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• ประกาศคณะกรรมการว่าดว้ยสญัญา เรื�อง ใหธุ้รกจิการใหเ้ช่าอาคารเพื�ออยู่
อาศยัเป็นธุรกจิที�ควบคุมสญัญา พ.ศ. '()* 

• ประกาศคณะกรรมการว่าดว้ยสญัญา เรื�อง ใหธุ้รกจิใหเ้ช่าซื,อรถยนต ์และ
รถจกัรยานยนตเ์ป็นธุรกจิที�ควบคุมสญัญา พ.ศ. '()* 

• การขอรบัการส่งเสรมิตามมาตรการส่งเสรมิการลงทุนเพื�อการประหยดั
พลงังาน การใชพ้ลงังานทดแทน หรอืการลดผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มตาม
ประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ ที� 4/'()6 

• ขอ้หารอืของกระทรวงพาณิชยเ์กี�ยวกบัการประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว 
ภายใตพ้ระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ. '(8' 

 

 

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสญัญา เรื�อง ให้ธรุกิจการให้เช่าอาคาร
เพื�ออยู่อาศยัเป็นธรุกิจที�ควบคมุสญัญา พ.ศ. '()* 

 

เมื�อวนัที� *' กุมภาพนัธ ์พ.ศ. '()* คณะกรรมการว่าดว้ยสญัญาไดอ้อกประกาศยกเลกิ
ประกาศคณะกรรมการวา่ดว้ยสญัญา เรื�อง ใหธุ้รกจิการใหเ้ช่าที�อยูอ่าศยัที�เรยีกเกบ็เงนิประกนั 
เป็นธุรกจิที�ควบคมุรายการในหลกัฐานการรบัเงนิ พ.ศ. '(84 และ ประกาศคณะกรรมการว่า
ดว้ยสญัญา เรื�อง ใหธุ้รกจิการใหเ้ช่าที�อยู่อาศยัที�เรยีกเกบ็เงนิประกนัเป็นธุรกจิที�ควบคมุ 
 

   



 
รายการในหลกัฐานการรบัเงนิฉบบัที� ' พ.ศ. '(84  และไดอ้อกประกาศคณะกรรมการว่าดว้ย
สญัญา เร ื�อง ใหธุ้รกจิการใหเ้ช่าอาคารเพื�ออยูอ่าศยัเป็นธุรกจิที�ควบคุมสญัญา พ.ศ. '()* 
(“ประกาศฯ”) โดยมเีนื,อหาโดยสรปุดงัต่อไปนี, 

• ให ้“ธุรกจิการใหเ้ช่าอาคารเพื�ออยูอ่าศยั” ตามประกาศฯ ฉบบันี, หมายถงึ ธุรกจิที�ผู้
ประกอบธุรกจิตกลงใหผู้เ้ช่าซึ�งเป็นบคุคลธรรมดาไดใ้ชอ้าคารเพื�ออยูอ่าศยั โดยมี
สถานที�ที�จดัแบ่งใหเ้ชา่ตั ,งแต่ ( หน่วยขึ,นไป ไม่วา่จะอยูใ่นอาคารเดยีวกนัหรอืไม่ โดย 
“อาคาร” หมายรวมถงึ หอ้งพกั บา้น อาคารชุด อพารต์เมน้ท ์หรอืสถานที�พกัอาศยัอื�นๆ 
แต่ไม่รวมถงึ หอพกัและโรงแรม ตามกฎหมายวา่ดว้ยหอพกัและโรงแรม 

• ใหส้ญัญาเช่าอาคารที�ผูป้ระกอบธุรกจิทาํกบัผูเ้ช่า ตอ้งมขีอ้ความภาษาไทย และมี
รายละเอยีด ดงัตอ่ไปนี, เช่น ชื�อและที�อยูข่องผูป้ระกอบธุรกจิ และผูม้อีาํนาจในการทาํ
สญัญา ชื�อและที�อยูข่องผูเ้ช่า กาํหนดระยะเวลาเช่าอาคาร รายละเอยีดเกี�ยวกบัสภาพ
อาคาร รวมทั ,งทรพัย์สนิและอปุกรณ์เครื�องใชต้่างๆ ในอาคาร อตัราคา่สาธารณูปโภค 
อตัราคา่เช่า   

