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พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน (ฉบับที 6) พ.ศ. 2560
การชําระอากรเป็ นตัวเงินแทนการปิ ดอากรแสตมป์ สําหรับการจดทะเบียนนิติ
บุคคล
พระราชบัญญัตกิ ารแข่งขันทางการค้า พ.ศ. /012
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรืองการแก้ไขเพิมเติมนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

พระราชบัญ ญัติ ค ้มุ ครองแรงงาน (ฉบับ ที 6) พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน (ฉบับที 6) พ.ศ. 2560 ซึงเป็ นการแก้ไขเพิมเติม
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือวันที 31
สิงหาคม 2560 และมีผลใช้บงั คับในวันที 1 กันยายน 2560 (“พ.ร.บ.ฯ”) โดยสามารถสรุป
สาระสําคัญ ของ พ.ร.บ.ฯ ดังต่อไปนีE
•

คณะกรรมการค่าจ้างสามารถพิจารณากําหนดอัตราค่าจ้างขันE ตํา เพือใช้สาํ หรับลูกจ้าง
บางกลุ่มหรือบางประเภท ให้แตกต่างจากอัตราค่าจ้างขันE ตําทีกําหนดให้ใช้เฉพาะ

กิจการ งานหรือสาขาอาชีพประเภทใด เพียงใด ในท้องถินใดก็ได้ แต่ตอ้ งไม่ตากว่
ํ า
อัตราค่าจ้างขันE ตําทีกําหนด
•

•

•

ให้ยกเลิกการส่งสําเนาข้อบังคับเกียวกับการทํางานให้แก่อธิบดีหรือผูซ้ งอธิ
ึ บดี
มอบหมายภายใน 7 วันนับแต่วนั ประกาศใช้ขอ้ บังคับนันE และกําหนดให้นายจ้าง
เผยแพร่และปิ ดประกาศข้อบังคับเกียวกับการทํางาน รวมถึงการแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับ
เกียวกับการทํางานนันE โดยเปิ ดเผย ณ สถานทีทํางานของลูกจ้าง หรือโดยวิธกี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพือให้ลูกจ้างทราบและเข้าถึงได้โดยสะดวก โดยต้องประการศใช้ภายใน
15 วัน นับแต่วนั ทีมีลกู จ้างตังE แต่ 10 คนขึนE ไป
กําหนดให้การเกษียณอายุตามทีนายจ้างและลูกจ้างตกลงกันหรือตามทีนายจ้างกําหนด
ไว้ ให้ถอื ว่าเป็ นการเลิกจ้าง
ในกรณีทไม่
ี ได้มกี ารตกลงหรือกําหนดการเกษียณอายุไว้ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
หรือมีการตกลงหรือกําหนดการเกษียณอายุไว้เกินกว่า 60 ปี ให้ลกู จ้างทีมีอายุครบ 60
ปี ขึนE ไปมีสทิ ธิแสดงเจตนาเกษียณอายุได้โดยให้แสดงเจตนาต่อนายจ้างและให้มผี ลเมือ
ครบ 30 วันนับแต่วนั แสดงเจตนา และให้ลูกจ้างทีเกษียณอายุมสี ทิ ธิได้รบั ค่าชดเชยจาก
นายจ้าง

การชํา ระอากรเป็ น ตัว เงิน แทนการปิ ดอากรแสตมป์ สําหรับ การจด
ทะเบีย นนิ ติ บคุ คล
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกียวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที 01) เรือง วิธกี ารชําระอากร
เป็ น ตัวเงินแทนการปิ ดแสตมป์ อากรสําหรับตราสารบางลักษณะ ได้กาํ หนดให้ตราสารทีใช้
เพือการจดทะเบียนห้างหุน้ ส่วน บริษทั จํากัด บริษทั มหาชนจํากัด สมาคมการค้า และ
หอการค้า ต้องชําระอากรเป็ นตัวเงินแทนการปิ ดแสตมป์ อากร ในเอกสารดังต่อไปนีE
•

