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พระราชบญัญตัิค ุ้มครองแรงงาน (ฉบบัที� 6) พ.ศ. 2560 

 

พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที� 6) พ.ศ. 2560 ซึ�งเป็นการแกไ้ขเพิ�มเตมิ 
พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา เมื�อวนัที� 31 
สงิหาคม 2560 และมผีลใชบ้งัคบัในวนัที� 1 กนัยายน 2560 (“พ.ร.บ.ฯ”) โดยสามารถสรปุ
สาระสาํคญั ของ พ.ร.บ.ฯ ดงัต่อไปนีE 

• คณะกรรมการค่าจา้งสามารถพจิารณากาํหนดอตัราคา่จา้งขั Eนตํ�า เพื�อใชส้าํหรบัลกูจา้ง
บางกลุ่มหรอืบางประเภท ใหแ้ตกต่างจากอตัราคา่จา้งขั Eนตํ�าที�กาํหนดใหใ้ชเ้ฉพาะ



กจิการ งานหรอืสาขาอาชพีประเภทใด เพยีงใด ในทอ้งถิ�นใดกไ็ด ้แต่ตอ้งไมต่ํ�ากวา่
อตัราคา่จา้งขั Eนตํ�าที�กาํหนด 

• ใหย้กเลกิการสง่สาํเนาขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการทาํงานใหแ้ก่อธบิดหีรอืผูซ้ึ�งอธบิดี
มอบหมายภายใน 7 วนันบัแต่วนัประกาศใชข้อ้บงัคบันั Eน และกาํหนดใหน้ายจา้ง
เผยแพรแ่ละปิดประกาศขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการทาํงาน รวมถงึการแกไ้ขเพิ�มเตมิขอ้บงัคบั
เกี�ยวกบัการทาํงานนั Eน โดยเปิดเผย ณ สถานที�ทาํงานของลกูจา้ง หรอืโดยวธิกีารทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์เพื�อใหลู้กจา้งทราบและเขา้ถงึไดโ้ดยสะดวก โดยตอ้งประการศใชภ้ายใน 
15 วนั นบัแต่วนัที�มลีกูจา้งตั Eงแต่ 10 คนขึEนไป 

• กาํหนดใหก้ารเกษยีณอายตุามที�นายจา้งและลกูจา้งตกลงกนัหรอืตามที�นายจา้งกําหนด
ไว ้ใหถ้อืวา่เป็นการเลกิจา้ง  

• ในกรณทีี�ไม่ไดม้กีารตกลงหรอืกาํหนดการเกษยีณอายไุวร้ะหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง 
หรอืมกีารตกลงหรอืกาํหนดการเกษยีณอายไุวเ้กนิกวา่ 60 ปี ใหล้กูจา้งที�มอีายคุรบ 60 
ปี ขึEนไปมสีทิธแิสดงเจตนาเกษยีณอายไุดโ้ดยใหแ้สดงเจตนาตอ่นายจา้งและใหม้ผีลเมื�อ
ครบ 30 วนันับแต่วนัแสดงเจตนา และใหลู้กจา้งที�เกษยีณอายมุสีทิธไิดร้บัคา่ชดเชยจาก
นายจา้ง 

 
 

การชาํระอากรเป็นตวัเงินแทนการปิดอากรแสตมป์สาํหรบัการจด
ทะเบียนนิติบคุคล 

ตามประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกี�ยวกบัอากรแสตมป์ (ฉบบัที� 01) เรื�อง วธิกีารชาํระอากร
เป็น   ตวัเงนิแทนการปิดแสตมป์อากรสาํหรบัตราสารบางลกัษณะ ไดก้าํหนดใหต้ราสารที�ใช้
เพื�อการจดทะเบยีนหา้งหุน้สว่น บรษิทัจาํกดั บรษิทัมหาชนจํากดั สมาคมการคา้ และ
หอการคา้ ตอ้งชาํระอากรเป็นตวัเงนิแทนการปิดแสตมป์อากร ในเอกสารดงัตอ่ไปนีE 

• ใบมอบอาํนาจใหย้ื�นคาํขอจดทะเบยีนนิตบิุคคล หรอื คาํขอรบัหรอืแกไ้ขขอ้มลูชื�อ
ผูใ้ช ้(Username) และรหสัผา่น (Password) และยนืยนัตวัตนของผูใ้ชบ้รกิาร
สาํหรบัการใชง้านระบบจดทะเบยีนนิตบิุคคลทางอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Registration) 

• หนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัจาํกดั 
• ขอ้บงัคบัของบรษิทัจาํกดั 
• หนงัสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทัจาํกดัฉบบัแกไ้ขเพิ�มเตมิ 
• หนงัสอืสญัญาที�แกไ้ขสญัญาจดัตั Eงหา้งหุน้สว่น 

