
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เรื่อง  มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภัยของการประชมุผ่านสือ่อิเล็กทรอนกิส์ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

โดยที่พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   พ.ศ.  ๒๕๖๓  ก าหนดให้ 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗  แห่งพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมออกประกาศไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  เรื่อง  
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“อิ เล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า   การประยุกต์ ใช้วิธีการทางอิ เล็กตรอน   ไฟฟ้า   

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน  และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้ 
วิธีการทางแสง  วิธีการทางแม่เหล็ก  หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ  เช่นว่านั้น 

“ระบบควบคุมการประชุม”  หมายความว่า  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  และ/หรืออุปกรณ์
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ  ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย  และมีการสื่อสาร
ข้อมูลกันโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และ/หรือการโทรคมนาคม  เพ่ือให้ผู้ร่วมประชุม
สามารถเข้าถึงและใช้งานส าหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยเสียง
หรือทั้งเสียงและภาพ 

“ผู้ให้บริการ”  หมายความว่า  ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม 
“ผู้ควบคุมระบบ”  หมายความว่า  ผู้ท าหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการระบบควบคุมการประชุม 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๔ เมื่อผู้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมก าหนดให้มีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
ให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมแจ้งผู้ร่วมประชุมทราบล่วงหน้าว่าการประชุมครั้งนั้นจะด าเนินการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ใช้ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

ข้อ ๕ การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  อย่างน้อยต้องมีกระบวนการ  ดังต่อไปนี้   
(๑) การแสดงตนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุม   
(๒) การสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กันได้ด้วยเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ   

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



(๓) การเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุมของผู้ร่วมประชุม   
(๔) การลงคะแนนของผู้ร่วมประชุม  ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ  (หากมี)   
(๕) การจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งรวมถึง

การบันทึกเสียง  หรือทั้งเสียงและภาพ  แล้วแต่กรณี  ของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มี 
การประชุม  เว้นแต่เป็นการประชุมลับ 

(๖) การจัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน   
(๗) การแจ้งเหตุขัดข้องในระหว่างการประชุม 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมอาจใช้ระบบควบคุมการประชุม 

ของตนเองหรือของผู้ให้บริการก็ได้   
ข้อ ๖ หากหน่วยงานใดมีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมตามกฎหมายแตกต่าง 

เป็นการเฉพาะแล้ว  อาจเพ่ิมเติมรายละเอียดการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่แตกต่างนั้นได้   ทั้งนี้   
โดยให้ค านึงถึงมาตรฐานตามประกาศฉบับนี้   

ข้อ ๗ การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องลับ  นอกจากต้องปฏิบัติตามหมวด  ๒  
ของประกาศนี้แล้ว  ให้ด าเนินการตามหมวด  ๓  เป็นการเพิ่มเติมด้วย   

หมวด  ๒ 
มาตรฐานการประชุมผา่นสือ่อิเล็กทรอนิกส ์

 
 

ข้อ ๘ การแสดงตนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุมตามข้อ  ๕  (๑)  
ให้ด าเนินการตามวิธีการที่ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมก าหนด  โดยอาจใช้เทคโนโลยีช่วยในการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนของผู้ร่วมประชุม  เช่น  การยืนยันตัวตนด้วยชื่อผู้ใช้งาน  (Username)  และรหัสผ่าน  
(Password)  หรือการใช้รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว  (One  Time  Password)  เป็นต้น  หรืออาจให้
ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นรับรองการแสดงตัวตนก่อนหรือระหว่างการประชุม   

การแสดงตนตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมพิจารณาเลือกใช้วิธีการที่มีความมั่นคง
และรัดกุมตามความเหมาะสมกับการประชุม  โดยค านึงถึงพฤติการณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง  เช่น  จ านวน 
ของผู้ร่วมประชุม  ประเภทของระเบียบวาระ  กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมตามที่ก าหนดในกฎหมาย  
เป็นต้น   

ข้อ ๙ การสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กันได้ด้วยเสียง  หรือทั้งเสียงและภาพตามข้อ  ๕  (๒)  
ให้ด าเนินการด้วยช่องสัญญาณที่เพียงพอรองรับการถ่ายทอดเสียง  หรือทั้งเสียงและภาพได้อย่างชัดเจน
และต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม  เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงผู้ร่วมประชุมที่มิได้อยู่ในสถานที่
เดียวกันให้สามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
ในเวลาเดียวกัน   