•
•
•
•

ใบมอบอํานาจให้ยนคํ
ื าขอจดทะเบียนนิตบิ ุคคล หรือ คําขอรับหรือแก้ไขข้อมูลชือ
ผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) และยืนยันตัวตนของผูใ้ ช้บริการ
สําหรับการใช้งานระบบจดทะเบียนนิตบิ ุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั จํากัด
ข้อบังคับของบริษทั จํากัด
หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษทั จํากัดฉบับแก้ไขเพิมเติม
หนังสือสัญญาทีแก้ไขสัญญาจัดตังE ห้างหุน้ ส่วน

ทังE นีE ให้ชาํ ระค่าอากรเป็ นตัวเงินสําหรับตราสารดังกล่าว ก่อนหรือในวันรับจดทะเบียน กับ
นายทะเบียน โดยให้มผี ลบังคับใช้ดงั นีE
• สําหรับตราสารทีได้จด
ั ทําข้อความขึนE เป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้มผี ลใช้บงั คับ
ตังE แต่ วันที Z[ เมษายน /012
• สําหรับตราสารทีไม่ได้จด
ั ทําข้อความขึนE เป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้มผี ลใช้บงั คับ
ตังE แต่วนั ที Z สิงหาคม /012

พระราชบัญญัติ ก ารแข่งขัน ทางการค้า พ.ศ. /012
พระราชบัญญัตกิ ารแข่งขันทางการค้า พ.ศ. /012 (“พ.ร.บ.ฯ”) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จะมีผลใช้บงั คับตังE แต่วนั ที 0 ตุลาคม /012 เป็ นต้นไป รวมทังE มีผลยกเลิก
พระราชบัญญัตกิ ารแข่งขันทางการค้า พ.ศ. /0\/ โดยสรุปสาระสําคัญของ พ.ร.บ.ฯ มีดงั นีE
•

•

กําหนดบทนิยามของผูป้ ระกอบธุรกิจซึงมีอาํ นาจเหนือตลาด โดยให้คณะกรรมการ
ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ทใช้
ี ในการพิจารณา เช่น ส่วนแบ่งตลาดและยอดเงิน
ขาย และกําหนดให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนเกณฑ์สว่ นแบ่งตลาดและ
ยอดเงินขายอย่างน้อย Z ครังภายในระยะเวลา
E
^ ปี นับแต่วนั ออกประกาศ
กําหนดห้ามไม่ให้ผปู้ ระกอบธุรกิจซึงมีอาํ นาจเหนือตลาดกระทําการในลักษณะ
อย่างหนึงอย่างใดต่อไปนีE ซึงเข้าข่ายการค้าทีไม่เป็ นธรรม
o

o

o

o
•

•

•

•

กําหนดหรือรักษาระดับราคาซือE หรือขายสินค้าหรือค่าบริการอย่างไม่เป็ น
ธรรม
กําหนดเงือนไขในลักษณะทีไม่เป็ นธรรมให้ผปู้ ระกอบธุรกิจอืนซึงเป็ นคูค่ า้ ของ
ตนต้องจํากัดการบริการ การผลิต การซือE หรือการจําหน่ายสินค้า หรือต้อง
จํากัดโอกาสในการเลือกซือE หรือขายสินค้า การได้รบั หรือให้บริการ หรือใน
การจัดหาสินเชือจากผูป้ ระกอบธุรกิจอืน
ระงับ ลด หรือจํากัดการบริการ การผลิต การซือE การจําหน่าย การส่งมอบ
การนําเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร ทําลายหรือทําให้
เสียหายซึงสินค้า เพือลดปริมาณให้ตากว่
ํ าความต้องการของตลาด
แทรกแซงการประกอบธุรกิจของผูอ้ นโดยไม่
ื
มเี หตุผลอันสมควร

