Update วันที- 27 มีนาคม 2563

(ปรับแก้ภายหลังการรับฟั งความคิดเห็น
เมือ- วันที- 13 มีนาคม 2563)

(ร$าง)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว$าด7วยการประชุมของหน$วยงานของรัฐผ$านระบบดิจิทัล
พ.ศ. ….
---------------------------------------------

โดยที ่ค วามเจริญ ก3า วหน3า ของเทคโนโลยีด ิจิท ัล ในป=จ จุบ ัน ทำให3ก ารประชุม สามารถ
ปรึกษาหารือผIานระบบดิจิทัลได3โดยสะดวกแม3จะมิได3อยูIในสถานที่เดียวกัน เปMนการประหยัดต3นทุน
ระยะเวลาในการจัดการประชุม และการเดินทางไปรIวมประชุม ดังนั้น เพื่อประโยชนQในการบริห าร
ราชการแผIนดิน จึงสมควรกำหนดวิธีการประชุมของหนIวยงานของรัฐผIานระบบดิจิทัล ให3มีมาตรฐาน
และเปMนไปในแนวทางเดียวกัน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหIงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผIนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว3 ดังตIอไปนี้
ข3อ ๑ ระเบียบนี้เรียกวIา “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วIาด3วยการประชุมของหนIวยงาน
ของรัฐผIานระบบดิจิทัล พ.ศ. ….”
ข3อ ๒ ระเบียบนี้ให3ใช3บังคับตั้งแตIเมื่อพ3นกำหนดหนึ่งร3อยแปดสิบวันนับแตIวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปMนต3นไป
ข3อ ๓ ในระเบียบนี้
“การประชุมผIานระบบดิจิทัล” หมายความวIา การประชุมที่กระทำผIานระบบควบคุม
การประชุมด3วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถสื่อสารโต3ตอบกันได3ทั้งเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ โดยผู3รIวม
ประชุมสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหวIางกันได3 แม3จะมิได3อยูIในสถานที่เดียวกัน
ในขณะที่มีการประชุม
“หนIวยงานของรัฐ” หมายความวIา ราชการสIวนกลาง ราชการสIวนภูมิภาค ราชการสIวน
ท3องถิ่น องคQกรอิสระ องคQการมหาชน รัฐวิสาหกิจ และหนIวยงานของรัฐที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หรือ
พระราชกฤษฎี ก า และให3 ห มายความรวมถึ ง นิ ติ บุ ค คล คณะบุ ค คล หรื อ บุ ค คล ซึ่ ง มี อํ า นาจหน3 า ที่
ดําเนินงานของรัฐไมIวIาในกรณีใด ๆ
“ระบบควบคุมการประชุม” หมายความวIา ระบบเครือขIายคอมพิวเตอรQหรืออุปกรณQ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกสQใดๆ ทั้งฮารQดแวรQและซอฟตQแวรQที่เชื่อมโยงกันเปMนเครือขIาย ทั้งประเภทใช3สายและ
ประเภทไร3สาย และมีการสื่อสารข3อมูลกัน เพื่อให3ผู3รIวมประชุมสามารถเข3าถึงและใช3งานสำหรับการ
ประชุมผIานระบบดิจิทัลได3
“ความมั ่น คงปลอดภัย ” หมายความวIา การธำรงไว3ซึ ่ง ความลับ (confidentiality)
ความถูกต3อง ครบถ3วน (integrity) และสภาพพร3อมใช3งาน (availability) ของระบบควบคุมการประชุม
รวมทั้งคุณสมบัติอื่น ได3แกIความถูกต3องแท3จริง (authenticity) ความรับผิด (accountability) การห3าม