• สญัญาเช่าอาคารตอ้งจดัทาํขึ,น ' ฉบบั ซึ�งมขีอ้ความตรงกนั และใหผู้ป้ระกอบธุรกจิส่ง
มอบสญัญาเช่าอาคารหนึ�งฉบบัใหแ้ก่ผูเ้ช่าทนัททีี�ไดล้งนามในสญัญาเช่า 

• สญัญาเช่าอาคารจะตอ้งไมม่ขีอ้สญัญาที�มคีวามหมายในลกัษณะทํานอง ดงัต่อไปนี,  

o การยกเวน้หรอืจาํกดัความรบัผดิจากการผดิสญัญาหรอืการกระทาํละเมดิของผู้
ประกอบธุรกจิ 

o การกําหนดใหผู้ป้ระกอบธุรกจิเรยีกเกบ็คา่เช่าล่วงหน้าเกนิกว่า * เดอืน 

o การกําหนดใหผู้ป้ระกอบธุรกจิมสีทิธเิปลี�ยนแปลงอตัราคา่เช่าอาคาร คา่
สาธารณูปโภค ค่าบรกิาร และคา่ใชจ้่ายอื�นๆ ก่อนสญัญาเช่าอาคารสิ,นสดุลง 

o การกําหนดใหผู้ป้ระกอบธุรกจิมสีทิธริบิเงนิประกนัหรอืค่าเช่าล่วงหน้า 

o การกําหนดใหผู้ป้ระกอบธุรกจิมสีทิธเิขา้ตรวจสอบอาคารโดยมติอ้งแจง้ใหผู้เ้ช่า
ทราบก่อนล่วงหน้า 

o การกําหนดใหผู้ป้ระกอบธุรกจิมสีทิธบิอกเลกิสญัญาเช่าอาคาร โดยผูเ้ช่าไมไ่ดผ้ดิ
เงื�อนไขอนัเป็นสาระสาํคญัขอ้หนึ�งขอ้ใดในสญัญา 

o การกําหนดใหผู้เ้ช่าตอ้งรบัผดิในความเสยีหายต่ออาคาร ทรพัยส์นิ และอปุกรณ์
ต่างๆ ในเหตใุดอนัมใิช่ความผดิของผูเ้ชา่ และในเหตสุุดวสิยั 

• ผูป้ระกอบธุรกจิตอ้งจดัทาํหลกัฐานการตรวจรบัสภาพอาคาร แนบทา้ยสญัญาเช่าอาคาร 
พรอ้มทั ,งสง่มอบหลกัฐานการตรวจรบัสภาพอาคารหนึ�งฉบบัใหผู้เ้ช่าเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

• ผูป้ระกอบธุรกจิตอ้งสง่ใบแจง้หนี,คา่เช่า คา่สาธารณูปโภค คา่บรกิาร และค่าใชจ่้ายอื�นๆ 
ใหผู้เ้ช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ G วนั ก่อนถงึกาํหนดวนัชาํระคา่เช่าอาคาร และผูเ้ช่า
มสีทิธติรวจสอบขอ้มลูเกี�ยวกบัคา่ใชจ่้ายดงักล่าวซึ�งปรากฏตามรายการในใบแจง้หนี, 

• ผูเ้ช่ามสีทิธบิอกเลกิสญัญาเช่าอาคารก่อนสิ,นสดุสญัญาเช่าอาคารได ้ 

o โดยตอ้งบอกกล่าวเป็นหนงัสอืใหผู้ป้ระกอบธุรกจิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า I6 วนั  

o ผูเ้ช่าตอ้งไม่ผดินดัชาํระคา่เช่า 

o มเีหตจุําเป็นอนัสมควร  

ทั ,งนี, เมื�อสญัญาเช่าอาคารสิ,นสดุลง ผูป้ระกอบธุรกจิตอ้งคนืเงนิประกนัที�ไดร้บัจากผูเ้ช่า
ทนัท ี 

 

 



