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ให>บริการระบบควบคุมการประชุมใช>เปOนแนวปฏิบัติ เพื่อสร>างความนTาเชื่อถือให>กับระบบควบคุมการประชุม และ
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(iii) 

คำนำ 

เนื่องด>วยป�จจุบันได>เกิดสถานการณ&การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหลายประเทศทั่วโลก

รวมทั้งประเทศไทย องค&การอนามัยโลกจึงได>ประกาศให>เปOนภาวะการแพรTระบาดใหญTทั่วโลก และขณะนี้ยังไมTมีแนว

ทางการรักษาที่ชัดเจน ทำให>รัฐบาลต>องใช>มาตรการที่เข>มข>นเพื่อควบคุมการระบาดของโรคตามคำแนะนำขององค&การ

อนามัยโลก โดยเฉพาะอยTางยิ่ง การเว>นระยะหTางทางสังคม (social distancing) ทำให>การปฏิบัติงานของภาครัฐและ

การประกอบกิจกรรมในทางเศรษฐกิจของเอกชนเกือบทุกภาคสTวน อันเกี่ยวข>องกับการประชุมเพื่อปรึกษาหารือกัน

ตามปกติ ต>องดำเนินการด>วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส& จึงทำให>การประชุมผTานส่ืออิเล็กทรอนิกส&ได>กลายมาเปOนหนึ่งใน

แนวทางการประชุมในยุคป�จจุบัน  

ในการนี ้หนTวยงานของรัฐและเอกชนตTางเผชิญกับความท>าทายในการเลือกระบบควบคุมการประชุม 

ที่เหมาะสมกับองค&กรของตน ไมTวTาจะเปOนเรื่องความสามารถของระบบ ฟ�งก&ชันการทำงาน การรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยด>านสารสนเทศ การรักษาความลับ การคุ>มครองข>อมูลสTวนบุคคล ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบและ

กฎหมายท่ีเก่ียวข>อง ท้ังน้ีเพ่ือตอบโจทย&ความต>องการทางธุรกิจ และลดความเส่ียงในเร่ืองตTาง ๆ  

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส& กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได>ดำเนินการจัดทำ

มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด>านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมตามความในข>อ 24 ของประกาศ

กระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม เรื ่อง มาตรฐานการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยของการประชุมผTานส่ือ

อิเล็กทรอนิกส& พ.ศ. 2563 เพื่อสร>างความม่ันใจให>กับหนTวยงานของรัฐและเอกชนในการใช>บริการระบบควบคุมการ

ประชุมของผู>ให>บริการ ทั้งน้ีมาตรฐานฯ ฉบับนี้ ได>ผTานการพัฒนาและปรับให>เข>ากับการให>บริการของระบบควบคุมการ

ประชุม โดยยึดหลักจากแนวมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด>านสารสนเทศที่เปOนที่ยอมรับในระดับประเทศ 

และระดับสากล  
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 ขอบขCาย  

มาตรฐานฯ ฉบับนี้ เปOนข>อกำหนดและแนวปฏิบัติด>านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สำหรับระบบ

ควบคุมการประชุม โดยครอบคลุมการประชุมผTานสื ่ออิเล็กทรอนิกส&ในเรื ่องทั ่วไป และการประชุมผTานส่ือ

อิเล็กทรอนิกส&ในเร่ืองลับ เพ่ือให>ผู>ให>บริการมีแนวทางในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด>านสารสนเทศท่ีเปOนมาตรฐาน

เดียวกัน  

มาตรฐานฯ ฉบับน้ี อ>างอิงข>อกำหนดจากมาตรฐานสากลและมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข>อง โดยมีรูปแบบของคำ

ที ่ใช>แสดงออกถึงคุณลักษณะของเนื ้อหาเชิงบรรทัดฐาน (normative) และเนื ้อหาเชิงให>ข>อมูล (informative) 

ดังตTอไปน้ี 

– “ต>อง” (shall) ใช>ระบุส่ิงท่ีเปOนข>อกำหนด (requirement) ซ่ึงต>องปฏิบัติตาม 

– “ควร” (should) ใช>ระบุส่ิงท่ีเปOนข>อแนะนำ (recommendation) 

– “อาจ” (may) ใช>ระบุส่ิงท่ียินยอมหรืออนุญาตให>ทำได> (permission) 
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 บทนิยาม 

1) “การประชุมผ$านสื่ออิเล็กทรอนิกสG” หมายความวTา การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให>ต>องมีการประชุมที่ได>

กระทำผTานสื ่ออิเล็กทรอนิกส& โดยให>ผู >ร Tวมประชุมที ่มิได>อยู Tในสถานที ่เดียวกันและสามารถประชุม

ปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหวTางกันได>ผTานส่ืออิเล็กทรอนิกส& 

2) “ผู8ร$วมประชุม” หมายความวTา ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการอนุกรรมการ เลขานุการ

และผู>ชTวยเลขานุการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด และ

ให>หมายความรวมถึงผู>ซึ่งต>องชี้แจง แสดงความคิดเห็นตTอคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะบุคคล

น้ันด>วย 

3) "อิเล็กทรอนิกสG” หมายความวTา  การประยุกต&ใช>วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ�า คลื่นแมTเหล็กไฟฟ�า หรือวิธี

อ่ืนใดในลักษณะคล>ายกัน และให>หมายความรวมถึงการประยุกต&ใช>วิธีการทางแสง วิธีการทางแมTเหล็ก หรือ

อุปกรณ&ท่ีเก่ียวข>องกับการประยุกต&ใช>วิธีตTาง ๆ เชTนวTาน้ัน 

4) “ระบบควบคุมการประชุม” หมายความวTา ระบบเครือขTายคอมพิวเตอร& และ/หรืออุปกรณ&สื ่อสาร

อิเล็กทรอนิกส&ใด ๆ ท้ังฮาร&ดแวร&และซอฟต&แวร&ท่ีเชื่อมโยงกันเปOนเครือขTาย และมีการสื่อสารข>อมูลกันโดยใช>

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ/หรือการโทรคมนาคม เพื่อให>ผู>รTวมประชุมสามารถเข>าถึงและใช>

งานสำหรับการประชุมผTานส่ืออิเล็กทรอนิกส&ได>ไมTวTาจะเปOนการประชุมด>วยเสียงหรือท้ังเสียงและภาพ 

5) “ผู8ให8บริการ” หมายความวTา ผู>ให>บริการระบบควบคุมการประชุม 

6) “ผู8ควบคุมระบบ” หมายความวTา ผู>ทำหน>าท่ีดูแลและบริหารจัดการระบบควบคุมการประชุม 
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 โครงสรFางมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดFานสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม 

3.1 แนวคิดของโครงสร8างมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด8านสารสนเทศของระบบควบคุม
การประชุม 

ตามเนื้อหาของประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื ่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของการประชุมผTานสื่ออิเล็กทรอนิกส& พ.ศ. 2563 ซึ่งได>กำหนดนิยามของระบบควบคุมการประชุมเอาไว> 
เปOน “ระบบเครือขTายคอมพิวเตอร& และ/หรืออุปกรณ&สื่อสารอิเล็กทรอนิกส&ใด ๆ ทั้งฮาร&ดแวร&และซอฟต&แวร&ที่เชื่อมโยง
กันเปOนเครือขTาย และมีการสื่อสารข>อมูลกันโดยใช>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ/หรือการโทรคมนาคม 
เพื่อให>ผู>รTวมประชุมสามารถเข>าถึงและใช>งานสำหรับการประชุมผTานสื่ออิเล็กทรอนิกส&ได>ไมTวTาจะเปOนการประชุมด>วย
เสียงหรือทั้งเสียงและภาพ” ซึ่งประกาศเดียวกัน ในหมวด 1 บททั่วไป ข>อ 5 การจัดประชุมผTานสื่ออิเล็กทรอนิกส& อยTาง
น>อยต>องมีกระบวนการ ดังตTอไปน้ี   

(1) การแสดงตนของผู>รTวมประชุมผTานส่ืออิเล็กทรอนิกส&กTอนการประชุม   

(2) การส่ือสารหรือมีปฏิสัมพันธ&กันได>ด>วยเสียง หรือท้ังเสียงและภาพ   

(3) การเข>าถึงเอกสารประกอบการประชุมของผู>รTวมประชุม   

(4) การลงคะแนนของผู>รTวมประชุม ท้ังการลงคะแนนโดยเป�ดเผยและการลงคะแนนลับ (หากมี)   

(5) การจัดเก็บข>อมูลหรือหลักฐานที ่เกี ่ยวข>องกับการประชุมผTานสื ่ออิเล็กทรอนิกส& ซึ ่งรวมถึง 
การบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ แล>วแตTกรณี ของผู>รTวมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม เว>นแตTเปOน
การประชุมลับ  

