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(ร่าง)
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการประชุมของหน่วยงานของรัฐผ่านระบบดิจิทัล
พ.ศ. ….
--------------------------------------------โดยที ่ค วามเจริญ ก้าวหน้า ของเทคโนโลยีดิจิท ัล ในปัจ จุบ ัน ท าให้ก ารประชุม สามารถ
ปรึกษาหารือ ผ่านระบบดิจิทัล ได้โดยสะดวกแม้จะมิไ ด้อยู่ในสถานที่เดียวกัน เป็นการประหยัดต้นทุน
ระยะเวลาในการจัดการประชุม และการเดินทางไปร่ว มประชุม ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริห าร
ราชการแผ่นดิน จึงสมควรกาหนดวิธีการประชุมของหน่วยงานของรัฐ ผ่านระบบดิจิทัล ให้มีมาตรฐาน
และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริห ารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประชุมของหน่วยงาน
ของรัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ….”
ข้อ ๒ ระเบีย บนี ้ใ ห้ใช้บ ัง คับ เมื ่อ พ้น ก าหนดหนึ ่ง ร้อ ยแปดสิบ วัน นับ แต่ว ัน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“การประชุม ผ่านระบบดิจิทัล ” หมายความว่า การประชุมที่กระทาผ่านระบบควบคุม
การประชุมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถสื่อสารโต้ตอบกันได้ทั้ง เสียงหรือทั้งเสียงและภาพ โดยผู้ร่วม
ประชุมสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ แม้จะมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน
ในขณะที่มีการประชุม
“ระบบควบคุมการประชุม ” หมายความว่า ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ห รืออุปกรณ์
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย ทั้งประเภทใช้สายและ
ประเภทไร้สาย และมีการสื่อสารข้อมูลกัน เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมสามารถเข้าถึงและใช้งานสาหรับการ
ประชุมผ่านระบบดิจิทัลได้
“ความมั ่น คงปลอดภัย ” หมายความว่า การธ ารงไว้ซึ ่ง ความลับ (confidentiality)
ความถูกต้อง ครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ของระบบควบคุมการประชุม
รวมทั้งคุณสมบัติอื่น ได้แก่ความถูกต้องแท้จริง (authenticity) ความรับผิด (accountability) การห้าม
ปฏิเสธความรับผิด (non-repudiation) และความน่าเชื่อถือ (reliability) ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้องหรือเกิดจากการประชุม ตามระเบียบนี้
“อุปกรณ์สื่อสารของผู้ร่วมประชุม” หมายความว่า อุปกรณ์สื่อสารของหน่วยงานของรัฐ
หรือที่ผู้ให้บริการจัดไว้ให้ หรือของส่วนตัวของผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
โดยผู้ให้บริการได้รับรองแล้วว่ าสามารถใช้ในการประชุมตามระเบียบนี้ได้
“ผู ้ค วบคุม ระบบ” หมายความว่า ผู ้ท าหน้า ที ่ด ูแ ลและบริห ารจัด การระบบควบคุม
การประชุมตั้งแต่เริ่มทาการประชุมจนกระทั่งเสร็จสิ้นการประชุมในแต่ละครั้ง
“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่านระบบดิจิทัลตาม
ระเบียบนี้

-๒“ผู้มีห น้าที่จัดการประชุม ” หมายความรวมถึง บุคคลที่ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม
บุคคลผู้ทาหน้าที่ป ระธานในที่ป ระชุมมอบหมายให้มีห น้าที่ดาเนินการเพื่อให้มีการประชุมผ่านระบบ
ดิจิทัล หรือฝ่ายเลขานุการ
ข้อ ๔ ระเบีย บนี ้ไ ม่ใ ช้บ ัง คับ กับ การประชุม ในเรื ่อ งที ่ม ี ก ารก าหนดชั ้น ความลับ
ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ และเรื่องอื่นที่มีกฎหมาย กฏ ระเบียบ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ ๕ ให้รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อ เศรษฐกิจและสังคมรัก ษาการให้เป็น ไป
ตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความและวิ นิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