ทั EงนีE ใหช้าํระคา่อากรเป็นตวัเงนิสาํหรบัตราสารดงักล่าว ก่อนหรอืในวนัรบัจดทะเบยีน กบั
นายทะเบยีน โดยใหม้ผีลบงัคบัใชด้งันีE 

• สาํหรบัตราสารที�ไดจ้ดัทาํขอ้ความขึEนเป็นขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์ใหม้ผีลใชบ้งัคบั
ตั Eงแต่ วนัที�  Z[ เมษายน /012 

• สาํหรบัตราสารที�ไมไ่ดจ้ดัทาํขอ้ความขึEนเป็นขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสใ์หม้ผีลใชบ้งัคบั
ตั Eงแต่วนัที� Z สงิหาคม /012  

 



พระราชบญัญตัิการแข่งขนัทางการค้า พ.ศ. /012 

พระราชบญัญตักิารแขง่ขนัทางการคา้ พ.ศ. /012 (“พ.ร.บ.ฯ”) ไดป้ระกาศในราชกจิจา-
นุเบกษา จะมผีลใชบ้งัคบัตั Eงแตว่นัที� 0 ตลุาคม /012 เป็นตน้ไป รวมทั Eงมผีลยกเลกิ
พระราชบญัญตักิารแขง่ขนัทางการคา้ พ.ศ. /0\/  โดยสรปุสาระสาํคญัของ พ.ร.บ.ฯ มดีงันีE 

• กาํหนดบทนิยามของผูป้ระกอบธุรกจิซึ�งมอีาํนาจเหนือตลาด โดยใหค้ณะกรรมการ
ประกาศกาํหนดหลกัเกณฑท์ี�ใชใ้นการพจิารณา เช่น สว่นแบง่ตลาดและยอดเงนิ
ขาย และกาํหนดใหค้ณะกรรมการพจิารณาทบทวนเกณฑส์ว่นแบ่งตลาดและ
ยอดเงนิขายอยา่งน้อย Z ครั Eงภายในระยะเวลา ^ ปี นบัแต่วนัออกประกาศ 

• กาํหนดหา้มไมใ่หผู้ป้ระกอบธุรกจิซึ�งมอีาํนาจเหนือตลาดกระทาํการในลกัษณะ
อยา่งหนึ�งอย่างใดต่อไปนีE ซึ�งเขา้ขา่ยการคา้ที�ไมเ่ป็นธรรม 

o กาํหนดหรอืรกัษาระดบัราคาซืEอหรอืขายสนิคา้หรอืคา่บรกิารอยา่งไมเ่ป็น
ธรรม 

o กาํหนดเงื�อนไขในลกัษณะที�ไมเ่ป็นธรรมใหผู้ป้ระกอบธุรกจิอื�นซึ�งเป็นคูค่า้ของ
ตนตอ้งจาํกดัการบรกิาร การผลติ การซืEอ หรอืการจําหน่ายสนิคา้ หรอืตอ้ง
จาํกดัโอกาสในการเลอืกซืEอหรอืขายสนิคา้ การไดร้บัหรอืใหบ้รกิาร หรอืใน
การจดัหาสนิเชื�อจากผูป้ระกอบธุรกจิอื�น 

o ระงบั ลด หรอืจาํกดัการบรกิาร การผลติ การซืEอ การจาํหน่าย การสง่มอบ 
การนําเขา้มาในราชอาณาจกัรโดยไมม่เีหตผุลอนัสมควร ทาํลายหรอืทาํให้
เสยีหายซึ�งสนิคา้ เพื�อลดปรมิาณใหต้ํ�ากว่าความตอ้งการของตลาด 

o แทรกแซงการประกอบธุรกจิของผูอ้ ื�นโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร 

• ผูป้ระกอบธุรกจิที�กระทาํการรวมธุรกจิอนัอาจก่อใหเ้กดิการลดการแขง่ขนัอยา่งมี
นยัสาํคญัในตลาดใดตลาดหนึ�งซึ�งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�คณะกรรมการประกาศ
กาํหนด ตอ้งแจง้ผลการรวมธุรกจิต่อคณะกรรมการภายใน 7 วนันบัแต่วนัที�รวม
ธุรกจิ 

• ผูป้ระกอบธุรกจิที�จะกระทาํการรวมธุรกจิอนัอาจก่อใหเ้กดิการผกูขาดหรอืการเป็นผู้
ประกอบธุรกจิซึ�งมอีาํนาจเหนือตลาดตอ้งไดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการ 