-๒ปฏิเสธความรับผิด (non-repudiation) และความนIาเชื่อถือ (reliability) ของข3อมูลอิเล็กทรอนิกสQที่
เกี่ยวข3องหรือเกิดจากการประชุมตามระเบียบนี้
“อุปกรณQสื่อสารของผู3รIวมประชุม” หมายความวIา อุปกรณQสื่อสารของหนIวยงานของรัฐ
หรือที่ผู3ให3บริการจัดไว3ให3 หรือของสIวนตัวของผู3เข3ารIวมประชุม ซึ่งมีความมั่นคงปลอดภัยและนIาเชื่อถือ
โดยผู3ให3บริการได3รับรองแล3ววIาสามารถใช3ในการประชุมตามระเบียบนี้ได3
“ผู 3ค วบคุม ระบบ” หมายความวIา ผู 3ท ำหน3า ที ่ด ูแ ลและบริห ารจัด การระบบควบคุม
การประชุมตั้งแตIเริ่มทำการประชุมจนกระทั่งเสร็จสิ้นการประชุมในแตIละครั้ง
“ผู3ให3บริการ” หมายความวIา ผู3ให3บริการระบบควบคุมการประชุมผIานระบบดิจิทัลตาม
ระเบียบนี้
“ผู3มีหน3าที่จัดการประชุม” หมายความรวมถึง บุคคลที่ทำหน3าที่ประธานในที่ประชุม
บุคคลผู3ทำหน3าที่ประธานในที่ประชุมมอบหมายให3มีหน3าที่ดำเนินการเพื่อให3มีการประชุมผIานระบบ
ดิจิทัล หรือฝ•ายเลขานุการ
ข3อ ๔ ระเบียบนี้ไมIใช3บังคับกับการประชุมในเรื่องที่มีการกำหนดชั้นความลับ ตามระเบียบ
วIาด3วยการรักษาความปลอดภัยแหIงชาติ และเรื่องอื่นที่มีกฎหมาย กฏ ระเบียบ หรือมติ คณะรัฐมนตรี
กำหนดไว3เปMนอยIางอื่น
(๑) การประชุม ตามที่กฎหมายบัญ ญัติให3ต3องมีการประชุม ภายใต3บังคับ ของประกาศ
คณะรักษาความสงบแหIงชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผIานสื่ออิเล็กทรอนิกสQ
(๒) การประชุ ม ในเรื่ อ งที่ มี ก ารกำหนดชั้ น ความลั บ ตามระเบี ย บวI า ด3 ว ยการรั ก ษา
ความปลอดภัยแหIงชาติ และเรื่องอื่นที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดไว3เปMนอยIางอื่น
(๓) การประชุมเพื่อดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ3างของหนIวยงานของรัฐ
ข3อ ๕ ให3รัฐมนตรีวIาการปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการให3เปMนไป
ตามระเบียบนี้ และให3มีอำนาจตีความและวินิจฉัยป=ญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
----------------ข3อ ๖ ในกรณีต3องมีการประชุมเพื่อดำเนินการตามหน3าที่และอำนาจ หรือเกี่ยวข3องกับการ
ดำเนินการตามหน3าที่และอำนาจ ของหนIวยงานของรัฐ อาจประชุมผIานระบบดิจิทัลตามระเบียบนี้ก็ได3

-๓หากมีกรณีที่ต3องจIายเบี้ยประชุมให3แกIผู3รIวมประชุม ให3จIายเบี้ยประชุมแกIผู3รIวมประชุม
ซึ่งได3แสดงตนเข3ารIวมประชุมตามระเบียบนี้ได3
ข3อ ๗ การประชุมผIานระบบดิจิทัลตามระเบียบนี้ ต3องกำหนดให3มีสถานที่ประชุมหลักอยูI
ภายในราชอาณาจักร และให3ผู3มีหน3าที่จัดการประชุมอยูIในสถานที่ดังกลIาวในขณะที่มีการประชุมด3วย
ผู3รIวมประชุมซึ่งมิได3อยูIในสถานที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง อาจเข3ารIวมประชุมตามระเบียบนี้ได3
หากผู3ทำหน3าที่ประธานในที่ประชุมเห็นวIาผู3รIวมประชุมดังกลIาวอยูIในสถานที่ที่เหมาะสมและมีความพร3อม
สำหรับการประชุม
ข3อ ๘ การสIง หนัง สือ เชิญ ประชุม และเอกสารประกอบการประชุม จะสIง ด3ว ยวิธีก าร
ทางอิเล็ก ทรอนิก สQก็ได3 ในการนี้ ผู3มีห น3าที ่จัด การประชุม ต3อ งจัด เก็บ สําเนาหนังสือ เชิญ ประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุมไว3เปMนหลักฐานด3วย
ข3อ ๙ ในการประชุมผIานระบบดิจิทัล ผู3มีหน3าที่จัดการประชุมต3อง
(๑) จัดให3ผู3รIวมประชุมแสดงตนกIอนรIวมการประชุม โดยอาจกระทำผIานระบบการพิสูจนQ
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลก็ได3
(๒) จัดให3มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ ของผู3รIวมประชุมทุกคนตลอด
ระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข3อมูลอิเล็กทรอนิกสQ เว3นแตIในชIวงของการประชุมที่ต3องการให3เปMน
ความลับ
(๓) จัดเก็บข3อมูลที่เกิดขึ้นจากระบบควบคุมการประชุมในแตIละครั้ง ทั้งข3อมูลเสียงหรือทั้ง
เสียงและภาพ รวมถึงข3อมูลอื่นที่เกิดจากการประชุม
(๔) จัดทํารายงานการประชุมเปMนหนังสือ และหรือในรูปข3อมูลอิเล็กทรอนิกสQที่ได3มาตรฐาน
ข3อ ๑๐ เมื่อผู3ทำหน3าที่ประธานในที่ประชุมกำหนดให3จัดการประชุมผIานระบบดิจิทัลใน
การประชุมครั้งใดแล3ว ผู3มีหน3าที่จัดการประชุมต3องดำเนินการเพื่อให3มีการใช3ระบบควบคุมการประชุมเปMน
ลายลักษณQอักษรกIอนจัดการประชุม โดยจะต3องจัดให3มีผู3ควบคุมระบบที่สามารถบริหารจัดการระบบเพื่อ
ตรวจสอบการทำงานและแก3ไขป=ญหาให3กับผู3รIวมประชุมโดยการเข3าถึงระบบแบบระยะไกล (remote
access) ได3ด3วย ทั้งนี้ ระบบควบคุมการประชุมจะต3องพร3อมทำงานกIอนการประชุม
หมวด ๒
มาตรฐานการประชุมผ$านระบบดิจิทัล
---------------------------