(6) การจัดเก็บข>อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส&ของผู>รTวมประชุมทุกคนไว>เปOนหลักฐาน   

(7) การแจ>งเหตุขัดข>องในระหวTางการประชุม 
ทั้งน้ี ระบบควบคุมการประชุมจึงต>องมีคุณสมบัติตTาง ๆ เพื่อรองรับกระบวนการดังกลTาวของการจัดประชุม

ผTานส่ืออิเล็กทรอนิกส&ในสTวนท่ีเก่ียวข>องด>วย 
ดังนั ้น มาตรฐานฯ ฉบับน้ี จึงมีเนื ้อหาครอบคลุมทั ้งในเรื ่องความมั่นคงปลอดภัยด>านสารสนเทศตาม

กระบวนการของระบบควบคุมการประชุม เชTน การจัดเก็บข>อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส& ฯลฯ โดยอ>างอิงจาก
มาตรฐานสากลและมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข>อง ทั้งน้ีได>จัดทำเปOนข>อกำหนดและแนวปฏิบัติโดยแยกตามการประชุมทั่วไป
และการประชุมลับ รายละเอียดตามรูปที ่ 1 แนวคิดของโครงสร-างมาตรฐานการรักษาความมั ่นคงปลอดภัย 
       ด-านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมของผู-ให-บริการ 
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LAW       STANDARD         REQUIREMENT &    

            RECOMMENDATION 

รูปท่ี 1 แนวคิดของโครงสร8างมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

       ด8านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมของผู8ให8บริการ 

3.2 วัตถุประสงคGของมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด8านสารสนเทศของระบบควบคุมการ
ประชุม 

มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด>านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมเปOนข>อกำหนดและ
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับระบบควบคุมการประชุมของผู>ให>บริการ ซึ่งครอบคลุม
การร ักษาความล ับ (Confidentiality) การร ักษาความครบถ>วน ( Integrity) การร ักษาสภาพพร >อมใช >งาน 
(Availability) ความถูกต>องแท>จริง (Authenticity) ความรับผิด (Accountability) การห>ามปฏิเสธความรับผิด (Non-
repudiation) ความนTาเชื่อถือ (Reliability) รวมถึงการรักษาความเปOนสTวนตัวและการคุ>มครองข>อมูลสTวนบุคคลของ
ข>อมูลอิเล็กทรอนิกส&ที่เกี่ยวข>องหรือเกิดจากการประชุม โดยผู>ให>บริการต>องดำเนินการตามข>อกำหนดด>านความมั่นคง
ปลอดภัยท่ีเก่ียวข>องกับการประชุมผTานส่ืออิเล็กทรอนิกส& แบTงออกเปOน 10 วัตถุประสงค& ได>แกT 

1. นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ และนโยบายการคุ>มครองข>อมูลสTวนบุคคล 
2. การบริหารจัดการสินทรัพย& 
3. การควบคุมการเข>าถึง 
4. การเข>ารหัสลับข>อมูล 
5. การสร>างความม่ันคงปลอดภัยทางกายภาพและส่ิงแวดล>อม 
6. ความม่ันคงปลอดภัยสำหรับการดำเนินงาน 
7. ความม่ันคงปลอดภัยสำหรับการส่ือสารข>อมูล 
8. การบริหารจัดการเหตุการณ&ท่ีเก่ียวข>องกับความม่ันคงปลอดภัย 
9. ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศของการบริหารจัดการเพ่ือสร>างความตTอเน่ืองทางธุรกิจ  
10. การบริหารจัดการความเส่ียง 

ซึ่งวัตถุประสงค&จะประกอบด>วยข>อกำหนดด>านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุม
ผTานส่ืออิเล็กทรอนิกส& ตามหัวข>อ 4 
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 มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดFานสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม 

 การประชุมผCานสื่ออิเล็กทรอนิกส5ในเรื่องทั่วไป 

4.1.1. วัตถุประสงคGท่ี 1 นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ และนโยบายการคุ8มครอง
ข8อมูลส$วนบุคคล 

เพ่ือกำหนดทิศทางและให>การสนับสนุนการดำเนินงานเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ
ของระบบควบคุมการประชุมให>สอดคล>องกับวัตถุประสงค& กฎหมาย และระเบียบข>อบังคับท่ีเก่ียวข>อง 

ตารางท่ี 1 วัตถุประสงคGท่ี 1 นโยบายความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ  
และนโยบายการคุ8มครองข8อมูลส$วนบุคคล 

ข8อกำหนดด8านความม่ันคงปลอดภัย แนวปฏิบัติ 

1. ต>องกำหนดนโยบายการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัย
สารสนเทศ และนโยบายการ
คุ>มครองข>อมูลสTวนบุคคล ท่ี
ครอบคลุมระบบควบคุมการ
ประชุม รวมถึงประกาศให>ผู>
รTวมประชุมและผู>เก่ียวข>อง
ทราบ 

นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ และนโยบายการคุ>มครอง
ข>อมูลสTวนบุคคล ควรมีการระบุให>ชัดเจนวTาครอบคลุมระบบควบคุมการประชุม 
ท้ังน้ีควรมีรายละเอียดท่ีกำหนดตามหัวข>อดังน้ี 
(1) การบริหารจัดการสินทรัพย&   
(2) การควบคุมการเข>าถึง  
(3) การเข>ารหัสลับข>อมูล  
(4) การสร>างความม่ันคงปลอดภัยทางกายภาพและส่ิงแวดล>อม  
(5) ความม่ันคงปลอดภัยสำหรับการดำเนินงาน  
(6) ความม่ันคงปลอดภัยสำหรับการส่ือสารข>อมูล  
(7) การบริหารจัดการเหตุการณ&ท่ีเก่ียวข>องกับความม่ันคงปลอดภัย  
(8) ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศของการบริหารจัดการเพ่ือสร>างความ
ตTอเน่ืองทางธุรกิจ  
(9) การบริหารจัดการความเส่ียง  
 
ผู>ให>บริการควรมีการประกาศนโยบายฯ ให>ผู>รTวมประชุมและผู>เก่ียวข>องทราบ
ผTานชTองทางท่ีมีความนTาเช่ือถือ เชTน เว็บไซต&ทางการของผู>ให>บริการ ฯลฯ 

2. ต>องทบทวนนโยบายความ

ม่ันคงปลอดภัยระบบ

สารสนเทศและนโยบายการ

คุ>มครองข>อมูลสTวนบุคคลตาม

ผู>ให>บริการควรจัดให>มีการทบทวนนโยบายการรักษาความมั ่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ และนโยบายการคุ>มครองข>อมูลสTวนบุคคลอยTางน>อย 1 ครั้งตTอป� 

หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เชTน การอัปเดตด>านความมั่นคงปลอดภัย
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ข8อกำหนดด8านความม่ันคงปลอดภัย แนวปฏิบัติ 

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม หรือ

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญ 

ระบบสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือ

มาตรฐาน ฯลฯ 
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4.1.2. วัตถุประสงคGท่ี 2 การบริหารจัดการสินทรัพยG 

เพื่อระบุสินทรัพย&ที่เกี่ยวข>องกับระบบควบคุมการประชุมและกำหนดความรับผิดชอบในการป�องกัน

สินทรัพย&อยTางเหมาะสม 

ตารางท่ี 2 วัตถุประสงคGท่ี 2 การบริหารจัดการสินทรัพยG 

ข8อกำหนดด8านความม่ันคงปลอดภัย แนวปฏิบัติ 

1. ต>องมีบัญชีทะเบียนสินทรัพย&

ท่ีแสดงให>เห็นสินทรัพย&ท่ีใช>ใน

การบันทึก หรือประมวลผล

ข>อมูลท้ังหมดของระบบ

ควบคุมการประชุม  

 

