององคกรจากภายนอกสํานักงาน 

ขอ ๑๒ หนวยงานของรัฐที่มีระบบสารสนเทศตองจัดทําระบบสํารอง  ตามแนวทางตอไปนี้ 

(๑) ตองพิจารณาคัดเลือกและจัดทําระบบสํารองที่เหมาะสมใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

ที่เหมาะสม 

(๒) ตองจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส  เพื่อใหสามารถใชงานสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเนื่อง  โดยตองปรับปรุงแผน

เตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินดังกลาวใหสามารถปรับใชไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับการใชงาน

ตามภารกิจ 

(๓) ตองมีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากรซึ่งดูแลรับผิดชอบระบบ

สารสนเทศ  ระบบสํารอง  และการจัดทําแผนเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการ

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

(๔) ตองมีการทดสอบสภาพพรอมใชงานของระบบสารสนเทศ  ระบบสํารองและระบบแผน

เตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินอยางสม่ําเสมอ 

(๕) สําหรับความถี่ของการปฏิบัติในแตละขอ  ควรมีการปฏิบัติที่เพียงพอตอสภาพความเสี่ยง

ที่ยอมรับไดของแตละหนวยงาน 

ขอ ๑๓ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ

โดยตองมีเนื้อหาอยางนอย  ดังนี้ 

(๑) หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศที่อาจ

เกิดข้ึนกับระบบสารสนเทศ  (information  security  audit  and  assessment)  อยางนอยปละ  ๑  คร้ัง 

(๒) ในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจะตองดําเนินการ  โดยผูตรวจสอบภายใน

หนวยงานของรัฐ  (internal  auditor)  หรือโดยผูตรวจสอบอิสระดานความมั่นคงปลอดภัยจากภายนอก  

(external  auditor)  เพื่อใหหนวยงานของรัฐไดทราบถึงระดับความเส่ียงและระดับความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศของหนวยงาน 

ขอ ๑๔ หนวยงานของรัฐตองกําหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจน  กรณีระบบคอมพิวเตอร 

หรือขอมูลสารสนเทศเกิดความเสียหาย  หรืออันตรายใด ๆ  แกองคกรหรือผูหนึ่งผูใด  อันเนื่องมาจาก



 หนา   ๑๓๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ความบกพรอง  ละเลย  หรือฝาฝนการปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยดานสารสนเทศ  โดยกําหนดใหผูบริหารระดับสูง  ซ่ึงมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบดานสารสนเทศ

ของหนวยงานของรัฐเปนผูรับผิดชอบตอความเสี่ยง  ความเสียหาย  หรืออันตรายที่เกิดข้ึน 
ขอ ๑๕ หนวยงานของรัฐสามารถเลือกใชขอปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

ดานสารสนเทศ  ที่ตางไปจากประกาศฉบับนี้ได  หากแสดงใหเห็นวา  ขอปฏิบัติที่เลือกใชมีความ
เหมาะสมกวา  หรือเทียบเทา   

ขอ ๑๖ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
รอยตรีหญิง  ระนองรักษ  สุวรรณฉวี 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 



 


