เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง
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ราชกิจจานุเบกษา

๗ กันยายน ๒๕๖๔

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ยของการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่ านสื่ ออิเล็ กทรอนิ กส์
พ.ศ. ๒๕๖๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่ า “ประกาศกระทรวงดิ จิทัลเพื่อเศรษฐกิ จและสังคม เรื่อง มาตรฐาน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “ระบบการลงคะแนน” ระหว่างคาว่า “ระบบควบคุมการประชุ ม”
และคาว่า “ผู้ให้บริการ” ในข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงดิจิทั ลเพื่ อเศรษฐกิ จและสั งคม เรื่อง มาตรฐาน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓
“ระบบการลงคะแนน” หมายความว่า ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรืออุปกรณ์สื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายและมีการสื่อสารข้อมู ล กั น
โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร และ/หรื อการโทรคมนาคม หรื อวิธีก ารอื่นในลักษณะ
ทานองเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงคะแนนสามารถใช้งานสาหรับการลงคะแนนได้
ข้อ ๔ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “ผู้ควบคุมระบบการลงคะแนน” ในข้อ ๓ แห่งประกาศ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓
“ผู้ ค วบคุม ระบบการลงคะแนน” หมายความว่า ผู้ ท าหน้าที่ ดูแลและบริห ารจั ด การระบบ
การลงคะแนน โดยอาจเป็นบุคคลเดียวกับผู้ทาหน้าที่ดูแลและบริหารจัด การระบบควบคุม การประชุ ม
หรือไม่ก็ได้
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๕ แห่งประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิ จ
และสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุ มผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีหน้าที่ จัดการประชุมอาจใช้ระบบควบคุม การประชุ ม
และ/หรือระบบการลงคะแนน ของตนเองหรือของผู้ให้บริการก็ได้ ”
ข้อ ๖ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ของข้ อ ๑๓
แห่งประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภั ย
ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กันยายน ๒๕๖๔