• การผดิสญัญาที�เป็นขอ้สาระสาํคญัที�ผูป้ระกอบธุรกจิมสีทิธบิอกเลกิสญัญาเช่าจะตอ้งเป็น
ขอ้ความที�ระบไุวด้ว้ยตวัอกัษรสแีดงหรอืตวัดาํหรอืตวัเอน และผูป้ระกอบธุรกจิมสีทิธิ
บอกเลกิสญัญาเช่าอาคารได ้ทั ,งนี,ผูป้ระกอบธุรกจิจะตอ้งมหีนงัสอืบอกกล่าวใหผู้เ้ช่า
ปฏบิตัติามสญัญาเช่าอาคารภายในระยะเวลาอยา่งน้อย I6 วนันับแต่วนัที�ผูเ้ช่าไดร้บั
หนงัสอื และผูเ้ช่าละเลยเสยีไม่ปฏบิตัติามหนงัสอืบอกกล่าวนั ,นภายในระยะเวลาที�
กาํหนด 

ทั ,งนี, ประกาศฯ ฉบบันี,ใหม้ผีลบงัคบัใชต้ั ,งแตว่นัที� * พฤษภาคม พ.ศ. '()* เป็นตน้ไป 

 
 

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสญัญา เรื�อง ให้ธรุกิจให้เช่าซื,อ
รถยนต ์และรถจกัรยานยนตเ์ป็นธรุกิจที�ควบคมุสญัญา พ.ศ. 2561 

เมื�อวนัที� *' กุมภาพนัธ์ พ.ศ. '()* คณะกรรมการว่าดว้ยสญัญาไดอ้อกประกาศ
คณะกรรมการวา่ดว้ยสญัญา เรื�อง ใหธุ้รกจิใหเ้ช่าซื,อรถยนต์ และรถจกัรยานยนตเ์ป็นธุรกจิที�
ควบคมุสญัญา พ.ศ. '()* (“ประกาศฯ”) โดยมุง้เน้นควบคมุสญัญาเช่าซื,อรถยนต ์และ
รถจกัรยานยนต ์(“สญัญาฯ”) เพื�อแกไ้ขปัญหาการเอารดัเอาเปรยีบผูบ้รโิภคของผูป้ระกอบ
ธุรกจิ โดยมเีนื,อหาโดยสรปุดงัตอ่ไปนี,  

• จะตอ้งจดัทาํสญัญาฯ เป็นภาษาไทย มรีายละเอยีดเกี�ยวกบัรถยนต ์หรอื
รถจกัรยานยนต ์การโอนกรรมสทิธิ Kในรถยนต ์หรอืรถจกัรยานยนต ์การผดินดั
ชาํระคา่เช่าซื,อ การขายโดยวธิปีระมลู หรอืวธิขีายทอดตลาด รวมถงึขอ้ตกลง
อยา่งอื�นที�เกี�ยวขอ้งครบถว้นตามที�ประกาศฯ กาํหนด 

• ผูใ้หเ้ช่าซื,อจะตอ้งจดัทาํตารางแสดงภาระหนี,ตามสญัญาฯ ใหผู้เ้ช่าซื,อแตล่ะราย
ทราบโดยชดัเจน ทั ,งนี, ตารางแสดงภาระหนี,ดงักล่าว จะตอ้งมเีนื,อหาครบถว้น
ตามที�ประกาศฯ กาํหนด 

• ผูใ้หเ้ช่าซื,อมสีทิธเิรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียม หรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ในการทวงถามหนี,
คา่เช่าซื,อที�ผูใ้หเ้ช่าซื,อไดจ้่ายไปจรงิโดยประหยดั ตามความจาํเป็น และมเีหตุผล
อนัสมควรจากผูเ้ช่าซื,อ 

