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•

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรือง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพืออยู่
อาศัยเป็ นธุรกิจทีควบคุมสัญญา พ.ศ. '()*
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรือง ให้ธุรกิจให้เช่าซือ, รถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์เป็ นธุรกิจทีควบคุมสัญญา พ.ศ. '()*

•

การขอรับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพือการประหยัด
พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อมตาม
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที 4/'()6

•

•

ข้อหารือของกระทรวงพาณิชย์เกียวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. '(8'

ประกาศคณะกรรมการว่าด้ว ยสัญญา เรือง ให้ธ รุ กิ จ การให้เช่าอาคาร
เพืออยู่อ าศัย เป็ น ธุร กิจ ทีควบคุม สัญ ญา พ.ศ. '()*
เมือวันที *' กุมภาพันธ์ พ.ศ. '()* คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาได้ออกประกาศยกเลิก
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรือง ให้ธุรกิจการให้เช่าทีอยูอ่ าศัยทีเรียกเก็บเงินประกัน
เป็ นธุรกิจทีควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. '(84 และ ประกาศคณะกรรมการว่า
ด้วยสัญญา เรือง ให้ธุรกิจการให้เช่าทีอยู่อาศัยทีเรียกเก็บเงินประกันเป็ นธุรกิจทีควบคุม

รายการในหลักฐานการรับเงินฉบับที ' พ.ศ. '(84 และได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วย
สัญญา เรือง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพืออยูอ่ าศัยเป็ นธุรกิจทีควบคุมสัญญา พ.ศ. '()*
(“ประกาศฯ”) โดยมีเนื,อหาโดยสรุปดังต่อไปนี,
•

•

•

•

•

•

•

ให้ “ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพืออยูอ่ าศัย” ตามประกาศฯ ฉบับนี, หมายถึง ธุรกิจทีผู้
ประกอบธุรกิจตกลงให้ผเู้ ช่าซึงเป็ นบุคคลธรรมดาได้ใช้อาคารเพืออยูอ่ าศัย โดยมี
สถานทีทีจัดแบ่งให้เช่าตัง, แต่ ( หน่วยขึน, ไป ไม่วา่ จะอยูใ่ นอาคารเดียวกันหรือไม่ โดย
“อาคาร” หมายรวมถึง ห้องพัก บ้าน อาคารชุด อพาร์ตเม้นท์ หรือสถานทีพักอาศัยอืนๆ
แต่ไม่รวมถึง หอพักและโรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยหอพักและโรงแรม
ให้สญ
ั ญาเช่าอาคารทีผูป้ ระกอบธุรกิจทํากับผูเ้ ช่า ต้องมีขอ้ ความภาษาไทย และมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี, เช่น ชือและทีอยูข่ องผูป้ ระกอบธุรกิจ และผูม้ อี าํ นาจในการทํา
สัญญา ชือและทีอยูข่ องผูเ้ ช่า กําหนดระยะเวลาเช่าอาคาร รายละเอียดเกียวกับสภาพ
อาคาร รวมทัง, ทรัพย์สนิ และอุปกรณ์เครืองใช้ต่างๆ ในอาคาร อัตราค่าสาธารณูปโภค
อัตราค่าเช่า
สัญญาเช่าอาคารต้องจัดทําขึน, ' ฉบับ ซึงมีขอ้ ความตรงกัน และให้ผปู้ ระกอบธุรกิจส่ง
มอบสัญญาเช่าอาคารหนึงฉบับให้แก่ผเู้ ช่าทันทีทได้
ี ลงนามในสัญญาเช่า
สัญญาเช่าอาคารจะต้องไม่มขี อ้ สัญญาทีมีความหมายในลักษณะทํานอง ดังต่อไปนี,
o การยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดจากการผิดสัญญาหรือการกระทําละเมิดของผู้
ประกอบธุรกิจ
o การกําหนดให้ผป
ู้ ระกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกินกว่า * เดือน
o การกําหนดให้ผป
ู้ ระกอบธุรกิจมีสทิ ธิเปลียนแปลงอัตราค่าเช่าอาคาร ค่า
สาธารณูปโภค ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ก่อนสัญญาเช่าอาคารสิน, สุดลง
o การกําหนดให้ผป
ู้ ระกอบธุรกิจมีสทิ ธิรบิ เงินประกันหรือค่าเช่าล่วงหน้า
o การกําหนดให้ผป
ู้ ระกอบธุรกิจมีสทิ ธิเข้าตรวจสอบอาคารโดยมิตอ้ งแจ้งให้ผเู้ ช่า
ทราบก่อนล่วงหน้า
o การกําหนดให้ผป
ู้ ระกอบธุรกิจมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาเช่าอาคาร โดยผูเ้ ช่าไม่ได้ผดิ
เงือนไขอันเป็ นสาระสําคัญข้อหนึงข้อใดในสัญญา
o การกําหนดให้ผเู้ ช่าต้องรับผิดในความเสียหายต่ออาคาร ทรัพย์สน
ิ และอุปกรณ์
ต่างๆ ในเหตุใดอันมิใช่ความผิดของผูเ้ ช่า และในเหตุสุดวิสยั
ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องจัดทําหลักฐานการตรวจรับสภาพอาคาร แนบท้ายสัญญาเช่าอาคาร
พร้อมทัง, ส่งมอบหลักฐานการตรวจรับสภาพอาคารหนึงฉบับให้ผเู้ ช่าเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องส่งใบแจ้งหนี,คา่ เช่า ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ให้ผเู้ ช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า G วัน ก่อนถึงกําหนดวันชําระค่าเช่าอาคาร และผูเ้ ช่า
มีสทิ ธิตรวจสอบข้อมูลเกียวกับค่าใช้จ่ายดังกล่าวซึงปรากฏตามรายการในใบแจ้งหนี,
ผูเ้ ช่ามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาเช่าอาคารก่อนสิน, สุดสัญญาเช่าอาคารได้
o โดยต้องบอกกล่าวเป็ นหนังสือให้ผป
ู้ ระกอบธุรกิจทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า I6 วัน
o ผูเ้ ช่าต้องไม่ผด
ิ นัดชําระค่าเช่า
o มีเหตุจําเป็ นอันสมควร
ทัง, นี, เมือสัญญาเช่าอาคารสิน, สุดลง ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องคืนเงินประกันทีได้รบั จากผูเ้ ช่า
ทันที