----------------ข้ อ ๖ ในการประชุ ม เพื่ อ ด าเนิ น การตามหน้ า ที่ แ ละอ านาจของหน่ ว ยงานของรั ฐ
อาจประชุมผ่านระบบดิจิทัลตามระเบียบนี้ก็ได้
หากมีกรณีที่ต้องจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่ผู้ร่วมประชุม ให้จ่ายเบี้ ยประชุมแก่ผู้ร่วมประชุม
ซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมตามระเบียบนี้ได้
ข้อ ๗ การประชุมผ่านระบบดิจิทัลตามระเบียบนี้ ต้องกาหนดให้มีสถานที่ประชุมหลักอยู่
ภายในราชอาณาจักร และให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมอยู่ในสถานที่ดังกล่าวในขณะที่มีการประชุมด้วย
ผู้ร่วมประชุมซึ่งมิได้อยู่ในสถานที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง อาจเข้าร่วมประชุมตามระเบียบนี้ได้
หากผู้ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมเห็นว่าผู้ร่วมประชุมดังกล่าวอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมและมีความพร้อม
สาหรับการประชุม
ข้อ ๘ การส่งหนัง สือ เชิญ ประชุม และเอกสารประกอบการประชุม จะส่ง ด้ว ยวิธ ีก าร
ทางอิเล็ก ทรอนิกส์ก็ได้ ในการนี ้ ผู้มีห น้าที่จัด การประชุม ต้อ งจัด เก็บ ส าเนาหนังสือ เชิญ ประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย
ข้อ ๙ ในการประชุมผ่านระบบดิจิทัล ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้อง
(๑) จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนก่อนร่วมการประชุม โดยอาจกระทาผ่านระบบการพิสูจน์
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลก็ได้
(๒) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ ของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอด
ระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ในช่วงของการประชุมที่ต้องการให้เป็น
ความลับ
(๓) จัดเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นจากระบบควบคุมการประชุมในแต่ละครั้ง ทั้งข้อมูลเสียงหรือทั้ง
เสียงและภาพ รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกิดจากการประชุม
(๔) จัดทารายงานการประชุมเป็นหนังสือ และในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

-๓ข้อ ๑๐ เมื่อผู้ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมกาหนดให้จัดการประชุม ผ่านระบบดิจิทัล ใน
การประชุมครั้งใดแล้ว ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องดาเนินการเพื่อให้มีการใช้ระบบควบคุมการประชุมเป็น
ลายลักษณ์อักษรก่อนจัดการประชุม โดยจะต้องจัดให้มีผู้ควบคุมระบบที่สามารถบริหารจัดการระบบเพื่อ
ตรวจสอบการทางานและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร่วมประชุมโดยการเข้าถึงระบบแบบระยะไกล (remote
access) ได้ด้วย ทั้งนี้ ระบบควบคุมการประชุมจะต้องพร้อมทางานก่อนการประชุม
หมวด ๒
มาตรฐานการประชุมผ่านระบบดิจิทัล
--------------------------ข้อ ๑๑ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามหน้าที่และอานาจของหน่วยงานของรัฐและ
เพื่อประโยชน์ในการรับฟังพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา
หรือคดีอื่นใด ให้หน่วยงานของรัฐใช้ระบบควบคุมการประชุมที่มีการจัดเก็บข้อมูลอยู่ภายในราชอาณาจักร
ทั้งข้อมูล การบั นทึก เสีย งหรือ ทั้งเสีย งและภาพ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ รวมถึงข้อมูลที่เกิดจาก
การประชุมทั้งปวง โดยให้ผู้ให้บ ริการรับรองว่าสามารถจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยงานของรัฐที่เป็น
ผู้จัดการประชุมได้
ให้ ผู้ ให้ บ ริ ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ที่ เกิ ด จากระบบควบคุ ม การประชุ ม ไว้ เพื่ อ ประโยชน์ ใ น
การตรวจสอบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันที่การประชุมได้แล้วเสร็จ