• กาํหนดหา้มไมใ่หผู้ป้ระกอบธุรกจิกระทําการใดๆ อนัเป็นการผกูขาด หรอืลดการ
แขง่ขนั เช่น กาํหนดราคาสนิคา้หรอืราคาบรกิาร จาํกดัปรมิาณสนิคา้หรอืบรกิาร 
กาํหนดแบ่งทอ้งที�ที�ผูป้ระกอบธรุกจิแตล่ะรายจะจําหน่าย เป็นตน้ ยกเวน้การ
กระทาํระหว่างผูป้ระกอบธุรกจิที�มคีวามสมัพนัธ์กนัทางนโยบายหรอือาํนาจสั �งการ
ตามหลกัเกณฑท์ี�คณะกรรมการประกาศกาํหนด 

• กาํหนดหลกัเกณฑใ์นการคาํนวณค่าปรบัทางปกครอง โดยใหค้าํนวณจากรายไดใ้น
ปีที�กระทาํความผดิ หรอืในกรณกีารรวมธุรกจิ ใหค้าํนวณจากมลูคา่ธุรกรรมในการ
รวมธุรกจิ 

 

 



ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื�องการแก้ไขเพิ�มเติม
นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 

เมื�อวนัที� 0 กรกฎาคม /012 คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (“บโีอไอ”) ไดอ้อกประกาศ
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที� a//012 เรื�อง การแกไ้ขเพิ�มเตมินโยบายสง่เสรมิการ
ลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ (“ประกาศฯ”) เพื�อใหเ้กดิการเชื�อมโยงทางเศรษฐกจิกบั
ประเทศเพื�อนบา้น และรองรบัการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน โดยมเีนืEอหาโดยสรปุ
ดงันีE 

• ขยายเวลาการยื�นคาํขอรบัการสง่เสรมิการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษที�ตั Eง
ในพืEนที�จงัหวดักาญจนบรุ ีเชยีงราย ตราด ตาก นครพนม นราธวิาส มุกดาหาร 
สงขลา สระแกว้ และหนองคาย ออกไปจนถงึวนัที� ^2 ธนัวาคม พ.ศ. /01Z 

• ใหแ้กไ้ขประเภทกจิการของกจิการที�ใหก้ารสง่เสรมิการลงทุนดงันีE 

o ประเภท Z.// กจิการผลติอาหารสตัว ์หรอืสว่นผสมอาหารสตัว ์

o ประเภท /.Za กจิการผลติวสัดกุ่อสรา้ง และกจิการผลติผลติภณัฑค์อนกรตีอดั
แรงสาํหรบังานสาธารณูปโภค 

o ประเภท 1.Z0 กจิการผลติสิ�งปรงุแต่งสาํหรบัประทนิรา่งกาย เชน่ สบู ่ยาสระ
ผม ยาสฟัีน และ เครื�องสาํอาง 

o ประเภท 1.Z1 กจิการผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิสาํหรบัสนิคา้อปุโภค เช่น บรรจุ
ภณัฑพ์ลาสตกิ 

o ประเภท 1.Za กจิการผลติสิ�งของจากเยื�อ หรอืกระดาษ เช่น กลอ่งกระดาษ 

o ประเภท a./\ กจิการพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรอื
คลงัสนิคา้ 

• สทิธแิละประโยชน์ที�จะไดร้บัไดแ้ก่ 

o ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคล [ ปี โดยจาํกดัวงเงนิไมเ่กนิรอ้ยละ Z22 
ของเงนิลงทุน (ไม่รวมคา่ที�ดนิและทุนหมุนเวยีน) 

o ใหไ้ดร้บัอนุญาตหกัคา่ขนสง่ คา่ไฟฟ้า และคา่ประปา / เท่าของคา่ใชจ้่าย
ดงักล่าวเป็นเวลา Z2 ปี นบัแต่วนัเริ�มมรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ 

o ใหไ้ดร้บัอนุญาตหกัเงนิลงทุนในการตดิตั Eงหรอืก่อสรา้งสิ�งอาํนวยความสะดวก 
รอ้ยละ /0 ของเงนิลงทุนนอกเหนือไปจากการหกัคา้เสื�อมราคาตามปกต ิ

o ใหไ้ดร้บัยกเวน้ยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครื�องจกัร 

o ใหไ้ดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัวตัถุดบิและวสัดจุําเป็นสาํหรบัสว่นที�ผลติ
เพื�อการส่งออกเป็นระยะเวลา 0 ปี 

o อนุญาตใหใ้ชแ้รงงานต่างดา้วไรฝี้มอืในโครงการที�ไดร้บัการสง่เสรมิ 

o สทิธแิละประโยชน์ที�มใิชภ่าษอีากร เช่น สทิธใินการถอืครองที�ดนิ เป็นตน้ 

ทั EงนีE ประกาศฯ ฉบบันีEมผีลตั Eงแต่วนัที� Z มถิุนายน /012 เป็นตน้ไป 
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