
             

   ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

                              ---------------------------------------------------        
ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)  และ

นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่         
ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๑๕๖๓ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ประกอบกับประกาศสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง ขยายเวลาปิดท าการสถาบันเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ
ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับประกาศดังกล่าว
ข้างต้น 

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. ๒๕๔๗     
จึงเห็นสมควรให้ออกประกาศดังนี้ 

๑. หากมีความจ าเป็นต้องมีการประชุมของคณะกรรมการ  คณะท างาน หรือ
คณะอนุกรรมการ ใดๆ ให้ด าเนินการประชุมได้โดยใช้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ยกเว้นการประชุมที่
ต้องมีมติเพ่ือผูกพันตามกฎหมาย และการประชุมลับ ให้เป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ดังเอกสารแนบท้าย
ประกาศ 

๒. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ 

๓. ให้คณะกรรมการ คณะท างาน หรือคณะอนุกรรมการ ใดๆ ที่ด าเนินการประชุม   
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้รับเบี้ยประชุมตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

๔. การปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด
ไว้ในข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่ง ที่เก่ียวกับการประชุมนั้นๆ โดยอนุโลม 

ทั้งนี้ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ให้มีการจัดเก็บหรือบันทึกการประชุมด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง และให้รับรองการประชุมให้เสร็จสิ้นในคราวประชุมเดียวกัน 

๕. กรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้  ให้ประธานของที่
ประชุมนั้นๆ เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและถือเป็นที่สุด 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 

   ประกาศ ณ วันที่   ๗   เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓    
 
 
 

          (รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  สุรินทร์) 
รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 



 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 



 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๒๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

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 



 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๒๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

“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 
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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 