ข้ อ ๑๒ ให้ มี ก ารบั น ทึ ก เสีย งหรือ ทั ้ง เสีย งและภาพ ของผู้ ร่ ว มประชุ ม ทุ ก คนตลอด
ระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว โดยบันทึกใน
ระบบควบคุมการประชุม

หมวด ๓
มาตรฐานระบบควบคุมการประชุม
--------------------------ข้อ ๑๓ ระบบควบคุมการประชุมตามระเบียบนี้ อย่างน้อยจะต้องมีองค์ประกอบพื้นฐาน
ของการดาเนินการซึ่งมีระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัย ดังนี้
(๑) ทาให้ผู้ร่วมประชุมสามารถสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กันได้สองทางด้วยเสียงหรือทั้ง
เสียงและภาพโดยผ่านระบบดิจิทัลในเวลาเดียวกัน
(๒) เชื่อมโยงสถานที่ประชุมตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปเข้าด้วยกันในเวลาเดียวกัน
(๓) ทาให้ผู้ร่วมประชุมสามารถรับรองการแสดงตัวตนของผู้ร่วมประชุมด้วยกันได้
(๔) มีอ ุป กรณ์น าเข้า ข้อ มูล จากที ่ห นึ ่ง ไปยัง อีก ที ่ห นึ ่ง โดยผ่า นเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล เช่น
โทรศัพท์ กล้องโทรทัศน์ ไมโครโฟน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร เครื่องกราดภาพ เป็นต้น

-๔(๕) มีอุป กรณ์เพื่อ ทาหน้าที่เชื่อ มโยงหรือแปลงสัญ ญาณเสีย งหรือทั้งเสียงและภาพที่
เหมาะสมกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เอื้ออานวยต่อการรับชมและรับฟังของผู้ร่วมประชุม แล้วแต่กรณี
(๖) มีรูปแบบการใช้งานเพื่อให้ประธานในที่ป ระชุมหรือผู้ควบคุมระบบสามารถงดการส่ง
สัญญาณเสียงหรือสัญญาณภาพหรือทั้งสัญญาณเสียงและสัญญาณภาพเป็นการชั่วคราว หรือหยุดการส่ง
ข้อมูลให้อุปกรณ์สื่อสารของผู้ร่วมประชุมเครื่องใดเครื่องหนึ่งภายในระบบได้ทันทีหากมีเหตุจาเป็นหรือมี
กรณีฉุกเฉิน
(๗) ในระหว่างการประชุมผู้ร่ว มประชุมทุกคนต้องสามารถดูข้อมูล การประชุมที่กาลัง
นาเสนอในที่ป ระชุมผ่านอุป กรณ์สื่อสารของผู้ร่วมประชุมได้ตลอดระยะเวลาการประชุม เว้นแต่จะมี
การงดการส่งสัญญาณเสียงหรือสัญญาณภาพหรือทั้งสัญญาณเสียงและสัญญาณภาพเป็นการชั่วคราว
หรือหยุดการส่งข้อมูลให้อุปกรณ์สื่อสารของผู้ร่วมประชุมนั้น โดยมีเหตุจาเป็นหรือมีกรณีฉุกเฉิน
(๘) มีระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทาหน้าที่เก็บรักษา รวบรวม ประเมินผลการลงคะแนน
ของผู้ร่วมประชุม ไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนนในทางลับหรือโดยเปิดเผย
นอกจากนี้ อาจมีองค์ประกอบพื้นฐานของการทางานเพิ่มเติม ดังนี้
(๑) มีอุป กรณ์แสดงผลข้อมูล ที่ถูกส่งผ่านมาจากเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เป็น ข้อมูล ที่ผู้ร่ว ม
ประชุม สามารถรับ รู ้ได้ เช่น ล าโพง จอภาพ เครื่อ งฉายภาพวีด ิท ัศ น์ (video projector) อุป กรณ์
แสดงผลที่เป็นเอกสาร (hard copy) เป็นต้น
(๒) ห้องประชุม หลักจะต้อ งมีก ารจัดการรัก ษาความปลอดภัย ทางกายภาพ รวมทั้งมี
การติดตั้งวัสดุเพื่อทาหน้าที่ซับเสียงที่เหมาะสมกับสภาพของห้องประชุม เพื่อป้องกันเสียงก้องหรือเสียง
สะท้อน
ข้อ ๑๔ มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบควบคุมการประชุม ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) มีเทคโนโลยีและมาตรการป้องกันมิให้ มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเกิดขึ้นกับข้อมูล
นั ้น เว้น แต่การรับ รองหรือ บัน ทึก เพิ ่ม เติม หรือ การเปลี่ย นแปลงใดๆ ที่อ าจจะเกิด ขึ้น ได้ต ามปกติใน
การติดต่อสื่อสาร การเก็บรักษา หรือการแสดงซึ่งไม่มีผลต่อความหมายของข้อมูลนั้น เพื่อให้สามารถ
ยืน ยัน ได้ว่าได้ใช้วิธีการที่เชื่ อถือได้ในการรักษาความถูกต้องของข้อมูลตั้งแต่การสร้างจนเสร็จสมบูรณ์
และสามารถแสดงข้อมูลนั้นในภายหลังได้
(๒) มีวิธีการที่เชื่อถือได้ในการระบุตัวตนผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมการประชุม เพื่อให้