ท้ังน้ี หากเปOนการให>บริการ

รองรับการประชุมเร่ืองท่ีมีช้ัน

ความลับของหนTวยงานของรัฐ 

ต>องมีบัญชีทะเบียนสินทรัพย&

ท่ีใช>ในการบันทึกหรือ

ประมวลผลข>อมูลอยูTใน

ราชอาณาจักรท้ังหมด และ

ต>องมีเอกสารรับรองหรือ

ประกาศอยTางเปOนทางการ 

ทะเบียนสินทรัพย&ควรครอบคลุมท้ังสินทรัพย&ทางกายภาพ เครือขTาย โปรแกรม

ประยุกต& และข>อมูล ท่ีเก่ียวข>อง เพ่ือแสดงให>เห็นสินทรัพย&ท่ีใช>ในการบันทึก

หรือประมวลผลข>อมูลท้ังหมดของระบบควบคุมการประชุม 

ผู>ให>บริการอาจระบุข>อมูลท่ีจำเปOนสำหรับการประเมินแนวทางการดูแลด>าน

ความม่ันคงปลอดภัย เชTน ความสำคัญของสินทรัพย&แตTละรายการในเชิงการ

รักษาความม่ันคงปลอดภัย ผู>รับผิดชอบของสินทรัพย&แตTละรายการ ฯลฯ 

2. ต>องมีเง่ือนไขการเข>าใช>งาน

สำหรับระบบควบคุมการ

ประชุม ซ่ึงเผยแพรTตTอผู>รTวม

ประชุมและผู>เก่ียวข>องให>

สามารถนำไปปฏิบัติ 

เง่ือนไขการเข>าใช>งานควรครอบคลุมข>อกำหนดด>านความม่ันคงปลอดภัย และ

การคุ>มครองข>อมูลสTวนบุคคล ซ่ึงเผยแพรTตTอผู>รTวมประชุมและผู>เก่ียวข>องให>

สามารถนำไปปฏิบัติ ผTานชTองทางมีความนTาเช่ือถือ เชTน เว็บไซต&ทางการของผู>

ให>บริการ ฯลฯ 
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ข8อกำหนดด8านความม่ันคงปลอดภัย แนวปฏิบัติ 

3. ต>องมีมาตรการแสดงให>ผู>รTวม

ประชุมเห็นวTาเปOนการประชุม

ท่ัวไป หรือการประชุมลับได>

อยTางชัดเจน 

ระบบควบคุมการประชุมควรมีชTองทางสำหรับการแสดงข>อมูลประเภทการ

ประชุมวTาเปOนการประชุมท่ัวไป หรือการประชุมลับ เพ่ือให>ผู>รTวมประชุมทราบ 

โดยอาจให>ผู>มีหน>าท่ีจัดการประชุมสามารถระบุได>ด>วยตนเอง เชTน กำหนดใน

หัวข>อการประชุม ฯลฯ  

ผู>ให>บริการควรจัดทำคูTมือการแสดงข>อมูลประเภทการประชุมให>ผู>มีหน>าท่ี

จัดการประชุมสามารถปฏิบัติตามได> 

4. ต>องกำหนดรายการ "ข>อมูล

สTวนบุคคล" ในบัญชีทะเบียน

สินทรัพย&สTวนท่ีเปOนข>อมูล 

พร>อมท้ังกำหนดลำดับช้ัน

ความลับ และต>องมีมาตรการ

ในการควบคุมการจัดการ

ข>อมูลสTวนบุคคล 

บัญชีทะเบียนสินทรัพย&ควรครอบคลุมข>อมูลประเภท "ข>อมูลสTวนบุคคล" และผู>

ให>บริการควรมีมาตรการในการควบคุมการจัดการข>อมูลสTวนบุคคล เชTน การ

กำหนดผู>มีสิทธิเข>าถึงข>อมูลสTวนบุคคล วันเวลาท่ีอนุญาตให>เข>าถึง ชTองทางการ

เข>าถึง ฯลฯ 

5. ต>องมีข้ันตอนปฏิบัติสำหรับ

การลบหรือทำลายข>อมูล

เก่ียวกับการประชุม เม่ือมีเหตุ

ให>ต>องดำเนินการ  

ข้ันตอนปฏิบัติในการลบหรือทำลายข>อมูลเก่ียวกับการประชุมควรครอบคลุม

ข>อมูลสTวนบุคคล  

ผู>ให>บริการควรจัดให>มีชTองทางให>ผู>มีหน>าท่ีจัดการประชุมดำเนินการได>เอง หรือ

ชTองทางให>ผู>มีหน>าท่ีจัดการประชุมร>องขอให>ผู>ให>บริการลบหรือทำลายข>อมูล

ดังกลTาวได> 
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4.1.3. วัตถุประสงคGท่ี 3 การควบคุมการเข8าถึง 

เพ่ือจำกัดการเข>าถึงระบบควบคุมการประชุมและอุปกรณ&ประมวลผลข>อมูล 

ตารางท่ี 3 วัตถุประสงคGท่ี 3 การควบคุมการเข8าถึง 

ข8อกำหนดด8านความม่ันคงปลอดภัย แนวปฏิบัติ 

1. ต>องกำหนดนโยบายการ

ควบคุมการเข>าถึงสินทรัพย&ท่ี

เก่ียวข>องกับการประชุม อยTาง

ม่ันคงปลอดภัย 

นโยบายการควบคุมการเข>าถึงสินทรัพย&ท่ีเก่ียวข>องควรครอบคลุมการเข>าถึงด>าน

เครือขTาย และโปรแกรมประยุกต& เปOนอยTางน>อย 

 

ผู>ให>บริการควรประกาศนโยบายฯ ให>ผู>รTวมประชุมและผู>เก่ียวข>องทราบผTาน

ชTองทางมีความนTาเช่ือถือ เชTน เว็บไซต&ทางการของผู>ให>บริการ ฯลฯ 

2. ต>องกำหนดวิธีการให>สิทธิ 

และยกเลิกสิทธิ กTอนการเข>า

รTวมประชุมของผู>รTวมประชุม

ได> 

ระบบควบคุมการประชุมควรมีชTองทางการให>สิทธิ และยกเลิกสิทธิ กTอนการเข>า

รTวมประชุมของผู>รTวมประชุม เพ่ือให>ประธานในท่ีประชุมหรือผู>ควบคุมระบบ

สามารถคัดกรองผู>รTวมประชุมกTอนการประชุมได> ฯลฯ 

3. ต>องสามารถให>ผู>รTวมประชุม

สามารถปฏิเสธ หรือยกเลิก

สิทธิการเข>ารTวมประชุมได>ด>วย

ตนเอง 

ระบบควบคุมการประชุมควรมีชTองทางให>ผู>รTวมประชุมสามารถปฏิเสธ หรือ

ยกเลิกสิทธิการเข>ารTวมประชุมได>ด>วยตนเอง ท้ังกTอนหรือระหวTางการประชุมได> 

4. ต>องสามารถจำกัดและควบคุม

การให>สิทธิของผู>ให>บริการ 

ระบบควบคุมการประชุมควรมีมาตรการรองรับการจำกัดสิทธิของผู>ให>บริการ 

เชTน สิทธิการเข>าถึงข>อมูลการประชุม สิทธิในการงดการถTายทอดเสียง หรือท้ัง

เสียงและภาพ ฯลฯ 

5. ต>องสามารถแสดงสิทธิของ 

ผู>รTวมประชุมได> 

ระบบควบคุมการประชุมควรมีชTองทางให>ผู>มีหน>าท่ีจัดประชุมหรือผู>รTวมประชุม

สามารถเรียกดูรายช่ือ และจำนวนผู>รTวมประชุม เพ่ือให>สามารถพิจารณา

ผู>เข>ารTวมได>ตลอดระยะเวลาการประชุม 
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ข8อกำหนดด8านความม่ันคงปลอดภัย แนวปฏิบัติ 

6. ต>องสามารถปรับและยกเลิก

สิทธิของผู>รTวมประชุมได> 

ระบบควบคุมการประชุมควรมีชTองทางในการปรับและยกเลิกสิทธิของผู>รTวม

ประชุม ในระหวTางการประชุม โดยรองรับให>ประธานหรือผู>ควบคุมการประชุม 

สามารถดำเนินการดังน้ีเปOนอยTางน>อย 

(1) งดการถTายทอดเสียงหรือท้ังภาพและเสียง 

(2) หยุดการสTงข>อมูล 

(3) ยกเลิกการเข>าประชุมของผู>รTวมประชุม 

7. ต>องสามารถจำกัดการเข>าถึง

ข>อมูลหรือหลักฐานท่ีเก่ียวข>อง

กับการประชุม 

 

ท้ังน้ีหากเปOนการประชุมลับ

ต>องมีการรหัสลับข>อมูลท่ี

เก่ียวข>องกับการประชุม

เพ่ิมเติม 

ระบบควบคุมการประชุมควรมีชTองทางในการเข>าถึงข>อมูลหรือหลักฐานท่ี

เก่ียวข>องกับการประชุมโดยผู>ท่ีได>รับอนุญาต และอาจกำหนดสิทธิในการเข>าถึง

จากผู>มีหน>าท่ีจัดการประชุมได>เอง 

8. ต>องสามารถพิสูจน&และยืนยัน

ตัวตนของผู>รTวมประชุมอยTาง

ม่ันคงปลอดภัย 

 