ข3อ ๑๑ เพื่อประโยชนQในการดำเนินการตามหน3าที่และอำนาจของหนIวยงานของรัฐและ
เพื่อประโยชนQในการรับฟ=งพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพIง คดีอาญา

-๔หรือคดีอื่นใด ให3หนIวยงานของรัฐใช3ระบบควบคุมการประชุมที่มีการจัดเก็บข3อมูลอยูIภายในราชอาณาจักร
ทั้งข3อมูลการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ ข3อมูลจราจรทางคอมพิวเตอรQ รวมถึงข3อมูลที่เกิดจาก
การประชุมทั้งปวง โดยให3ผู3ให3บริการรับรองวIาสามารถจัดสIงข3อมูลดังกลIาวให3กับหนIวยงานของรัฐที่เปMน
ผู3จัดการประชุมได3
ให3 ผู3 ให3 บ ริ ก ารจั ด เก็ บ ข3 อ มู ล ที่ เกิ ด จากระบบควบคุ ม การประชุ ม ไว3 เพื่ อ ประโยชนQ ใน
การตรวจสอบเปMนระยะเวลาไมIน3อยกวIาเก3าสิบวันนับแตIวันที่การประชุมได3แล3วเสร็จ
ข3 อ ๑๒ ให3 มี ก ารบั น ทึ ก เสีย งหรือ ทั ้ง เสีย งและภาพ ของผู3 รI ว มประชุ ม ทุ ก คนตลอด
ระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข3อมูลจราจรทางคอมพิวเตอรQที่เกิดจากการบันทึกดังกลIาว โดยบันทึกใน
ระบบควบคุมการประชุม

หมวด ๓
มาตรฐานระบบควบคุมการประชุม
--------------------------ข3อ ๑๓ ระบบควบคุมการประชุมตามระเบียบนี้ อยIางน3อยจะต3องมีองคQประกอบพื้นฐาน
ของการดำเนินการซึ่งมีระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัย ดังนี้
(๑) ทำให3ผู3รIวมประชุมสามารถสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธQกันได3สองทางด3วยเสียงหรือทั้ง
เสียงและภาพโดยผIานระบบดิจิทัลในเวลาเดียวกัน
(๒) เชื่อมโยงสถานที่ประชุมตั้งแตIสองแหIงขึ้นไปเข3าด3วยกันในเวลาเดียวกัน
(๓) ทำให3ผู3รIวมประชุมสามารถรับรองการแสดงตัวตนของผู3รIวมประชุมด3วยกันได3
(๔) มีอ ุป กรณQน ำเข3า ข3อ มูล จากที ่ห นึ ่ง ไปยัง อีก ที ่ห นึ ่ง โดยผIา นเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล เชIน
โทรศัพทQ กล3องโทรทัศนQ ไมโครโฟน เครื่องคอมพิวเตอรQ เครื่องโทรสาร เครื่องกราดภาพ เปMนต3น
(๕) มีอุป กรณQเพื ่อ ทำหน3าที่เชื่อ มโยงหรือ แปลงสัญ ญาณเสีย งหรือ ทั้งเสีย งและภาพที่
เหมาะสมกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เอื้ออำนวยตIอการรับชมและรับฟ=งของผู3รIวมประชุม แล3วแตIกรณี
(๖) มีรูปแบบการใช3งานเพื่อให3ประธานในที่ประชุมหรือผู3ควบคุมระบบสามารถงดการสIง
สัญญาณเสียงหรือสัญญาณภาพหรือทั้งสัญญาณเสียงและสัญญาณภาพเปMนการชั่วคราว หรือหยุดการสIง
ข3อมูลให3อุปกรณQสื่อสารของผู3รIวมประชุมเครื่องใดเครื่องหนึ่งภายในระบบได3ทันทีหากมีเหตุจำเปMนหรือมี
กรณีฉุกเฉิน
(๗) ในระหวIางการประชุมผู3รIวมประชุมทุกคนต3องสามารถดูข3อมูลการประชุมที่กำลัง
นำเสนอในที่ประชุมผIานอุปกรณQสื่อสารของผู3รIวมประชุมได3ตลอดระยะเวลาการประชุม เว3นแตIจะมี
การงดการสIงสัญญาณเสียงหรือสัญญาณภาพหรือทั้งสัญญาณเสียงและสัญญาณภาพเปMนการชั่วคราว
หรือหยุดการสIงข3อมูลให3อุปกรณQสื่อสารของผู3รIวมประชุมนั้น โดยมีเหตุจำเปMนหรือมีกรณีฉุกเฉิน