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



ให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมจัดเตรียมและก าหนดวิธีการส ารองเพ่ือใช้ในการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์ ในกรณีมีเหตุขัดข้องในระหว่างการประชุม  เช่น  การประชุมผ่านโทรศัพท์  หรือการสื่อสาร  
ด้วยข้อความ  เป็นต้น 

ข้อ ๑๐ การประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์   ต้องมีการจัดการสิทธิของผู้ร่วมประชุม   
โดยมีวิธีการที่ประธานในที่ประชุมหรือมอบหมายให้ผู้ควบคุมระบบสามารถงดการถ่ายทอดเสียง   หรือ 
ทั้งเสียงและภาพเป็นการชั่วคราว  หรือหยุดการส่งข้อมูลแก่ผู้ร่วมประชุมบุคคลหนึ่งบุคคลใดได้ทันที 
หากมีเหตุจ าเป็นหรือมีกรณีฉุกเฉิน  เช่น  เมื่อมีการพิจารณาเรื่องที่ผู้ร่วมประชุมมีส่วนได้เสียในการประชุม  
เป็นต้น 

ข้อ ๑๑ การเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุมของผู้ร่วมประชุมตามข้อ  ๕  (๓)  ซึ่งรวมถึง 
ข้อมูลที่น าเสนอในระหว่างการประชุม  หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งปวง  ให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุม 
จัดส่งให้แก่ผู้ร่วมประชุมก่อนหรือในระหว่างประชุม  พร้อมแจ้งวิธีการที่ท าให้ผู้ร่วมประชุมสามารถ 
เข้าถึงเอกสารประกอบการประชุม  หรือข้อมูลเหล่านั้นได้   

ข้อ ๑๒ หนังสือเชิญประชุม  เอกสารประกอบการประชุม  รายงานการประชุม  หรือข้อมูล
หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุม  อาจท าในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  โดยด าเนินการ 
ให้สอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์   

ข้อ ๑๓ การลงคะแนนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ  ๕  (๔)  ให้ด าเนินการ  
ดังนี้ 

(๑) หากเป็นการลงคะแนนโดยทั่วไป  อาจเลือกใช้วิธีใดก็ได้ที่สามารถระบุตัวผู้ร่วมประชุม 
ที่มีสิทธิลงคะแนน  และสามารถทราบเจตนาในการลงคะแนนของบุคคลดังกล่าวได้   เช่น  การให้ 
ผู้ลงคะแนนแต่ละคนแสดงเจตนาด้วยเสียง  สัญลักษณ ์ หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น 

(๒) หากเป็นการลงคะแนนลับ  ให้ใช้วิธีการที่สามารถทราบจ านวนของผู้ลงคะแนนและผลรวม
ของการลงคะแนน  โดยไม่สามารถระบุตัวของผู้ลงคะแนนไดเ้ป็นการทั่วไป  เช่น  การใช้ระบบการส ารวจ
ความเห็นทางออนไลน์  เป็นต้น 

ข้อ ๑๔ การจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ตามข้อ  ๕  (๕)  และข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนกิส์ตามขอ้  ๕  (๖)  ให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมจัดเก็บขอ้มลู
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ดังนี้   

(๑) วิธีการแสดงตนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พร้อมสรุปจ านวนผู้ร่วมประชุม 
หรือรายชื่อผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีการแสดงตนตามข้อ  ๕  โดยให้บันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ 
ในรายงานการประชุม 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



(๒) วิธีการลงคะแนนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   พร้อมผลการลงคะแนนของ 
ผู้ร่วมประชุม  โดยให้บันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุม 

(๓) ข้อมูลบันทึกเสียง  หรือทั้งเสียงและภาพของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   ในรูป
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  โดยอาจบันทึกด้วยระบบการประชุมนั้นเองหรือด้วยวิธีการอื่นใด   เว้นแต่เป็น 
การประชุมลับ 

(๔) เหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นในระหว่างการประชุมในการด าเนินการตามข้อ  ๕  ซึ่งผู้มีหน้าที่ 
จัดการประชุมทราบเองหรือได้รับแจ้งจากผู้ร่วมประชุม   