ท้ังน้ีหากเปOนการประชุมลับ

ต>องมีการยืนยันตัวตนแบบ

หลายป�จจัย 

ระบบควบคุมการประชุมควรมีชTองทางพิสูจน&และยืนยันตัวตนของผู>รTวมประชุม

อยTางม่ันคงปลอดภัย ด>วยวิธีการยืนยันตัวตนแบบป�จจัยเดียว (Single-factor 

Authentication) เปOนอยTางน>อย เชTน รหัสผTาน ฯลฯ 

9. ต>องสามารถต้ังคTารหัสผTานท่ี

ม่ันคงปลอดภัย 

 

ระบบควบคุมการประชุมควรมีการกำหนดนโยบายการต้ังคTารหัสผTานท่ีม่ันคง

ปลอดภัย เชTน รหัสผTานท่ีม่ันคงปลอดภัยประกอบไปด>วยตัวอักษร ตัวเลข และ

อักขระพิเศษ ฯลฯ 
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ข8อกำหนดด8านความม่ันคงปลอดภัย แนวปฏิบัติ 

ท้ังน้ีหากเปOนการประชุมลับ

ต>องมีการตรวจสอบรหัสผTาน

ท่ีกำหนดให>เปOนไปตาม

นโยบายท่ีกำหนดอยTาง

เครTงครัด 
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4.1.4. วัตถุประสงคGท่ี 4 การเข8ารหัสลับข8อมูล 

เพื่อให>มั่นใจได>วTาการใช>งานการเข>ารหัสลับข>อมูลเปOนไปอยTางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อป�องกัน

ไมTให>ความลับหรือข>อมูลสTวนบุคคลร่ัวไหล และรักษาความถูกต>องครบถ>วนของข>อมูล 

ตารางท่ี 4 วัตถุประสงคGท่ี 4 การเข8ารหัสลับข8อมูล 

ข8อกำหนดด8านความม่ันคงปลอดภัย แนวปฏิบัติ 

1. ต>องกำหนดนโยบายท่ีระบุถึง

การเข>ารหัสลับข>อมูลท่ี

เก่ียวข>องกับข>อมูลบนระบบ

ควบคุมการประชุม และข>อมูล

สTวนบุคคลท่ีเก่ียวข>อง 

 

ท้ังน้ีหากเปOนการประชุมลับ

ต>องกำหนดนโยบายท่ีระบุถึง

การเข>ารหัสลับข>อมูลจากต>น

ทางถึงปลายทาง (End-to-

End Encryption (E2EE)) 

นโยบายควรระบุให>ครอบคลุมถึงการเข>ารหัสลับของข>อมูลท่ีเก่ียวข>องกับการ

ประชุม และข>อมูลสTวนบุคคล ด>วยวิธีการท่ีได>รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล  

และครอบคลุมกระบวนการเข>ารหัสลับข>อมูลในรูปแบบดังตTอไปน้ีเปOนอยTางน>อย 

(1) การเข>ารหัสลับของข>อมูลเม่ือมีการรับหรือสTงข>อมูลระหวTางเครือขTาย (data-

in-transit encryption)  

(2) การเข>ารหัสลับของท่ีจัดเก็บ (data-at-rest encryption) 

2. ต>องบริหารจัดการกุญแจ

สำหรับการเข>ารหัสลับข>อมูล

อยTางม่ันคงปลอดภัย 

ผู>ให>บริการควรกำหนดวิธีการบริหารจัดการกุญแจสำหรับการเข>ารหัสลับข>อมูล 

โดยครอบคลุมแนวทางดังตTอไปน้ีเปOนอยTางน>อย 

(1) การป�องกันการเข>าถึงกุญแจสำหรับเข>ารหัสลับข>อมูลท้ังแบบระบบรหัสแบบ

สมมาตร (Symmetric Key Cryptography) และ ระบบรหัสแบบอสมมาตร 

(Asymmetric Key Cryptography)  

(2) การกำหนดอายุการใช>งานของกุญแจท่ีเข>ารหัสลับ 
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4.1.5. วัตถุประสงคGท่ี 5 การสร8างความม่ันคงปลอดภัยทางกายภาพและส่ิงแวดล8อม 

เพื่อป�องกันความเสียหาย การเข>าถึงทางกายภาพโดยไมTได>รับอนุญาต การแทรกแซงระบบและอุปกรณ&

ประมวลผลข>อมูลของระบบควบคุมการประชุม 

ตารางท่ี 5 วัตถุประสงคGท่ี 5 การสร8างความม่ันคงปลอดภัยทางกายภาพและส่ิงแวดล8อม 

ข8อกำหนดด8านความม่ันคงปลอดภัย แนวปฏิบัติ 

1. ต>องมีข้ันตอนปฏิบัติสำหรับ

การเข>าถึงพ้ืนท่ีม่ันคง

ปลอดภัย (Secure areas) 

ข้ันตอนสำหรับการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีม่ันคงปลอดภัยท่ีเก่ียวข>องกับระบบ

ควบคุมการประชุมควรครอบคลุมกระบวนการท่ีสำคัญ เชTน การลงช่ือเข>าและ

ออกพ้ืนท่ี การตรวจสอบความผิดปกติของการเข>าพ้ืนท่ี ฯลฯ 
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4.1.6. วัตถุประสงคGท่ี 6 ความม่ันคงปลอดภัยสำหรับการดำเนินงาน 

เพ่ือให>ม่ันใจวTาการดำเนินงานของระบบควบคุมการประชุมมีความถูกต>องและม่ันคงปลอดภัย 

ตารางท่ี 6 วัตถุประสงคGท่ี 6 ความม่ันคงปลอดภัยสำหรับการดำเนินงาน 

ข8อกำหนดด8านความม่ันคงปลอดภัย แนวปฏิบัติ 

1. ต>องมีคูTมือการใช>งานของ
ระบบควบคุมการประชุม และ
เผยแพรTให>ผู>เก่ียวข>องสามารถ
นำไปปฏิบัติได> 

ผู>ให>บริการควรจัดทำเอกสารของข้ันตอนปฏิบัติท่ีเก่ียวข>องกับระบบควบคุมการ
ประชุมอยTางชัดเจน รวมถึงการบริหารจัดการเอกสาร เชTน การปรับปรุงเอกสาร 
การจัดเก็บเอกสาร ชTองทางการเข>าถึงและสิทธิท่ีเก่ียวข>อง ฯลฯ 

2. ต>องมีข้ันตอนปฏิบัติเร่ืองการ
บริหารการเปล่ียนแปลงของ
ระบบควบคุมการประชุม 

ข้ันตอนปฏิบัติการบริหารจัดการควบคุมการเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวข>องกับระบบ
ควบคุมการประชุมควรครอบคลุมการประเมินผลกระทบ การมอบหมายการ
ปรับปรุง การอนุมัติจากผู>ท่ีมีอำนาจ การวางแผนสำรอง และการทดสอบ เพ่ือ
ลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสียหายอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงน้ัน และ
รักษาไว>ซ่ึงความม่ันคงปลอดภัยของข>อมูล 

3. ต>องมีข้ันตอนปฏิบัติเร่ืองการ

บริหารจัดการทรัพยากรของ

ระบบควบคุมการประชุม 

ข้ันตอนปฏิบัติการบริหารขีดความสามารถของระบบควบคุมการประชุมควร

ครอบคลุมการติดตาม ปรับปรุง และคาดการณ&ความต>องการในการใช>

ทรัพยากรของระบบ เพ่ือให>สามารถวางแผนการใช>งานทรัพยากรให>รองรับการ

ใช>งานได>อยTางตTอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

4. ต>องควบคุมสภาพแวดล>อม

ของการพัฒนา การทดสอบ 

และการใช>งานจริง  

ซ่ึงแบTงแยกออกจากกัน 

ผู>ให>บริการควรจัดให>มีการแยกสภาพแวดล>อมสTวนของการพัฒนา การทดสอบ 

และการทำงานจริงของระบบควบคุมการประชุม ในแตTละสTวนออกจากกัน เพ่ือ

ลดความเส่ียงของการเข>าถึงหรือการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล>อมโดยไมTได>รับ

อนุญาต และควรกำหนดสิทธิในการเข>าถึงข>อมูลของแตTละสTวนท่ีแตกตTางกัน 

5. ต>องสามารถรับมือกับ 

ภัยคุกคามประเภทมัลแวร& 

ผู>ให>บริการควรจัดให>มีวิธีการตรวจจับ การป�องกัน และการกู>คืน ท่ีเกิดข้ึนจาก

ภัยคุกคามจากโปรแกรมไมTพึงประสงค&ตTอระบบควบคุมการประชุม เชTน การ

ติดต้ังโปรแกรมป�องกันไวรัส (Antivirus) การติดต้ังระบบตรวจจับภัยคุกคาม 

(Intrusion Detection System) การสำรองข>อมูล ฯลฯ 
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ข8อกำหนดด8านความม่ันคงปลอดภัย แนวปฏิบัติ 

