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 กฎกระทรวงยกเวน้คา่ธรรมเนียมรายปีใหแ้ก่ผูป้ระกอบกจิการโรงงานพ.ศ. 2563 

 ประกาศกระทรวงดจิทิลัเพื)อเศรษฐกจิและสงัคม เรื)องมาตรฐานการรกัษาความมั )นคง
ปลอดภยัของการประชุมผา่นสื)ออเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 

 

 

กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีแก่ผ ู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2563 

 

กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกกฎกระทรวงเรื)องการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีสําหรับ
ผู้ประกอบการโรงงาน ซึ)งตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเมื)อวันที) 26 พฤษภาคม 2563 (“กฎ
กระทรวงฯ”) และมผีลบงัคบัใชใ้นวนัที) 10 มถินุายน 2020 

ตามมาตรา 43 วรรคสองแหง่พระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2535 ผูป้ระกอบกจิการโรงงานกลุม่ที) 
2 และ 3 จะต้องชําระค่าธรรมเนียมรายปีตามหลักเกณฑ์ วธิีการ และอตัราที)กําหนดให้กับ
กระทรวงอุตสาหกรรมตลอดระยะเวลาการดาํเนินธุรกจิ อย่างไรกต็ามกฎกระทรวงฯ ฉบบันีFได้
ยกเวน้ผูป้ระกอบการกลุ่มที) 2 และ 3 จากการชําระค่าธรรมเนียมรายปีเป็นระยะเวลา 1 ปี โดย
มาตรการนีFมขีึFนเพื)อชว่ยผูป้ระกอบการธรุกจิที)ถกูผลกระทบเนื)องจาก Covid-19 
 
 

 

 



ประกาศกระทรวงดิจิทลั เพื"อ เศรษฐกิจและสงัคม เรื"องมาตรฐานการรกัษาความ
ม ั "นคงปลอดภยัของการประชมุผ่านสื"ออิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ./01  

ประกาศกระทรวงดจิทิลัเพื)อเศรษฐกจิและสงัคม เรื)องมาตรฐานการรกัษาความมั )นคงปลอดภยั
ของการประชุมผา่นสื)ออเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. NOPQ ไดถ้กูประกาศในราชกจิจานุเบกษาเมื)อวนัที) NP 
พฤษภาคม NOPQ (“ประกาศฯ”) เพื)อสนับสนุนพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื)อ
อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. NOPQ ในการกําหนดรายละเอยีดเกี)ยวกบัการจดัประชมุผา่นสื)ออเิลก็ทรอนิกส ์
ดงัต่อไปนีF 

การจดัประชุมผ่านสื"ออิเลก็ทรอนิกส ์

การจดัประชุมผ่านสื)ออิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยกระบวนการสําคญัทั Fงหมด 
ดงันีF 

1. การแสดงตนของผูร้่วมประชุมผ่านสื)ออเิล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุม โดยใหด้าํเนินการตาม
วธิกีารที)ผูม้หีน้าที)จัดการประชุมกําหนด ซึ)งอาจใชเ้ทคโนโลยชี่วยในการพสิูจน์และยนืยนั
ตวัตนของผูร้ว่มประชมุ เชน่ การใชช้ื)อผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผา่น (Password) หรอื 
การใช้รหสัผ่านแบบใช้ครั Fงเดียว (One Time Password) หรอือาจให้ผู้เขา้ร่วมประชุมอื)น
รบัรองการแสดงตวัตก่อนหรอืระหว่างการประชมุ 

2. การสื)อสารหรอืมปีฏิสมัพนัธ์กนัไดด้ว้ยเสยีงหรอืทั Fงเสยีงและภาพ โดยให้ดําเนินการด้วย
ช่องสญัญาณที)เพยีงพอ รองรบัการถ่ายทอดเสยีง หรอืทั Fงเสยีงและภาพไดอ้ย่างชดัเจนและ
ต่อเนื)อง และมชี่องทางสาํรองในกรณีมเีหตุขดัขอ้ง เช่น การประชุมผ่านโทรศพัท์ หรอืการ
สื)อสารดว้ยขอ้ความ รวมถงึมวีธิกีารในการจดัการสทิธขิองผูร้ว่มประชมุ 