-๕(๘) มีระบบอิเล็กทรอนิกสQเพื่อทำหน3าที่เก็บรักษา รวบรวม ประเมินผลการลงคะแนน
ของผู3รIวมประชุม ไมIวIาจะเปMนการลงคะแนนในทางลับหรือโดยเปˆดเผย
นอกจากนี้ อาจมีองคQประกอบพื้นฐานของการทำงานเพิ่มเติม ดังนี้
(๑) มีอุปกรณQแสดงผลข3อมูลที่ถูกสIงผIานมาจากเทคโนโลยีดิจิทัลให3เปMนข3อมูลที่ผู3รIวม
ประชุม สามารถรับ รู3ได3 เชIน ลำโพง จอภาพ เครื่อ งฉายภาพวีด ิท ัศ นQ (video projector) อุป กรณQ
แสดงผลที่เปMนเอกสาร (hard copy) เปMนต3น
(๒) ห3องประชุม หลักจะต3อ งมีการจัด การรัก ษาความปลอดภัยทางกายภาพ รวมทั้งมี
การติดตั้งวัสดุเพื่อทำหน3าที่ซับเสียงที่เหมาะสมกับสภาพของห3องประชุม เพื่อปŠองกันเสียงก3องหรือเสียง
สะท3อน
ข3อ ๑๔ มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบควบคุมการประชุม ต3องเปMนไปตาม
หลักเกณฑQ ดังตIอไปนี้
(๑) มีเทคโนโลยีและมาตรการปŠองกันมิให3มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก3ไขเกิดขึ้นกับข3อมูล
นั ้น เว3น แตIก ารรับ รองหรือ บัน ทึก เพิ ่ม เติม หรือ การเปลี่ย นแปลงใดๆ ที ่อ าจจะเกิด ขึ้น ได3ต ามปกติใน
การติดตIอสื่อสาร การเก็บรักษา หรือการแสดงซึ่งไมIมีผลตIอความหมายของข3อมูลนั้น เพื่อให3สามารถ
ยืนยันได3วIาได3ใช3วิธีการที่เชื่อถือได3ในการรักษาความถูกต3องของข3อมูลตั้งแตIการสร3างจนเสร็จสมบูรณQ
และสามารถแสดงข3อมูลนั้นในภายหลังได3
(๒) มีวิธีการที่เชื่อถือได3ในการระบุตัวตนผู3ที่เกี่ยวข3องกับระบบควบคุมการประชุม เพื่อให3
สามารถยืนยันได3วIาข3อมูลที่ได3บันทึกไว3ได3ดำเนินการโดยผู3มีสิทธิในการเข3าถึงเทIานั้น โดยอยIางน3อยต3อง
ครอบคลุมเรื่อง ดังตIอไปนี้
(ก) การระบุตัวตน (Identification)
(ข) การยืนยันตัวตน (Authentication)
(ค) การอนุญาตเฉพาะผู3มีสิทธิเข3าถึง (Authorization)
(ง) ความรับผิดชอบตIอผลของการกระทำ (Accountability)
(๓) มีการบันทึกข3อมูลจราจรทางคอมพิวเตอรQที่เกิดจากระบบควบคุมการประชุม เพื่อให3
สามารถทราบข3อมูลเกี่ยวกับการติดตIอสื่อสารของระบบคอมพิวเตอรQซึ่งแสดงถึงแหลIงกำเนิด ต3นทาง
ปลายทาง เวลา วัน ที ่ ปริม าณ ระยะเวลา หรือ อื ่น ๆ ที ่เกี ่ย วข3อ งกับ การติด ตIอ สื ่อ สารของระบบ
คอมพิว เตอรQนั ้น โดยในการเก็บ รัก ษาข3อ มูล จราจรทางคอมพิว เตอรQต 3อ งใช3ว ิธ ีก ารที ่ม ีค วามมั ่น คง
ปลอดภัยด3วยวิธีการที่เชื่อถือได3 ดังตIอไปนี้
(ก) เก็บในสื่อ (Media) ที่สามารถรักษาความครบถ3วนถูกต3องแท3จริง (Integrity)
และระบุตัวบุคคล (Identification) ที่เข3าถึงสื่อดังกลIาวได3
(ข) มีระบบการเก็บรักษาความลับของข3อมูลที่จัดเก็บ และกำหนดชั้นความลับใน
การเข3าถึงข3อมูลดังกลIาว เพื่อรักษาความนIาเชื่อถือของข3อมูล และไมIให3ทั้งผู3ควบคุมระบบและผู3ดูแล
ระบบสามารถแก3ไขข3อมูลที่เก็บรักษาไว3 เชIน การเก็บไว3ใน Centralized Log Server หรือการทำ Data
Archiving หรือทำ Data Hashing เปMนต3น เว3นแตIผู3มีหน3าที่เกี่ยวข3องหรือผู3ที่ได3รับอนุญาตให3สามารถ