6. ต>องมีข้ันตอนปฏิบัติเร่ืองการ

สำรองข>อมูลและการกู>คืน 

อยTางเหมาะสม กรณีท่ีมีข>อมูล

สTวนบุคคลต>องมีการกำหนด

ผู>ดำเนินการสำรองข>อมูลและ

กู>คืนข>อมูลสTวนบุคคลด>วย 

ข้ันตอนปฏิบัติเร่ืองการสำรองข>อมูล และการกู>คืนข>อมูลของระบบควบคุมการ

ประชุมควรครอบคลุมรายการบัญชีทะเบียนสินทรัพย&ท่ีจำเปOนต>องมีการสำรอง

ข>อมูล วิธีการสำรองข>อมูล พร>อมระบุชTวงเวลาท่ีต>องจัดเก็บข>อมูลท่ีสำรอง 

รวมถึงแนวทางการทดสอบการกู>คืนอยTางเหมาะสม โดยกรณีท่ีการสำรองน้ันมี

ข>อมูลสTวนบุคคลอยูTด>วย ควรมีการกำหนดรายละเอียดผู>เก่ียวข>องในแตTละ

กิจกรรม เชTน ผู>ดำเนินการสำรองข>อมูล ผู>ทดสอบการกู>คืนข>อมูล ฯลฯ   

 

ท้ังน้ี ระบบควบคุมการประชุมควรถูกต้ังคTาให>สำรองข>อมูลบันทึกประเภทเสียง

หรือท้ังเสียงและภาพ ข>อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส& รวมถึงข>อมูลอ่ืนท่ี

เก่ียวข>อง เชTน ข>อมูลการแจ>งเหตุขัดข>องระหวTางการประชุม ฯลฯ อยTางน>อยเปOน

ระยะเวลา 7 วันนับแตTวันส้ินสุดการประชุมในแตTละคร้ัง 

7. ต>องจัดเก็บข>อมูลจราจรทาง

อิเล็กทรอนิกส& และต>องมีการ

ทบทวนอยTางเหมาะสม 

ระบบควบคุมการประชุมควรถูกต้ังคTาให>จัดเก็บข>อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส&

ท่ีเก่ียวข>องกับการใช>งานของผู>รTวมประชุม โดยอยTางน>อยต>องประกอบด>วย

ข>อมูลท่ีสามารถระบุตัวบุคคลหรือช่ือผู>ใช>งาน (Username) วันและเวลาของ

การเข>ารTวมประชุม และเลิกประชุมเทียบเวลาอ>างอิงท่ีเปOนมาตรฐานสากล  

 

ผู>ให>บริการควรมีการกำหนดรอบของการทบทวนข>อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส&

อยTางน>อย 1 คร้ังตTอป� 

8. ต>องมีการดูแลข>อมูลสTวน

บุคคลท่ีถูกจัดเก็บในข>อมูล

จราจรทางอิเล็กทรอนิกส& โดย

อยTางน>อยต>องสามารถระบุผู>ท่ี

ดำเนินการ วันเวลา และ

วัตถุประสงค&ในการใช> หรือ

ประมวลผล 

ผู>ให>บริการควรจัดเก็บข>อมูลการดำเนินการท่ีเก่ียวข>องกับข>อมูลจราจรทาง

อิเล็กทรอนิกส&ซ่ึงมีข>อมูลสTวนบุคคลจัดเก็บอยูTภายใน โดยครอบคลุมข>อมูล 

ผู>ดำเนินการ วันเวลา และวัตถุประสงค&ในการดำเนินการ เปOนอยTางน>อย 

9. ต>องป�องกันการเปล่ียนแปลง 

และการเข>าถึงท่ีไมTได>รับ

ผู>ให>บริการควรจัดเตรียมวิธีป�องกัน การเปล่ียนแปลง การเข>าถึง การลบ โดย

ไมTได>รับอนุญาตตTอข>อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส& เชTน การจำกัดสิทธิการ
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ข8อกำหนดด8านความม่ันคงปลอดภัย แนวปฏิบัติ 

อนุญาต ตTอข>อมูลจราจรทาง

อิเล็กทรอนิกส& 

ดำเนินการในแตTละฟ�งก&ชันการทำงาน การเฝ�าระวังและแจ>งเตือนการเข>าใช>งาน

ท่ีผิดปกติ ฯลฯ 

10. ต>องจำกัดการเข>าถึงข>อมูล

สTวนบุคคลท่ีถูกจัดเก็บใน

ข>อมูลจราจรทาง

อิเล็กทรอนิกส& รวมถึงกำหนด

ระยะเวลาในการลบหรือ

เปล่ียนรูปข>อมูลสTวนบุคคลท่ี

จัดเก็บให>ไมTสามารถระบุตัว

บุคคลได> 

ผู>ให>บริการควรกำหนดวิธีการในการเข>าถึงข>อมูลสTวนบุคคลท่ีถูกจัดเก็บในข>อมูล

จราจรทางอิเล็กทรอนิกส& โดยครอบคลุมการบันทึกกิจกรรมท่ีเก่ียวข>อง เชTน 

การเข>าถึงข>อมูลสTวนบุคคล ฯลฯ  

ผู>ให>บริการควรกำหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการจัดเก็บข>อมูลสTวนบุคคลใน

ระบบควบคุมการประชุม พร>อมกำหนดวิธีการลบ หรือการเปล่ียนแปลงรูปแบบ

ข>อมูลสTวนบุคคลท่ีจัดเก็บให>ไมTสามารถระบุตัวบุคคลได>รTวมด>วย 

11. ต>องมีจัดเก็บข>อมูลจราจรทาง

อิเล็กทรอนิกส&จากการใช>งาน

ของผู>ควบคุมระบบและผู>

ให>บริการ และมีการทบทวน

อยTางเหมาะสม 

ผู>ให>บริการควรจัดเก็บข>อมูลการดำเนินการท่ีเก่ียวข>องกับข>อมูลจราจรทางท่ี

เก่ียวข>องกับการใช>งานของผู>ควบคุมระบบ โดยครอบคลุมกิจกรรมดังตTอไปน้ี

เปOนอยTางน>อย  

(1) บันทึกการทำงานของระบบ (system logs)  

(2) บันทึกการเข>าออกระบบ (login-logout logs)  

(3) บันทึกการพยายามเข>าสูTระบบ (login attempts logs)  

(4) บันทึกป�ญหาหรือความผิดพลาดตTาง ๆ (fault logs)  

ผู>ให>บริการควรมีการกำหนดชTวงเวลาของการทบทวนข>อมูลจราจร

อิเล็กทรอนิกส&อยTางเหมาะสม 

12. ต>องสามารถต้ังคTา Clock 

synchronisation ของระบบ

ควบคุมการประชุมให>ตรงกับ

แหลTงเทียบเวลาอ>างอิงท่ีเปOน

มาตรฐานสากล และเปOน

แหลTงเทียบเวลาในระดับ 

(Stratum) เดียวกันท้ังระบบ

ควบคุมการประชุม 

ระบบควบคุมการประชุมควรถูกต้ังคTาเทียบเวลา (clock synchronization) ให>

ตรงกับแหลTงเทียบเวลาอ>างอิงท่ีเปOนมาตรฐานสากล เชTน สถาบันมาตรวิทยา

แหTงชาติ ฯลฯ รวมถึงควรเปOนแหลTงเทียบเวลาในระดับ (Stratum) เดียวกันท้ัง

ระบบควบคุมการประชุม เชTน ต้ังคTาการใช>งานระดับ Stratum-1 ให>เหมือนกัน

ท้ังระบบควบคุมการประชุม  
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13. ต>องจัดการชTองโหวTทาง

เทคนิคของระบบควบคุมการ

ประชุม โดยต>องได>รับการ

แก>ไขอยTางมีประสิทธิภาพ 

ผู>ให>บริการควรกำหนดชTองทางในการรับแจ>งชTองโหวT และดำเนินกิจกรรมการ

ประเมินผลกระทบ การจัดการชTองโหวT เม่ือมีผู>แจ>งเหตุอยTางทันทTวงที พร>อม

เผยแพรTรายละเอียดของชTองโหวTให>ผู>เก่ียวข>องทราบ  

ผู>ให>บริการควรมีการตรวจสอบชTองโหวTทางเทคนิคของระบบควบคุมการประชุม

อยTางน>อย 1 คร้ังตTอป� หรือเม่ือระบบควบคุมการประชุมมีการเปล่ียนแปลงท่ี

สำคัญ เพ่ือให>แนTใจวTาระบบควบคุมการประชุมไมTมีความเส่ียงรุนแรงท่ีอาจสTงผล

ตTอการให>บริการ 

14. ต>องทบทวนความสอดคล>อง

ด>านความม่ันคงปลอดภัยของ

ระบบควบคุมการประชุม

อยTางเหมาะสม 

ผู>ให>บริการควรจัดให>มีการทบทวนความสอดคล>องด>านมาตรการความม่ันคง

ปลอดภัยของระบบควบคุมการประชุม เชTน การตรวจประเมินภายใน (internal 

audit) อยTางน>อย 1 คร้ังตTอป� ฯลฯ 
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4.1.7. วัตถุประสงคGท่ี 7 ความม่ันคงปลอดภัยสำหรับการส่ือสารข8อมูล 