ผูป้ ระกอบธุรกิจทีกระทําการรวมธุรกิจอันอาจก่อให้เกิดการลดการแข่งขันอย่างมี
นัยสําคัญในตลาดใดตลาดหนึงซึงเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทคณะกรรมการประกาศ
ี
กําหนด ต้องแจ้งผลการรวมธุรกิจต่อคณะกรรมการภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีรวม
ธุรกิจ
ผูป้ ระกอบธุรกิจทีจะกระทําการรวมธุรกิจอันอาจก่อให้เกิดการผูกขาดหรือการเป็ นผู้
ประกอบธุรกิจซึงมีอาํ นาจเหนือตลาดต้องได้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการ
กําหนดห้ามไม่ให้ผปู้ ระกอบธุรกิจกระทําการใดๆ อันเป็ นการผูกขาด หรือลดการ
แข่งขัน เช่น กําหนดราคาสินค้าหรือราคาบริการ จํากัดปริมาณสินค้าหรือบริการ
กําหนดแบ่งท้องทีทีผูป้ ระกอบธุรกิจแต่ละรายจะจําหน่าย เป็ นต้น ยกเว้นการ
กระทําระหว่างผูป้ ระกอบธุรกิจทีมีความสัมพันธ์กนั ทางนโยบายหรืออํานาจสังการ
ตามหลักเกณฑ์ทคณะกรรมการประกาศกํ
ี
าหนด
กําหนดหลักเกณฑ์ในการคํานวณค่าปรับทางปกครอง โดยให้คาํ นวณจากรายได้ใน
ปี ทกระทํ
ี
าความผิด หรือในกรณีการรวมธุรกิจ ให้คาํ นวณจากมูลค่าธุรกรรมในการ
รวมธุรกิจ

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน เรืองการแก้ไขเพิ มเติ ม
นโยบายส่งเสริ ม การลงทุน ในเขตพัฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษ
เมือวันที 0 กรกฎาคม /012 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“บีโอไอ”) ได้ออกประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที a//012 เรือง การแก้ไขเพิมเติมนโยบายส่งเสริมการ
ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (“ประกาศฯ”) เพือให้เกิดการเชือมโยงทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพือนบ้าน และรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีเนืEอหาโดยสรุป
ดังนีE
•

•

ขยายเวลาการยืนคําขอรับการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทีตังE
ในพืนE ทีจังหวัดกาญจนบุร ี เชียงราย ตราด ตาก นครพนม นราธิวาส มุกดาหาร
สงขลา สระแก้ว และหนองคาย ออกไปจนถึงวันที ^2 ธันวาคม พ.ศ. /01Z
ให้แก้ไขประเภทกิจการของกิจการทีให้การส่งเสริมการลงทุนดังนีE
o
o

o

o

o
o

•

ประเภท Z.// กิจการผลิตอาหารสัตว์ หรือส่วนผสมอาหารสัตว์
ประเภท /.Za กิจการผลิตวัสดุกอ่ สร้าง และกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัด
แรงสําหรับงานสาธารณูปโภค
ประเภท 1.Z0 กิจการผลิตสิงปรุงแต่งสําหรับประทินร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระ
ผม ยาสีฟัน และ เครืองสําอาง
ประเภท 1.Z1 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสําหรับสินค้าอุปโภค เช่น บรรจุ
ภัณฑ์พลาสติก
ประเภท 1.Za กิจการผลิตสิงของจากเยือ หรือกระดาษ เช่น กล่องกระดาษ
ประเภท a./\ กิจการพัฒนาอาคารสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือ
คลังสินค้า

สิทธิและประโยชน์ทจะได้
ี รบั ได้แก่
o

o

o

o
o

ให้ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ คุ คล [ ปี โดยจํากัดวงเงินไม่เกินร้อยละ Z22
ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าทีดินและทุนหมุนเวียน)
ให้ได้รบั อนุญาตหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้ า และค่าประปา / เท่าของค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวเป็ นเวลา Z2 ปี นับแต่วนั เริมมีรายได้จากการประกอบกิจการ
ให้ได้รบั อนุญาตหักเงินลงทุนในการติดตังE หรือก่อสร้างสิงอํานวยความสะดวก
ร้อยละ /0 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค้าเสือมราคาตามปกติ
ให้ได้รบั ยกเว้นยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครืองจักร
ให้ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดบิ และวัสดุจําเป็ นสําหรับส่วนทีผลิต
เพือการส่งออกเป็ นระยะเวลา 0 ปี

o

อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมอื ในโครงการทีได้รบั การส่งเสริม

o

สิทธิและประโยชน์ทมิี ใช่ภาษีอากร เช่น สิทธิในการถือครองทีดิน เป็ นต้น

ทังE นีE ประกาศฯ ฉบับนีEมผี ลตังE แต่วนั ที Z มิถุนายน /012 เป็ นต้นไป
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