-๖เข3าถึงข3อมูลดังกลIาวได3 เชIน ผู3ตรวจสอบระบบสารสนเทศขององคQกร (IT Auditor) หรือบุคคลที่ได3รับ
มอบหมาย เปMนต3น
(ค) ต3องตั้งนา–ิกาของอุปกรณQบริการทุกชนิดให3ตรงกับเวลาอ3างอิงสากล เพื่อให3
ข3อมูลจราจรทางคอมพิวเตอรQมีความถูกต3องและนำมาใช3ประโยชนQได3จริง
หมวด ๔
มาตรฐานหลังการประชุมผ$านระบบดิจิทัล
----------------ข3อ ๑๕ เมื่อการประชุมผIานระบบดิจิทัลเสร็จสิ้น ในแตIละครั้ง ผู3ให3บริการต3องสIงมอบ
ข3อมูลที่เกิดขึ้นจากระบบควบคุมการประชุม ทั้งข3อมูลเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ ข3อมูลจราจรทางคอมพิวเตอรQ
รวมถึ งข3 อมู ลอื่ น ที่ เกิ ดจากการประชุ ม ให3 กับ ผู3 มี ห น3 าที่ จัดการประชุ ม ภายในระยะเวลาเจ็ดวัน นั บ แตI
วันสิ้นสุดการประชุมในแตIละครั้ง โดยจัดเก็บในสื่อ (Media) ที่สามารถรักษาความครบถ3วนถูกต3องแท3จริง
(Integrity) และระบุตัวบุคคล (Identification) ที่เข3าถึงสื่อดังกลIาวได3 พร3อมทั้งจัดให3มีมาตรการปŠองกัน
ข3อมูลดังกลIาวมิให3มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก3ไขเกิดขึ้นกับข3อมูลนั้น
ข3 อ ๑๖ ให3 ผู3 มี ห น3 าที่ จั ด การประชุ ม รับ มอบข3 อ มู ล ที่ เกิ ด จากระบบควบคุ ม การประชุ ม
ตามข3อ ๑๕ พร3อมทั้งจัดเก็บข3อมูลดังกลIาวด3วยวิธีการที่มีความมั่นคงปลอดภัย และตามกำหนดระยะเวลา
ทีม่ ีกฎหมายบัญญัติ หรือกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข3องกำหนดไว3
ข3อ ๑๗ กรณีที่หนIวยงานของรัฐกำหนดให3มีการทำลายข3อมูลการประชุมออกจากสื่อ
(Media) ใดๆ ของผู3ให3บริการและผู3ควบคุมระบบภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู3ให3บริการและผู3ควบคุม
ระบบต3องจัดให3มีเทคโนโลยีและวิธีการที่มีความมั่นคงปลอดภัยในการทำลายสิ้นไปซึ่งข3อมูลการประชุม
ออกจากสื่อบันทึกข3อมูลของผู3ให3บริการและผู3ควบคุมระบบนั้น
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