(๕) ข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลหรือ
ชื่อผู้ใช้งาน  (Username)  วันและเวลาของการเข้าร่วมประชุมและเลิกประชุมที่อิงกับเวลามาตรฐาน   

เหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นตาม  (๔)  หากไม่กระทบต่อสาระส าคัญในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์  
มิให้มีผลท าให้การประชุมต้องเสียไป  แต่ทั้งนี้  ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมอาจก าหนดแนวทางการแก้ไข
เหตุขัดข้องและผลกระทบของเหตุขัดข้องตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงานหรือองค์กรได้   

ข้อ ๑๕ การจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานตามข้อ  ๑๔  ให้บันทึกในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   
และเก็บรักษาด้วยวิธีการที่มีความมั่นคงปลอดภัยและด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้  ดังนี้   

(๑) ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ในการรักษาความถูกต้องของข้อมูล  ตั้งแต่การสร้างจนเสร็จสมบูรณ์
และมีมาตรการป้องกันมิให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเกิดขึ้นกับข้อมูลนั้น   เว้นแต่การรับรองหรือ 
บันทึกเพ่ิมเติม  หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตามปกติในการติดต่อสื่อสาร  การเก็บรักษา  
หรือการแสดง  ซึ่งไม่มีผลต่อความหมายของข้อมูลนั้น   

(๒) สามารถน าข้อมูลกลับมาใช้หรือแสดงข้อมูลนั้นในภายหลังได้ 
(๓) มีมาตรการควบคุมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว   พร้อมมาตรการป้องกันการเข้าถึง 

โดยบุคคลผู้ไม่มีสิทธิในการเข้าถึง  เพ่ือรักษาความน่าเชื่อถือของข้อมูล  และไม่ให้ทั้งผู้ควบคุมระบบและ 
ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมสามารถแก้ไขข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ 

ข้อ ๑๖ การแจ้งเหตุขัดข้องในระหว่างการประชุม  ตามข้อ  ๕  (๗)  ให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุม 
จัดเตรียมช่องทางการแจ้งเหตุขัดข้อง  เพ่ือรองรับการแก้ไขเหตุขัดข้องแก่ผู้ร่วมประชุมในระหว่าง 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

ข้อ ๑๗ เมื่อการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นในแต่ละครั้ง  ผู้มีหน้าที่จัดการประชุม  
ต้องจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่ก าหนดในข้อ  ๑๔  ทั้งข้อมูลเสียง  หรือทั้งเสียงและภาพ  และข้อมูล
จราจรอิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกิดจากการประชุม  หรือให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลดังกล่าว 
ให้ภายในระยะเวลาเจ็ดวันนับแต่วันสิ้นสุดการประชุมในแต่ละครั้ง   

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๑๘ เมื่อมีเหตุให้มีการท าลายข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม   ให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุม   
หรือผู้ให้บริการลบหรือท าลายซึ่งข้อมูลการประชุมออกจากสื่อบันทึกข้อมูล  ด้วยเทคโนโลยีและวิธีการ 
ที่มีความมั่นคงปลอดภัยในการลบหรือท าลาย  

หมวด  ๓ 
มาตรฐานการประชุมผา่นสือ่อิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องลับ 

 
 

ข้อ ๑๙ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องลับ  ให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมก าหนด
มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพ่ือป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีสิทธิร่วมประชุมรู้หรือล่วงรู้ถึงข้อมูล  
การประชุมในเรื่องลับดังกล่าว  ทั้งเอกสารประกอบการประชุม  ข้อมูลที่น าเสนอในระหว่างการประชุม  
หรือข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องลับดังกล่าว   และมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดในข้อ  ๒๔   

ข้อ ๒๐ ให้ผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รับรองต่อที่ประชุมว่าไม่มีบุคคลที่ไม่มีสิทธิ 
ร่วมประชุมสามารถรู้หรือล่วงรู้ถึงข้อมูลการประชุมในเรื่องลับดังกล่าวตามข้อ  ๑๙  โดยควรประชุม   
ณ  พ้ืนที่ปิดที่ไม่มีบุคคลอื่นเข้าออกในบริเวณดังกล่าว   