เพื่อให>มั่นใจวTาการสื่อสารข>อมูลในระบบเครือขTายและอุปกรณ&ประมวลผลของระบบควบคุมการประชุม 

มีความม่ันคงปลอดภัย 

ตารางท่ี 7 วัตถุประสงคGท่ี 7 ความม่ันคงปลอดภัยสำหรับการส่ือสารข8อมูล 

ข8อกำหนดด8านความม่ันคงปลอดภัย แนวปฏิบัติ 

1. ต>องบริหารจัดการเครือขTาย

อยTางม่ันคงปลอดภัย 

ผู>ให>บริการควรจัดให>มีการบริหารจัดการเครือขTาย โดยครอบคลุมมาตรการ

ดังตTอไปน้ีเปOนอยTางน>อย 

(1) การป�องกันการเข>าถึงเครือขTายโดยไมTได>รับอนุญาต 

(2) การป�องกันการดักรับข>อมูล  

(3) การรักษาความถูกต>องของข>อมูลท่ีรับสTงบนเครือขTาย 

(4) การบริหารจัดการบัญชีผู>ใช>งานท่ีสามารถใช>ระบบสารสนเทศระยะไกล 

(5) การป�องกันการเช่ือมตTอกับระบบเครือขTายภายนอก เชTน กำหนดให>ติดต้ัง

ไฟร&วอลล& และติดต้ังซอฟต&แวร&ดักจับมัลแวร&บนเครือขTาย ฯลฯ 

2. ต>องกำหนดนโยบายความ

ม่ันคงปลอดภัยของเครือขTาย 

และข้ันตอนปฏิบัติเพ่ือ

ควบคุมและป�องกันการถTาย

โอนข>อมูลท่ีเก่ียวข>องกับระบบ

ควบคุมการประชุม โดยกรณี

ท่ีมีข>อมูลสTวนบุคคลเก่ียวข>อง 

ต>องมีมาตรการในการติดตาม

การปฏิบัติให>สอดคล>องกับส่ิง

ท่ีกำหนดไว> 

 

ท้ังน้ีหากเปOนการประชุมลับ

ต>องกำหนดนโยบายท่ีระบุถึง

นโยบายความม่ันคงปลอดภัยของเครือขTายควรครอบคลุมเร่ืองการเข>ารหัสลับ

ข>อมูลระหวTางโอนย>ายข>อความ และข>อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข>องกับการประชุมเปOน

อยTางน>อย  

ข้ันตอนปฏิบัติเพ่ือควบคุมและป�องกันการเข>าถึงข>อมูลบนเครือขTายควรกำหนด

วิธีการ และชTองทางการดำเนินการอยTางชัดเจน โดยอาจกับการเช่ือมโยง

แผนภาพเครือขTาย เพ่ือให>แนTใจวTาครอบคลุมการดำเนินการของระบบควบคุม

การประชุม รวมถึงกรณีท่ีมีข>อมูลสTวนบุคคลท่ีรับสTงอยูTบนเครือขTายควรมีการ

บันทึกกิจกรรมการดำเนินการ พร>อมผู>รับผิดชอบให>ชัดเจน 
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ข8อกำหนดด8านความม่ันคงปลอดภัย แนวปฏิบัติ 

การเข>ารหัสลับข>อมูลจากต>น

ทางถึงปลายทาง (End-to-

End Encryption (E2EE)) 
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4.1.8. วัตถุประสงคGท่ี 8 การบริหารจัดการเหตุการณGท่ีเก่ียวข8องกับความม่ันคงปลอดภัย 

เพื ่อมั ่นใจวTาการบริหารจัดการเหตุขัดข>องของระบบควบคุมการประชุมและการสื ่อสารเกี ่ยวกับ

ข>อบกพรTองและสถานการณ&ด>านความม่ันคงปลอดภัย มีการควบคุมดูแลเปOนข้ันตอนและมีประสิทธิภาพ 

ตารางท่ี 8 วัตถุประสงคGท่ี 8 การบริหารจัดการเหตุการณGท่ีเก่ียวข8องกับความม่ันคงปลอดภัย 

ข8อกำหนดด8านความม่ันคงปลอดภัย แนวปฏิบัติ 

1. ต>องมีข้ันตอนปฏิบัติเร่ืองการ

รับมือเหตุการณ&ด>านความ

ม่ันคงปลอดภัยของระบบ

ควบคุมการประชุม โดยหาก

พบวTามีข>อมูลสTวนบุคคล

ร่ัวไหล ต>องมีมาตรการในการ

จัดการอยTางม่ันคงปลอดภัย 

ผู>ให>บริการควรจัดทำข้ันตอนการปฏิบัติเร่ืองการรับมือเหตุการณ&ด>านความ

ม่ันคงปลอดภัยของระบบควบคุมการประชุมท่ีครอบคลุมกระบวนการดังตTอไปน้ี 

เปOนอยTางน>อย 

(1) การรับแจ>งและยืนยันเหตุฯ  

(2) การจำแนกเหตุฯ และประเมินผลกระทบ 

(3) การตอบสนองตTอเหตุฯ 

(4) การจัดเก็บพยานหลักฐาน  

 

ในกรณีท่ีมีข>อมูลสTวนบุคคลร่ัวไหล ผู>ให>บริการควรมีการระบุเพ่ิมเติมถึงความ

รับผิดชอบในแตTละกระบวนการ ข>อมูลท่ีร่ัวไหล การรายงานเหตุฯ ไปยัง

ผู>เก่ียวข>อง เปOนอยTางน>อย 

2. ต>องมีการรับแจ>งเหตุและ

รายงานด>านความม่ันคง

ปลอดภัยของระบบควบคุม

การประชุม รวมถึงความ

ขัดข>องท่ีสTงผลกระทบตTอการ

ประชุม 

ผู>ให>บริการควรจัดให>มีชTองทางการรับแจ>งเหตุและรายงานด>านความม่ันคง

ปลอดภัยของระบบควบคุมการประชุม รวมถึงความขัดข>องท่ีสTงผลกระทบตTอ

การประชุม โดยข>อมูลท่ีแจ>งควรคลอบคลุมรายละเอียดดังตTอไปน้ีเปOนอยTางน>อย 

(1) รายละเอียดผู>แจ>งเหตุฯ  

(2) วันเวลาท่ีพบเหตุฯ 

(3) รายละเอียดของเหตุฯ 

3. ต>องมีมาตรการสำหรับการ

ตอบสนองตTอเหตุการณ&ด>าน

ความม่ันคงปลอดภัยท่ีอาจ

สTงผลกระทบตTอระบบควบคุม

ผู>ให>บริการควรกำหนดวิธีการตอบสนองตTอเหตุการณ&ด>านความม่ันคงปลอดภัย

ท่ีอาจสTงผลกระทบตTอระบบควบคุมการประชุม โดยพิจารณาถึงองค&ประกอบ

ดังตTอไปน้ีเปOนอยTางน>อย 

(1) การประเมินผลกระทบของเหตุฯ 
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ข8อกำหนดด8านความม่ันคงปลอดภัย แนวปฏิบัติ 

การประชุม โดยกรณีท่ีมี

ข>อมูลสTวนบุคคลร่ัวไหลต>องมี

การส่ือสารกับเจ>าของข>อมูล

และผู>เก่ียวข>อง 

 

ท้ังน้ี หากเปOนการประชุมลับ 

ต>องดำเนินการแก>ไขป�ญหา

ชTองโหวTทางเทคนิคในระดับ

รุนแรงท่ี (อ>างอิงตาม CVSS ท่ี 

severity ระดับ high ข้ึนไป) 

พบบนระบบควบคุมการ

ประชุมครบทุกรายการกTอน

ให>บริการ 

(2) แนวทางและชTองทางในการแจ>งเหตุฯ 

(3) การบันทึกเหตุฯ โดยให>มีการระบุรายละเอียดคำอธิบายเหตุการณ& ชTวงเวลา 

ผลกระทบ ชTวงเวลาท่ีเกิดผลกระทบ 

 