• กรณีที�สญัญาฯ สิ,นสดุลงจนเป็นเหตุใหผู้ใ้หเ้ช่าซื,อไดก้ลบัเขา้ครอบครองรถยนต ์
หรอืรถจกัรยานยนตท์ี�ใหเ้ช่าซื,อนั ,น ก่อนนํารถยนต ์หรอืรถจกัรยานยนตอ์อกขาย
โดยวธิปีระมลู หรอืวธิขีายทอดตลาด ผูใ้หเ้ช่าซื,อจะตอ้งมหีนงัสอืแจง้ใหผู้เ้ช่าซื,อ
ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ G (เจด็) วนั ทั ,งนี, เพื�อใหผู้เ้ช่าซื,อใชส้ทิธซิื,อก่อนได้
ตามมลูหนี,สว่นที�ขาดอยูต่ามสญัญาฯ โดยผูใ้หเ้ช่าซื,อจะตอ้งใหส้ว่นลดแก่ผูเ้ช่า
ซื,อตามอตัรา และการคดิคาํนวณตามที�กาํหนดในประกาศฯ อยา่งไรกต็าม หากผู้
เช่าซื,อไมใ่ชส้ทิธดิงักล่าว ใหผู้ใ้หเ้ช่าซื,อมหีนงัสอืแจง้ผูค้ํ,าประกนัทราบไม่น้อย
กว่า *( (สบิหา้) วนันบัแต่วนัที�ส ิ,นระยะเวลาการใชส้ทิธขิองผูเ้ชา่ซื,อ โดยที�ผูค้ํ,า
ประกนัจะไดร้บัสทิธเิช่นเดยีวกบัผูเ้ช่าซื,อดงัที�ไดก้ล่าวไปแลว้ 

• ผูใ้หเ้ช่าซื,อจะตอ้งมหีนงัสอืแจง้ผูเ้ช่าซื,อ และผูค้ํ,าประกนัทราบถงึการประมลู หรอื
ขายทอดตลาดล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ G (เจด็) วนั 

• กรณีที�ผูเ้ชา่ซื,อตอ้งการชาํระเงนิคา่เช่าซื,อทั ,งหมดในคราวเดยีว โดยไม่ผอ่นชาํระ
คา่เช่าซื,อเป็นรายงวดตามสญัญาฯ ผูใ้หเ้ช่าซื,อจะตอ้งใหส้ว่นลดแก่ผูเ้ช่าซื,อไม่
น้อยกว่าอตัรารอ้ยละ (6 (หา้สบิ) ของดอกเบี,ยเช่าซื,อที�ยงัไม่ถงึกาํหนดชาํระ  

 



ทั ,งนี, ใหค้ดิคาํนวณสว่นลดดงักล่าวตามกฎหมายวา่ดว้ยการบญัช ี

• ปรบัลดดอกเบี,ยกรณผีูเ้ช่าซื,อผดินดัชาํระคา่งวดตามสญัญาฯ เป็นไมเ่กนิอตัรา
รอ้ยละ *( (สบิหา้) ต่อปี จากเดมิรอ้ยละ *G (สบิเจด็) ต่อปี 

ทั ,งนี, ประกาศฯ ฉบบันี,ใหม้ผีลบงัคบัใชต้ั ,งแตว่นัที� * กรกฎาคม พ.ศ. '()* เป็นตน้
ไป 

 

การขอรบัการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื�อการ
ประหยดัพลงังาน การใช้พลงังานทดแทน หรือการลดผลกระทบ
ต่อสิ�งแวดล ้อมตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที� 
9/2560 

เมื�อวนัที� L มกราคม '()* สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (“สาํนกังานฯ”) ได้
ประกาศคาํชี,แจงเรื�องการขอรบัการสง่เสรมิตามมาตรการส่งเสรมิการลงทุนเพื�อการประหยดั
พลงังาน การใชพ้ลงังานทดแทน หรอืการลดผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มตามประกาศ
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน ที� 4/'()6 เรื�องมาตรการส่งเสรมิการลงทุนเพื�อปรบัปรงุ
ประสทิธภิาพการผลติ เพื�อใหเ้กดิความชดัเจนต่อนกัลงทุน ดงันี, 

คณุสมบตัิของผ ู้ที�จะได้รบัการส่งเสริม 

• เป็นโครงการที�ไม่เคยไดร้บัการสง่เสรมิในมาตรการยอ่ยเดยีวกนัตามประกาศ
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที� I/'((6 '/'((' )/'((( */'(() (ยกเวน้
มาตรการสง่เสรมิการลงทุนในอตุสาหกรรมเป้าหมาย) */'((G และ 4/'()6 