3. การเขา้ถงึเอกสารประกอบการประชุมของผู้ร่วมประชุม โดยผูม้หีน้าที)จดัการประชุมต้อง
จดัส่งเอกสารหรอืขอ้มูลที)เกี)ยวขอ้งกบัการประชุมก่อนหรอืในระหว่างการประชุม และแจง้
วธิกีารที)ทาํใหผู้ร้ว่มประชมุสามารถเขา้ถงึเอกสารประกอบการประชุม 

4. การลงคะแนนของผูร้ว่มประชุม ทั Fงการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลบั โดยการ
ลงคะแนนของผูร้่วมประชุม หากเป็นการลงคะแนนทั )วไป ใหใ้ชว้ธิใีดกไ็ดท้ี)สามารถระบุตวัผู้
ลงคะแนนและเจตนาของผู้ลงคะแนนแต่ละคน เช่น การแสดงเจตนาดว้ยเสยีง สญัลกัษณ์ 
หรอืขอ้ความอเิล็กทรอนิกส ์สว่นการลงคะแนนลบั ใหม้วีธิกีารที)สามารถทราบจํานวนของผู้
ลงคะแนนและผลรวมของคะแนน โดยไม่ระบุตวัของผูล้งคะแนน เช่น การสาํรวจความเหน็
ทางออนไลน์ 

5. การจดัเกบ็ขอ้มูลหรอืหลกัฐานที)เกี)ยวขอ้งกบัการประชมุผ่านสื)ออเิลก็ทรอนิกส ์ซึ)งรวมถงึการ
บนัทกึเสยีง หรอืทั Fงเสยีงและภาพ แลว้แต่กรณีของผูร้่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที)มี
การประชุม เวน้แต่เป็นการประชุมลบั โดยใหจ้ดัเก็บขอ้มูลหรอืหลกัฐานที)เกี)ยวขอ้งกบัการ
ประชมุผา่นสื)ออเิลก็ทรอนิกสท์ี)จาํเป็น  

6. การจดัเก็บข้อมูลจราจรอเิล็กทรอนิกส์ของผูร้่วมประชุมทุกคนไวเ้ป็นหลกัฐาน  โดยขอ้มูล
จราจรอเิล็กทรอนิกส์ อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลที)สามารถระบุตัวบุคคลหรือชื)อ
ผู้ใช้งาน (Username) วนัและเวลาของการเข้าร่วมประชุมและเลิกประชุมที)อิงกับเวลา
มาตรฐาน 

7. การแจง้เหตุขดัขอ้งในระหว่างการประชุมที)เกดิขึFนในระหว่างการประชุม โดยใหผู้ม้หีน้าที)
จดัการประชุมจดัเตรยีมช่องทางการแจ้งเหตุขดัข้องไว ้อย่างไรก็ตาม หากเหตุขดัข้องที)
เกดิขึFนไม่กระทบต่อสาระสําคญัในการประชุมผ่านสื)ออเิลก็ทรอนิกส์ กไ็ม่ทําใหก้ารประชุม
ตอ้งเสยีไป ทั FงนีF ผูม้หีน้าที)จดัการประชมุอาจกาํหนดแนวทางแกไ้ขเหตุขดัขอ้งและผลกระทบ
ของเหตุขดัขอ้งตามความเหมาะสมได ้



นอกจากนีFการจดัเกบ็ขอ้มูลหรอืหลกัฐานที)เกี)ยวขอ้งกบัการประชุมผ่านสื)ออเิล็กทรอนิกส ์ใหเ้กบ็
รกัษาด้วยวธิีการที)มีความมั )นคงปลอดภัยและด้วยวิธีการที)เชื)อถือได้ ส่วนการทําลายข้อมูล
เกี)ยวกบัการประชุม ใหท้าํลายดว้ยเทคโนโลยแีละวธิกีารที)มคีวามมั )นคงปลอดภยัในการลบหรอื
ทาํลาย 