ในกรณีท่ีมีข>อมูลสTวนบุคคลร่ัวไหล ผู>ให>บริการควรมีการระบุองค&ประกอบ

เพ่ิมเติมถึงการส่ือสารไปยังเจ>าของข>อมูลและผู>เก่ียวข>อง 

4. ต>องมีข้ันตอนปฏิบัติเร่ืองการ

รวบรวม และจัดเก็บหลักฐาน

ท่ีเก่ียวข>องกับเหตุการณ&ด>าน

ความม่ันคงปลอดภัยอยTาง

ชัดเจน 

ผู>ให>บริการควรจัดทำข้ันตอนปฏิบัติเร่ืองการรวบรวม และจัดเก็บหลักฐานท่ี

เก่ียวข>องกับเหตุการณ&ด>านความม่ันคงปลอดภัย  

ผู>ให>บริการควรรวบรวมบันทึกกิจกรรมท่ีดำเนินการ พร>อมระบุวันเวลา และ

วิธีการจัดเก็บอยTางเปOนระบบ 
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4.1.9. วัตถุประสงคGท่ี 9 ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศของการบริหารจัดการเพ่ือสร8างความต$อเน่ือง

ทางธุรกิจ  

เพ่ือความตTอเน่ืองในการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสำหรับระบบควบคุมการประชุม 

ตารางท่ี 9 วัตถุประสงคGท่ี 9 ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศของการบริหารจัดการเพ่ือสร8างความต$อเน่ืองทางธุรกิจ 

ข8อกำหนดด8านความม่ันคงปลอดภัย แนวปฏิบัติ 

1. ต>องมีแผนบริหารจัดการความ

ตTอเน่ืองของการให>บริการ

ระบบควบคุมการประชุม 

ภายใต>สถานการณ&ฉุกเฉิน 

ผู>ให>บริการควรจัดทำแผนบริหารจัดการความตTอเน่ืองของการให>บริการระบบ

ควบคุมการประชุม ภายใต>สถานการณ&ฉุกเฉิน เชTน เกิดเหตุภัยพิบัติ เกิดจาก

โจมตีทางไซเบอร& ฯลฯ และแผนฯ ควรครอบคลุมรายละเอียดดังตTอไปน้ีเปOน

อยTางน>อย  

(1) ผู>เก่ียวข>อง  

(2) ข้ันตอนการรับมือ และกู>คืนสถานการณ& 

(3) กำหนดการทดสอบแผน  

2. ต>องมีการซ>อมแผนบริหาร

จัดการความตTอเน่ืองของการ

ให>บริการระบบควบคุมการ

ประชุมอยTางเหมาะสม 

ผู>ให>บริการควรจัดให>มีการซ>อมและปรับปรุงแผนบริหารจัดการความตTอเน่ือง

ของการให>บริการระบบควบคุมการประชุม อยTางน>อย 1 คร้ังตTอป� เพ่ือให>ม่ันใจ

วTาแผนดังกลTาวมีความครอบคลุมการรับมือความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบ

ควบคุมการประชุมอยTางมีประสิทธิภาพ 

3. ต>องมีระบบสำรองท่ีพร>อม

ให>บริการอยTางตTอเน่ืองและ

เพียงพอตTอการให>บริการ 

ระบบสำรองของระบบควบคุมการประชุมควรทำงานทดแทนระบบหลักได>อยTาง

ปกติ และเพียงพอตTอการใช>งานตามท่ีมีการประเมินความพร>อมของทรัพยากรท่ี

ใช> 

ผู>ให>บริการควรจัดให>มีการทดสอบระบบสำรองเปOนประจำอยTางน>อย 1 คร้ังตTอป� 

ตามข้ันตอนปฏิบัติท่ีกำหนดข้ึน 
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4.1.10. วัตถุประสงคGท่ี 10 การบริการจัดการความเส่ียงสำหรับผู8ให8บริการ 

เพื่อกำหนดทิศทางและให>การสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยด>านสารสนเทศของ

ระบบควบคุมการประชุม ให>สอดคล>องกับวัตถุประสงค&ของมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด>าน

สารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม 

ตารางท่ี 10 วัตถุประสงคGท่ี 10 การบริการจัดการความเส่ียงสำหรับผู8ให8บริการ 

ข8อกำหนดด8านความม่ันคงปลอดภัย แนวปฏิบัติ 

1. ต>องกำหนดวิธีการบริหาร

จัดการความเส่ียงตาม

มาตรฐานสากล หรือตาม

ความเหมาะสม  

ผู>ให>บริการควรกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเส่ียง ท่ีประกอบด>วย หัวข>อ

อยTางน>อยดังน้ี    

(1) วัตถุประสงค& บทบาทและหน>าท่ี  

(2) ขอบเขตของวิธีการบริหารจัดการความเส่ียง  

(3) ข้ันตอนการประเมินความเส่ียง  

(4) การประเมินผลกระทบ และโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน รวมถึง ผลกระทบท่ีอาจ

สTงผลตTอการให>บริการ 

หมายเหตุ : ผู>ให>บริการอาจนำวิธีการบริหารจัดการ ความเส่ียงตาม

มาตรฐานสากลมาประยุกต&ใช> เชTน มาตรฐาน ISO 31000 หรือมาตรฐาน 

ISO/IEC 27005 ฯลฯ 

2. ต>องทบทวนวิธีการบริหาร 

จัดการความเส่ียงอยTาง

สม่ำเสมอ  

ผู>ให>บริการควรกำหนดระยะเวลาทบทวนวิธีการบริหารจัดการความเส่ียง และ

วิธีการประเมินความเส่ียงพร>อมดำเนินการ ทบทวนตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญ เชTน การอัปเดตด>านความม่ันคงปลอดภัย

ระบบสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม การเปล่ียนแปลงกฎหมายหรือ

มาตรฐาน ฯลฯ 
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 การประชุมผCานสื่ออิเล็กทรอนิกส5ในเรื่องลับ 

การจัดประชุมผTานส่ือในเร่ืองลับ นอกจากต>องปฏิบัติตามหัวข>อ 4.1 การประชุมผTานส่ืออิเล็กทรอนิกส&ในเร่ือง

ท่ัวไปแล>ว ให>ดำเนินการตามข>อ 4.2 การประชุมผTานส่ืออิเล็กทรอนิกส&ในเร่ืองลับ เปOนการเพ่ิมเติมด>วย 

4.2.1. วัตถุประสงคGท่ี 2 การบริหารจัดการสินทรัพยG 

เพื่อระบุสินทรัพย&ที่เกี่ยวข>องกับระบบควบคุมการประชุมและกำหนดความรับผิดชอบในการป�องกัน

สินทรัพย&อยTางเหมาะสม 

ตารางท่ี 11 วัตถุประสงคGท่ี 2 การบริหารจัดการสินทรัพยG 

ข8อกำหนดด8านความม่ันคงปลอดภัย แนวปฏิบัติ 

1. ต>องมีบัญชีทะเบียนสินทรัพย&

ท่ีแสดงให>เห็นสินทรัพย&ท่ีใช>ใน

การบันทึกหรือประมวลผล

ข>อมูลท้ังหมดของระบบ

ควบคุมการประชุม โดย

ครอบคลุมท้ังสินทรัพย&ทาง

กายภาพ เครือขTาย โปรแกรม

ประยุกต& และข>อมูล ท่ี

เก่ียวข>อง  

 

ท้ังน้ี หากเปOนการให>บริการ

รองรับการประชุมเร่ืองท่ีมีช้ัน

ความลับของหนTวยงานของรัฐ 

ต>องมีบัญชีทะเบียนสินทรัพย&

ท่ีใช>ในการบันทึกหรือ

ประมวลผลข>อมูลอยูTใน

ราชอาณาจักรท้ังหมด และ

ควรมีเอกสารรับรอง หรือประกาศอยTางเปOนทางการ เพ่ือรับรองวTาสินทรัพย&ท่ีใช>

ในการบันทึกหรือประมวลผลข>อมูลท้ังหมดของระบบควบคุมการประชุมอยูTใน

ราชอาณาจักร ในกรณีท่ีระบบควบคุมการประชุมน้ันให>บริการรองรับการ

ประชุมเร่ืองท่ีมีช้ันความลับของหนTวยงานของรัฐ 
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ข8อกำหนดด8านความม่ันคงปลอดภัย แนวปฏิบัติ 

ต>องมีเอกสารรับรองหรือ

ประกาศอยTางเปOนทางการ 

4.2.2. วัตถุประสงคGท่ี 3 การควบคุมการเข8าถึง 

เพ่ือจำกัดการเข>าถึงระบบควบคุมการประชุมและอุปกรณ&ประมวลผลข>อมูล 

ตารางท่ี 12 วัตถุประสงคGท่ี 3 การควบคุมการเข8าถึง 

ข8อกำหนดด8านความม่ันคงปลอดภัย แนวปฏิบัติ 

1. ต>องสามารถจำกัดการเข>าถึง

ข>อมูลหรือหลักฐานท่ีเก่ียวข>อง

กับการประชุม 

 