ข้อ ๒๑ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องที่มีชั้นความลับของหน่วยงานของรัฐ   
ให้ใช้ระบบควบคุมการประชุมที่ติดตั้งและให้บริการในราชอาณาจักร  และมีมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย
ตามข้อ  ๒๔  โดยต้องไม่จัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานส่วนหนึ่งส่วนใดไว้นอกราชอาณาจักร   ทั้งนี้    
ผู้ให้บริการต้องรับรองต่อผู้มีหน้าที่จัดการประชุมว่าได้ด าเนินการตามข้อก าหนดนี้   

ห้ามมิให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มี  
การประชุมในเรื่องลับ 

ข้อ ๒๒ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องลับในกรณีอื่นใดนอกจากข้อ   ๒๑  ให้ใช้
ระบบควบคุมการประชุมที่มีความมั่นคงปลอดภัยตามข้อ  ๒๔   

ห้ามมิให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มี 
การประชุมในเรื่องลับ 

หมวด  ๔ 
มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

 
 

ข้อ ๒๓ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ให้มีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ด้านสารสนเทศ  ในเรื่องดังนี้เป็นอย่างน้อย 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



(๑) การรักษาความลับ  (confidentiality)  โดยมีมาตรการรักษาหรือสงวนไว้เพ่ือป้องกัน 
การเข้าถึง  ใช ้ หรือเปิดเผยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยบุคคลผู้ไม่มีสิทธิในการเข้าถึง 

(๒) การรักษาความครบถ้วน  (integrity)  โดยมีมาตรการป้องกันข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มิให้มี
การเปลี่ยนแปลงแก้ไข  ท าให้สูญหาย  ท าให้เสียหาย  หรือถูกท าลายโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยมิชอบ  
เพื่อให้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ขณะที่มีการใช้งาน  ประมวลผล  โอน  หรือเก็บรักษา 

(๓) การรักษาสภาพพร้อมใช้งาน  (availability)  โดยมีมาตรการที่ดูแลให้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
สามารถท างาน  เข้าถึง  หรือใช้งานได้ในเวลาที่ต้องการ 

(๔) การรักษาความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
นอกจากนี้  ให้มีคุณสมบัติอื่น  ได้แก่  ความถูกต้องแท้จริง  (authenticity)  ความรับผิด  

(accountability)  การห้ามปฏิเสธความรับผิด  (non-repudiation)  และความน่าเชื่อถือ  (reliability)  
ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากการประชุม 

ข้อ ๒๔ ให้ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดมาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม 

ขอ้ ๒๕ เพ่ือประโยชน์ในการใช้งานระบบควบคุมการประชุม  ส านักงานพัฒนาธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือหน่วยงานอื่นที่ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก าหนด  อาจจัดให้มี
การตรวจประเมิน  และรับรองความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุมตามมาตรฐานที่ก าหนด 
ในประกาศนี้ก็ได้  และให้ถือว่าระบบควบคุมการประชุมที่ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานดังกล่าว  
มีกระบวนการที่สอดคล้องตามมาตรฐานในประกาศฉบับนี้   

กระบวนการเพ่ือตรวจประเมินและรับรองความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุม   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก าหนด   

ข้อ ๒๖ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อาจก าหนดให้การได้รับการตรวจประเมิน  
หรือรองรับความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  โดยหน่วยงานหนึ่ง
หน่วยงานใดทั้งในประเทศหรือต่างประเทศตามมาตรฐานหรือข้อก าหนดที่ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานตามข้อ  ๒๔  
ถือว่าระบบหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบควบคุมการประชุมนั้น   ได้รับการรับรองความสอดคล้อง 
ตามข้อ  ๒๕  ก็ได้   

ข้อ ๒๗ บรรดาการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้เตรยีมการไว้กอ่นวันที่ประกาศนีใ้ช้บังคบั
และยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ  ให้ด าเนินการตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เรื่อง  มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ต่อไป
จนแล้วเสร็จ  ทั้งนี้  ไม่เกินหกสิบวันตั้งแต่วันที่ประกาศใช้บังคับ 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๒๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตามประกาศนี้   
และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

พุทธิพงษ์  ปุณณกันต ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจทิัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

้หนา   ๓๐
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