มาตรฐานการประชุมผ่านสื"ออิเลก็ทรอนิกสใ์นเรื"องลบั 

1. ผู้มีหน้าที)จดัการประชุมต้องกําหนดมาตรการรกัษาความมั )นคงปลอดภยัเพื)อป้องกนัมิให้
บุคคลที)ไม่มสีทิธริว่มประชมุรูห้รอืล่วงรูถ้งึขอ้มลูการประชมุในเรื)องลบั 

2. ผูร้ว่มประชุมผา่นสื)ออเิลก็ทรอนิกสต์อ้งรบัรองต่อที)ประชมุว่าไม่มบุีคคลที)ไม่มสีทิธริว่มประชุม
สามารถรูห้รอืลว่งรูถ้งึขอ้มลูการประชมุในเรื)องลบั 

3. การประชุมผ่านสื)ออเิลก็ทรอนิกสใ์นเรื)องที)มชี ั Fนความลบั ใหใ้ชร้ะบบควบคุมการประชุมที)มี
ความมั )นคงปลอดภยัตามมาตรฐานที)สาํนักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(สพธอ.) 
กําหนด โดยกรณีการประชุมในเรื)องที)มีชั Fนความลบัของหน่วยงานของรฐั ต้องใช้ระบบ
ควบคุมการประชุมที)ตดิตั Fงและใหบ้รกิารในราชอาณาจกัรไทย ผูใ้หบ้รกิารตอ้งรบัรองต่อผู้มี
หน้าที)จดัการประชุมว่าไดด้าํเนินการตามขอ้กาํหนดนีF นอกจากนีF หา้มมใิหม้กีารบนัทกึเสยีง
หรอืทั Fงเสยีงและภาพของผูร้ว่มประชมุทุกคนตลอดระยะเวลาที)มกีารประชุมในเรื)องลบั 

มาตรฐานการรกัษาความม ั "นคงปลอดภยัด้านสารสนเทศ 

การประชมุผา่นสื)ออเิลก็ทรอนิกส ์อยา่งน้อยตอ้งจดัใหม้มีาตรฐานในเรื)องดงัต่อไปนีF  

1. การรกัษาความลบั (Confidentiality) เพื)อป้องกนัการเขา้ถงึ ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลโดยผูไ้ม่มี
สทิธ ิ
o การรกัษาความถูกต้องครบถ้วน (integrity) เพื)อป้องกนัขอ้มูลไม่ให้ถูกแกไ้ข สญูหาย 

เสยีหาย หรอืถกูทาํลายโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 
o การรกัษาสภาพพรอ้มใชง้าน (availability) เพื)อใหข้อ้มูลอเิลก็ทรอนิกสส์ามารถทํางาน 

เขา้ถงึ หรอืใชง้านไดใ้นเวลาที)ตอ้งการ 
o การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล ตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

นอกจากนีF ให้มีคุณสมบัติอื) น  ได้แ ก่  ความถูกต้องแท้จ ริง  (authenticity) ความรับผิด 
(accountability) การหา้มปฏเิสธความรบัผดิ (non-repudiation) และความน่าเชื)อถอื (reliability) 
ของขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ี)เกี)ยวขอ้งหรอืเกดิจากการประชมุ 

2. มาตรฐานการรกัษาความมั )นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศของระบบควบคมุการประชมุ 

เพื)อประโยชน์ในการใชง้านระบบควบคุมการประชุม สพธอ. หรอืหน่วยงานอื)นที) สพธอ. กาํหนด 
อาจจัดให้มีการตรวจประเมิน และรบัรองความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุมตาม
มาตรฐานที)กําหนดในประกาศนีF และให้ถือว่าระบบควบคุมการประชุมที)ผ่านการรบัรองโดย
หน่วยงานดงักลา่ว มกีระบวนการที)สอดคลอ้งตามมาตรฐานในประกาศฉบบันีF 
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