ท้ังน้ีหากเปOนการประชุมลับ

ต>องมีการรหัสลับข>อมูลท่ี

เก่ียวข>องกับการประชุม

เพ่ิมเติม 

ควรมีวิธีการเข>ารหัสลับข>อมูลหรือหลักฐานท่ีเก่ียวข>องกับการประชุมเปOนอยTาง

น>อย 

2. ต>องสามารถพิสูจน&และยืนยัน

ตัวตนของผู>รTวมประชุมอยTาง

ม่ันคงปลอดภัย 

 

ท้ังน้ีหากเปOนการประชุมลับ

ต>องมีการยืนยันตัวตนแบบ

หลายป�จจัย 

ควรจัดให>มีชTองทางพิสูจน&และยืนยันตัวตนของผู>รTวมประชุมอยTางม่ันคง

ปลอดภัย ด>วยวิธีการยืนยันตัวตนแบบหลายป�จจัย (Multi-factor 

Authentication) เปOนอยTางน>อย เชTน รหัสผTานและ One-time Password 

(OTP) ในการเข>ารTวมประชุม ฯลฯ 
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ข8อกำหนดด8านความม่ันคงปลอดภัย แนวปฏิบัติ 

3. ต>องสามารถต้ังคTารหัสผTานท่ี

ม่ันคงปลอดภัย 

 

ท้ังน้ีหากเปOนการประชุมลับ

ต>องมีการตรวจสอบรหัสผTาน

ท่ีกำหนดให>เปOนไปตาม

นโยบายท่ีกำหนดอยTาง

เครTงครัด 

ควรจัดให>มีการตรวจสอบและป�องกันการต้ังรหัสผTานท่ีไมTม่ันคงปลอดภัยของผู>

รTวมประชุม 
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4.2.3. วัตถุประสงคGท่ี 4 การเข8ารหัสลับข8อมูล 

เพื่อให>มั่นใจได>วTาการใช>งานการเข>ารหัสลับข>อมูลเปOนไปอยTางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อป�องกัน

ไมTให>ความลับหรือข>อมูลสTวนบุคคลร่ัวไหล และรักษาความถูกต>องครบถ>วนของข>อมูล 

ตารางท่ี 13 วัตถุประสงคGท่ี 4 การเข8ารหัสลับข8อมูล 

ข8อกำหนดด8านความม่ันคงปลอดภัย แนวปฏิบัติ 

1. ต>องกำหนดนโยบายท่ีระบุถึง

การเข>ารหัสลับข>อมูลท่ี

เก่ียวข>องกับข>อมูลบนระบบ

ควบคุมการประชุม และข>อมูล

สTวนบุคคลท่ีเก่ียวข>อง 

 

ท้ังน้ีหากเปOนการประชุมลับ

ต>องกำหนดนโยบายท่ีระบุถึง

การเข>ารหัสลับข>อมูลจากต>น

ทางถึงปลายทาง (End-to-

End Encryption (E2EE)) 

ควรจัดทำนโยบายของการเข>ารหัสลับท่ีแสดงให>เห็นวTาผู>ให>บริการไมTสามารถ

เรียกดูข>อมูลในระหวTางทางของการรับสTงข>อมูล โดยอาจเปรียบเทียบการใช>งาน

ในลักษณะ End-to-End Encryption (E2EE) ได> 
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4.2.4. วัตถุประสงคGท่ี 7 ความม่ันคงปลอดภัยสำหรับการส่ือสารข8อมูล 

เพื่อให>มั่นใจวTาข>อมูลในระบบเครือขTายและอุปกรณ&ประมวลผลของระบบควบคุมการประชุมมีความ

ม่ันคงปลอดภัย 

ตารางท่ี 14 วัตถุประสงคGท่ี 7 ความม่ันคงปลอดภัยสำหรับการส่ือสารข8อมูล 

ข8อกำหนดด8านความม่ันคงปลอดภัย แนวปฏิบัติ 

1. ต>องกำหนดนโยบายและ

ข้ันตอนปฏิบัติเพ่ือควบคุม

และป�องกันการถTายโอนข>อมูล

ท่ีเก่ียวข>องกับระบบควบคุม

การประชุม โดยกรณีท่ีมี

ข>อมูลสTวนบุคคลเก่ียวข>อง 

ต>องมีมาตรการในการติดตาม

การปฏิบัติให>สอดคล>องกับส่ิง

ท่ีกำหนดไว> 

 

ท้ังน้ีหากเปOนการประชุมลับ

ต>องกำหนดนโยบายท่ีระบุถึง

การเข>ารหัสลับข>อมูลจากต>น

ทางถึงปลายทาง (End-to-

End Encryption (E2EE)) 

ควรจัดทำนโยบายและข้ันตอนการปฏิบัติการในการควบคุมการถTายโอนข>อมูล

การประชุมและข>อมูลสTวนบุคคลของระบบควบคุมการประชุม ควรแสดงให>เห็น

วTาผู>ให>บริการไมTสามารถเรียกดูข>อมูลในระหวTางทางของการรับสTงข>อมูล โดย

อาจเปรียบเทียบการใช>งานในลักษณะ End-to-End Encryption (E2EE) ได> 
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4.2.5. วัตถุประสงคGท่ี 8 การบริหารจัดการเหตุการณGท่ีเก่ียวข8องกับความม่ันคงปลอดภัย 

เพื่อมั่นใจวTาการบริหารจัดการเหตุขัดข>องของระบบควบคุมการประชุมและการสื่อสารเกี่ยวกับข>อบกพรTอง

และสถานการณ&ด>านความม่ันคงปลอดภัย มีการควบคุมดูแลเปOนข้ันตอนและมีประสิทธิภาพ 

ตารางท่ี 15 วัตถุประสงคGท่ี 8 การบริหารจัดการเหตุการณGท่ีเก่ียวข8องกับความม่ันคงปลอดภัย 

ข8อกำหนดด8านความม่ันคงปลอดภัย แนวปฏิบัติ 

1. ต>องมีการตอบสนองตTอ

เหตุการณ&ด>านความม่ันคง

ปลอดภัยท่ีอาจสTงผลกระทบ

ตTอระบบควบคุมการประชุม 

โดยกรณีท่ีมีข>อมูลสTวนบุคคล

ร่ัวไหลต>องมีมาตรการในการ

ส่ือสารกับเจ>าของข>อมูลและ

ผู>เก่ียวข>อง 

 

ท้ังน้ี หากเปOนการประชุมลับ 

ต>องมีการแก>ไขเหตุการณ&ด>าน

ความม่ันคงปลอดภัย รวมถึง

ป�ญหาชTองโหวTทางเทคนิคใน

ระดับรุนแรงท่ีพบบนระบบ

ควบคุมการประชุมครบทุก

รายการกTอนให>บริการ 

ควรมีการแก>ไขเหตุการณ&ด>านความม่ันคงปลอดภัย รวมถึงป�ญหาชTองโหวTทาง

เทคนิคในระดับรุนแรงท่ีพบบนระบบควบคุมการประชุมทุกรายการกTอน

ให>บริการ 
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 ภาคผนวก 

ตารางท่ี 16 เปรียบเทียบวัตถุประสงคGด8านความม่ันคงปลอดภัยกับมาตรฐานสากล และมาตรฐานอ่ืน ๆ 

วัตถุประสงคGด8านความม่ันคงปลอดภัย 
ISO 

27001 
ENISA 

ISO 

27701 

ขมธอ. 

19 

ขมธอ. 

20 

1. นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ และนโยบายการ

คุ>มครองข>อมูลสTวนบุคคล 
� � �   

2. การบริหารจัดการสินทรัพย& � � �   

3. การควบคุมการเข>าถึง � � � � � 

4. การเข>ารหัสลับข>อมูล � � �   

5. การสร>างความม่ันคงปลอดภัยทางกายภาพและส่ิงแวดล>อม � �    

6. ความม่ันคงปลอดภัยสำหรับการดำเนินงาน � �    

7. ความม่ันคงปลอดภัยสำหรับการส่ือสารข>อมูล � � �   

8. การบริหารจัดการเหตุการณ&ท่ีเก่ียวข>องกับความม่ันคงปลอดภัย � � �   

9. ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศของการบริหารจัดการ 

เพ่ือสร>างความตTอเน่ืองทางธุรกิจ 
� �    

10. การบริหารจัดการความเส่ียงสำหรับผู>ให>บริการ � � �   

 