• ไม่ไดร้บัสทิธแิละประโยชน์ดา้นภาษหีรอืเงนิอุดหนุนสาํหรบัการดาํเนินงานเพื�อ
วตัถุประสงคล์กัษณะเดยีวกนัจากหน่วยงานภาครฐัอื�นๆ 

• ในกรณีการลดผลกระทบดา้นสิ�งแวดลอ้ม ตอ้งเป็นผูด้าํเนินการถกูตอ้งตาม
หลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขในการจดัการดา้นสิ�งแวดลอ้มตามที�หน่วยงานภาครฐัที�
เกี�ยวขอ้งกาํหนด โดยมคีา่สารมลพษิไม่เกนิเกณฑค่์าควบคุมที�กฎหมายกาํหนด 

กจิการประเภท *.* กจิการผลติปุ๋ ยชวีภาพ ปุ๋ ยอนิทรยี ์ปุ๋ ยอนิทรยีเ์คมนีาโน และสารป้องกนั
กาํจดัศตัรพูชืชวีภณัฑ ์ไมส่ามารถขอรบัการสง่เสรมิตามมาตรการนี, 

เงื�อนไขการให้การส่งเสริม 

• จะตอ้งยื�นคาํขอรบัการสง่เสรมิก่อนนําเขา้เครื�องจกัรจากต่างประเทศหรอืซื,อใน
ประเทศ โดยตอ้งเป็นเครื�องจกัรใหมเ่ทา่นั ,น 

• ตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑก์ารขอรบัการส่งเสรมิตามมาตรการ ดงัต่อไปนี, 

o ดา้นการประหยดัพลงังาน โดยจะตอ้งใชพ้ลงังานลดลงตามสดัสว่นที�กาํหนด 
โดยกาํหนดใหม้ลูคา่พลงังานที�ประหยดัไดข้องโครงการตอ้งไม่น้อยกว่า
มลูคา่ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลที�จะไดร้บัการยกเวน้ 

o ดา้นการนําพลงังานทดแทนมาใชใ้นกจิการ โดยจะพจิารณาตามความ
เหมาะสมเมื�อเทยีบกบัการใชพ้ลงังานที�ใชอ้ยูเ่ดมิของผูข้อรบัการสง่เสรมิ 



o ดา้นการลดผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม โดยการลดปรมิาณอากาศเสยี หรอืนํ,า
เสยี หรอืกากของเสยี ตามเกณฑท์ี�กาํหนด จะพจิารณาแต่ละกรณตีามความ
เหมาะสมในเชงิเทคโนโลยทีี�ใชโ้ดยไม่กาํหนดสดัสว่นขั ,นตํ�า และจะตอ้งเป็น
ชนิดและปรมิาณที�มนียัสาํคญัที�มผีลกระทบดา้นสิ�งแวดลอ้มเท่านั ,น 

o การปรบัเปลี�ยนเครื�องจกัร  ใหพ้จิารณาทั ,ง ' กรณ ีดงัต่อไปนี, 

- การปรบัเปลี�ยนเครื�องจกัรในสายการผลติและ/หรอืการบรกิารโดยตรง 

- การปรบัเปลี�ยนเครื�องจกัรสนับสนุน 

• มลูคา่เงนิลงทุนตามโครงการเพื�อใชใ้นการคาํนวณมลูคา่ภาษเีงนิไดน้ติบิุคคลที�จะ
ไดร้บัยกเวน้แยกพจิารณา ดงัตอ่ไปนี, 

o กรณียื�นคาํขอเปิดดาํเนินการภายใน I ปี นบัแต่วนัที�ออกบตัรส่งเสรมิ ให้
นบัมลูคา่เงนิลงทนุตั ,งแตว่นัที�ย ื�นคาํขอรบัการสง่เสรมิจนถงึวนัที�ย ื�นคาํขอ
เปิดดาํเนินการ 

o ในกรณียื�นคาํขอเปิดดาํเนินการภายหลงั I ปี นบัตั ,งแต่วนัที�ออกบตัร
สง่เสรมิ ใหน้บัมลูคา่เงนิลงทุนตั ,งแตว่นัที�ย ื�นคาํขอรบัการสง่เสรมิถงึวนัที�
ครบกาํหนด I ปี นบัตั ,งแตว่นัที�ออกบตัรส่งเสรมิ 