“การลงคะแนนของผู้ร่วมประชุมผ่ านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุ ม
คานึงถึงมาตรการ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้ผู้ร่วมประชุมที่มีสิทธิลงคะแนนทุกคนสามารถลงคะแนนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
โดยทุ กคะแนนเสียงไม่ ว่าจะลงคะแนนจากช่ องทางใดต้องนามานับคะแนนและค านวณเป็นผลการลงคะแนน
อย่างถูกต้อง
(๒) ให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิลงคะแนนสามารถลงคะแนนอย่างอิสระได้ โดยผู้ล งคะแนน
ได้รับทราบข้อมูลที่จาเป็นอย่างถูกต้องและมีเวลาในการตัดสินใจลงคะแนนอย่างเหมาะสม
(๓) มี ก ารรั ก ษาความเป็ นส่วนตั วของผู้เข้า ร่ วมประชุ มที่ มีสิ ทธิลงคะแนน โดยมี การรักษา
ความลับของคะแนนเสียงและข้อมูลของผู้ลงคะแนนก่อนการยืนยันลงคะแนนอย่างเหมาะสม
(๔) มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง โดยคานึงถึงหลักการ
พื้นฐานของการรักษาความลับ การรักษาความครบถ้วน และการรักษาสภาพพร้อมใช้งาน
ผู้จัดประชุมต้องแจ้งให้ผู้ ร่วมประชุมผ่ านสื่ออิเล็ กทรอนิกส์ท ราบก่อนการลงคะแนนเกี่ย วกั บ
วิธีการและขั้นตอนในการลงคะแนน รวมถึงเงื่อนไขในการนับคะแนนและการคานวณผลการลงคะแนน
ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องดาเนินการให้มั่นใจได้ว่า การเข้าประชุมและลงคะแนนของ
ผู้ร่วมประชุมที่มีสิทธิลงคะแนนได้ดาเนินการตามกระบวนการสาหรับการจัดประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ตามประกาศฉบับนี้แล้ว”
ข้อ ๗ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อไปนี้ เป็นข้อ ๑๓/๑ แห่งประกาศกระทรวงดิจิทัล เพื่ อเศรษฐกิจ
และสั ง คม เรื่ อ ง มาตรฐานการรั ก ษาความมั่ นคงปลอดภัยของการประชุม ผ่า นสื่ ออิ เล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๖๓
“ข้อ ๑๓/๑ ในกรณีที่มีการใช้ระบบการลงคะแนนแยกต่างหากจากระบบควบคุมการประชุม
การลงคะแนนผ่านระบบการลงคะแนนอย่างน้อยต้องมีกระบวนการ ดังต่อไปนี้
(๑) การแสดงตนของผู้ร่วมประชุมที่มีสทิ ธิลงคะแนนก่อนการลงคะแนน
(๒) การสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กันได้ในระหว่างการลงคะแนน
(๓) การเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุมของผู้ร่วมประชุมที่มีสทิ ธิลงคะแนน
(๔) การจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนผ่านระบบลงคะแนน
(๕) การจัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ลงคะแนนทุกคนไว้เป็นหลักฐาน
(๖) การแจ้งเหตุขัดข้องในระหว่างการลงคะแนน”
ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๔ แห่งประกาศกระทรวงดิ จิทัลเพื่อเศรษฐกิ จและสั ง คม
เรื่อง มาตรฐานการรัก ษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุ มผ่ านสื่ออิเ ล็กทรอนิก ส์ พ.ศ. ๒๕๖๓
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“ข้ อ ๒๔ ให้ ส านั ก งานพั ฒ นาธุ รกรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก าหนดมาตรฐานการรั ก ษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม และมาตรฐานระบบการลงคะแนน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๕ แห่งประกาศกระทรวงดิ จิทัลเพื่อเศรษฐกิ จและสั ง คม
เรื่อง มาตรฐานการรัก ษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุ มผ่ านสื่ออิเ ล็กทรอนิก ส์ พ.ศ. ๒๕๖๓
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๕ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการใช้ งานระบบควบคุม การประชุม และระบบการลงคะแนน
สานักงานพัฒนาธุ รกรรมทางอิ เล็กทรอนิ กส์หรื อหน่ วยงานอื่นที่ส านั กงานพั ฒนาธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์
กาหนด อาจจัดให้มีการตรวจประเมินและรับรองความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุมและระบบ
การลงคะแนนตามมาตรฐานที่กาหนดในประกาศนี้ก็ได้ และให้ถือว่าระบบควบคุมการประชุมและระบบ
การลงคะแนนที่ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานดังกล่าวมีกระบวนการที่สอดคล้องตามมาตรฐานในประกาศ
ฉบับนี้
กระบวนการเพื่ อตรวจประเมิ นและรั บรองความสอดคล้อ งของระบบควบคุม การประชุม
และระบบการลงคะแนน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานพั ฒนาธุ รกรรมทางอิเล็ กทรอนิ กส์
กาหนด”
ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๖ แห่งประกาศกระทรวงดิ จิทัลเพื่อเศรษฐกิ จและสั ง คม
เรื่อง มาตรฐานการรัก ษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุ มผ่ านสื่ออิ เ ล็กทรอนิก ส์ พ.ศ. ๒๕๖๓
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๖ ส านั ก งานพั ฒ นาธุรกรรมทางอิเ ล็ก ทรอนิ กส์ อาจก าหนดให้ ก ารได้ รับ การตรวจ
ประเมินหรือรับรองความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุ มและระบบการลงคะแนนไม่ว่าทั้ง หมด
หรื อ บางส่ ว น โดยหน่ ว ยงานหนึ่ ง หน่ ว ยงานใดทั้ ง ในประเทศหรื อ ต่ า งประเทศตามมาตรฐาน
หรือข้อกาหนดที่ไม่ต่ากว่ามาตรฐานตามข้อ ๒๔ ถือว่าระบบหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบควบคุ ม
การประชุมและระบบการลงคะแนนนั้นได้รับการรับรองความสอดคล้องตามข้อ ๒๕ ก็ได้”
ข้อ ๑๑ ประกาศฉบับนี้ไม่ใช้บังคับกับการดาเนินการใด ๆ ที่ได้ดาเนินการไปก่อนที่ประกาศ
ฉบับนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๑๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิ จิทัลเพื่อเศรษฐกิ จและสังคมรักษาการตามประกาศฉบั บ นี้
และให้มีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการปฏิบตั ิตามประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64
ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