สามารถยืนยันได้ว่าข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ได้ดาเนินการโดยผู้มีสิทธิในการเข้าถึงเท่านั้น โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมเรื่อง ดังต่อไปนี้
(ก) การระบุตัวตน (Identification)
(ข) การยืนยันตัวตน (Authentication)
(ค) การอนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิเข้าถึง (Authorization)
(ง) ความรับผิดชอบต่อผลของการกระทา (Accountability)
(๓) มีการบันทึกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากระบบควบคุมการประชุม เพื่อให้
สามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งแสดงถึงแหล่งกาเนิด ต้นทาง
ปลายทาง เวลา วัน ที ่ ปริม าณ ระยะเวลา หรือ อื ่น ๆ ที ่เกี ่ย วข้อ งกับ การติด ต่อ สื ่อ สารของระบบ
คอมพิว เตอร์นั ้น โดยในการเก็บ รัก ษาข้อ มูล จราจรทางคอมพิว เตอร์ต ้อ งใช้ว ิธ ีก ารที ่ม ีค วามมั ่น คง
ปลอดภัยด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้ ดังต่อไปนี้
(ก) เก็บในสื่อ (Media) ที่สามารถรักษาความครบถ้วนถูกต้องแท้จริง (Integrity)
และระบุตัวบุคคล (Identification) ที่เข้าถึงสื่อดังกล่าวได้

-๕(ข) มีระบบการเก็บรักษาความลับของข้อมูล ที่จัดเก็บ และกาหนดชั้นความลับใน
การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของข้อมูล และไม่ให้ทั้งผู้ควบคุมระบบและผู้ดูแล
ระบบสามารถแก้ไขข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ เช่น การเก็บไว้ใน Centralized Log Server หรือการทา Data
Archiving หรือทา Data Hashing เป็นต้น เว้นแต่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ เช่น ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศขององค์กร (IT Auditor) หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นต้น
(ค) ต้องตั้งนาฬิกาของอุปกรณ์บริการทุกชนิดให้ตรงกับ เวลาอ้างอิงสากล เพื่อให้
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์มีความถูกต้องและนามาใช้ประโยชน์ได้ จริง
หมวด ๔
มาตรฐานหลังการประชุมผ่านระบบดิจิทัล
----------------ข้อ ๑๕ เมื่อการประชุม ผ่านระบบดิจิทัล เสร็จสิ้น ในแต่ล ะครั้ง ผู้ ให้ บริการต้องส่งมอบ
ข้อมูลที่ เกิดขึ้นจากระบบควบคุมการประชุม ทั้งข้อมูลเสี ยงหรือทั้งเสี ยงและภาพ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
รวมถึงข้อ มูล อื่น ที่ เกิด จากการประชุม ให้ กับ ผู้ มีห น้ าที่ จัด การประชุม ภายในระยะเวลาเจ็ ดวัน นับ แต่
วันสิ้นสุดการประชุมในแต่ละครั้ง โดยจัดเก็บในสื่อ (Media) ที่สามารถรักษาความครบถ้วนถูกต้องแท้จริง
(Integrity) และระบุตัวบุคคล (Identification) ที่เข้าถึงสื่อดังกล่าวได้ พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรการป้องกัน
ข้อมูลดังกล่าวมิให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเกิดขึ้นกับข้อมูลนั้น
ข้อ ๑๖ ให้ ผู้ มีห น้ าที่ จั ด การประชุ ม รับ มอบข้อ มู ล ที่ เกิ ดจากระบบควบคุม การประชุ ม
ตามข้อ ๑๕ พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีการที่มีความมั่นคงปลอดภัย และตามกาหนดระยะเวลา
ทีม่ กี ฎหมายบัญญัติ หรือกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้
ข้อ ๑๗ กรณีที่ห น่วยงานของรัฐ กาหนดให้มีการทาลายข้อมูล การประชุม ออกจากสื ่อ
(Media) ใดๆ ของผู้ให้บริการและผู้ค วบคุมระบบภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้ให้บริการและผู้ควบคุม
ระบบต้องจัดให้มีเทคโนโลยีและวิธีการที่มีความมั่นคงปลอดภัยในการทาลายสิ้นไปซึ่งข้อมูลการประชุม
ออกจากสื่อบันทึกข้อมูลของผู้ให้บริการและผู้ควบคุมระบบนั้น
ประกาศ ณ วันที่ .. เดือน …. พ.ศ. ....

นายกรัฐมนตรี