• มลูคา่ภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลที�ขอใชส้ทิธแิละประโยชน์เงนิไดนิ้ตบิคุคลที�ไดร้บัยกเวน้
จะตอ้งใชจ้ากกาํไรสทุธทิั ,งจํานวนในแตล่ะรอบบญัชเีท่านั ,น โดยไมใ่หแ้บ่งใชเ้พยีง
บางสว่น โดยจะตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ (6 ของมลูค่าที�ไดม้กีารลงทุนจรงิ และตอ้งเป็น
รายไดท้ี�เกดิขึ,นหลงัไดร้บับตัรส่งเสรมิ 

ทั ,งนี, จะตอ้งยื�นแบบประกอบคาํขอรบัการสง่เสรมิตามมาตรการสง่เสรมิการลงทุนเพื�อ
ประหยดัพลงังาน การใชพ้ลงังานทดแทน หรอืการลดผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มพรอ้มกบัคาํ
ขอรบัการส่งเสรมิ ภายในวนัที� I6 ธนัวาคม '()I และจะตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 
I ปี นบัจากวนัที�ออกบตัรสง่เสรมิ 

 

ข้อหารือของกระทรวงพาณิชยเ์กี�ยวกบัการประกอบธรุกิจของคน
ต่างด้าว ภายใต้พระราชบญัญตัิการประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. '(=' 

การจดัส่งผ ู้เชี�ยวชาญมาให้คาํปรึกษาเกี�ยวกบัการติดต ั ,งเครื�องจกัรในประเทศไทย 

บรษิทั B เป็นนิตบิุคคลจดทะเบยีนที�ต่างประเทศ ไดท้าํสญัญากจิการรว่มคา้กบับรษิทั A ซึ�ง
เป็นนิตบุิคคลไทย เพื�อรบัทาํงานตามสญัญาจา้งเหมาก่อสรา้งอาคารโรงงานแบบครบวงจร
กบัผูว้า่จา้งในประเทศไทย โดยบรษิทั B จะทาํหน้าที�จดัซื,อจดัหาเครื�องจกัรเขา้มาตดิตั ,งใน
โรงงานที�ทาํการก่อสรา้ง และจดัสง่ผูเ้ชี�ยวชาญเขา้มาควบคมุและใหค้าํปรกึษาแนะนํา
เกี�ยวกบัการตดิตั ,งเครื�องจกัร โดยโอนผูเ้ชี�ยวชาญคนดงักล่าวมาเป็นพนักงานของบรษิทั A    
เขา้ขา่ยเป็นการประกอบธุรกจิ ตามบญัชสีาม ('*) การทาํธุรกจิบรกิารอื�น ตามบญัชสีาม
ทา้ยพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ. '(8' ตอ้งไดร้บัอนุญาตให้
ประกอบธุรกจิจากกรมพฒันาธุรกจิการคา้ก่อนประกอบธุรกจิดงักล่าว 

 



นิยามร้านคา้ที�ใช้ประกอบธรุกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง 

สถานที�ที�เขา้ข่ายเป็นรา้นคา้ที�ใชส้ําหรบัประกอบธุรกจิคา้ปลกี หรอืคา้สง่ หมายถงึ สถานที�
แหง่ใดที�มกีารตดิต่อกบัลูกคา้เป็นสาํคญัเกี�ยวกบัการซื,อขายสนิคา้ เช่น ตดิต่อซื,อขายสนิคา้
กบัลกูคา้ รบัคาํส ั �งซื,อจากลกูคา้ ลกูคา้รบั และคนืสนิคา้ ออกเอกสารต่างๆ ทางบญัชใีหก้บั
ลกูคา้ เป็นตน้ ดงันั ,นการออกใบกาํกบัภาษจีากหลายสาขาจะถอืวา่แตล่ะสาขาเขา้ขา่ยเป็น
รา้นคา้ที�ใชส้าํหรบัประกอบธุรกจิ และตอ้งมทีนุตามความเป็นจรงิสาํหรบัแต่ละรา้นคา้ 100 
ลา้นบาทต่อ 1 รา้นคา้ส่ง หรอื 20 ลา้นบาทต่อ 1 รา้นคา้ปลกี 
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