•

การผิดสัญญาทีเป็ นข้อสาระสําคัญทีผูป้ ระกอบธุรกิจมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาเช่าจะต้องเป็ น
ข้อความทีระบุไว้ดว้ ยตัวอักษรสีแดงหรือตัวดําหรือตัวเอน และผูป้ ระกอบธุรกิจมีสทิ ธิ
บอกเลิกสัญญาเช่าอาคารได้ ทัง, นี,ผปู้ ระกอบธุรกิจจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้ผเู้ ช่า
ปฏิบตั ติ ามสัญญาเช่าอาคารภายในระยะเวลาอย่างน้อย I6 วันนับแต่วนั ทีผูเ้ ช่าได้รบั
หนังสือ และผูเ้ ช่าละเลยเสียไม่ปฏิบตั ติ ามหนังสือบอกกล่าวนัน, ภายในระยะเวลาที
กําหนด

ทัง, นี, ประกาศฯ ฉบับนี,ให้มผี ลบังคับใช้ตงั , แต่วนั ที * พฤษภาคม พ.ศ. '()* เป็ นต้นไป

ประกาศคณะกรรมการว่าด้ว ยสัญ ญา เรือง ให้ธ รุ กิ จ ให้เช่าซื,อ
รถยนต์ และรถจัก รยานยนต์เป็ น ธุรกิ จ ทีควบคุม สัญญา พ.ศ. 2561
เมือวันที *' กุมภาพันธ์ พ.ศ. '()* คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาได้ออกประกาศ
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรือง ให้ธุรกิจให้เช่าซือ, รถยนต์ และรถจักรยานยนต์เป็ นธุรกิจที
ควบคุมสัญญา พ.ศ. '()* (“ประกาศฯ”) โดยมุง้ เน้นควบคุมสัญญาเช่าซือ, รถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ (“สัญญาฯ”) เพือแก้ไขปั ญหาการเอารัดเอาเปรียบผูบ้ ริโภคของผูป้ ระกอบ
ธุรกิจ โดยมีเนื,อหาโดยสรุปดังต่อไปนี,
•

•

•

•

•

•

จะต้องจัดทําสัญญาฯ เป็ นภาษาไทย มีรายละเอียดเกียวกับรถยนต์ หรือ
รถจักรยานยนต์ การโอนกรรมสิทธิ Kในรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ การผิดนัด
ชําระค่าเช่าซือ, การขายโดยวิธปี ระมูล หรือวิธขี ายทอดตลาด รวมถึงข้อตกลง
อย่างอืนทีเกียวข้องครบถ้วนตามทีประกาศฯ กําหนด
ผูใ้ ห้เช่าซือ, จะต้องจัดทําตารางแสดงภาระหนี,ตามสัญญาฯ ให้ผเู้ ช่าซือ, แต่ละราย
ทราบโดยชัดเจน ทัง, นี, ตารางแสดงภาระหนี,ดงั กล่าว จะต้องมีเนื,อหาครบถ้วน
ตามทีประกาศฯ กําหนด
ผูใ้ ห้เช่าซือ, มีสทิ ธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทวงถามหนี,
ค่าเช่าซื,อทีผูใ้ ห้เช่าซื,อได้จ่ายไปจริงโดยประหยัด ตามความจําเป็ น และมีเหตุผล
อันสมควรจากผูเ้ ช่าซือ,
กรณีทสัี ญญาฯ สิน, สุดลงจนเป็ นเหตุให้ผใู้ ห้เช่าซือ, ได้กลับเข้าครอบครองรถยนต์
หรือรถจักรยานยนต์ทให้
ี เช่าซือ, นัน, ก่อนนํารถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ออกขาย
โดยวิธปี ระมูล หรือวิธขี ายทอดตลาด ผูใ้ ห้เช่าซือ, จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผเู้ ช่าซือ,
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า G (เจ็ด) วัน ทัง, นี, เพือให้ผเู้ ช่าซือ, ใช้สทิ ธิซอ,ื ก่อนได้
ตามมูลหนี,สว่ นทีขาดอยูต่ ามสัญญาฯ โดยผูใ้ ห้เช่าซือ, จะต้องให้สว่ นลดแก่ผเู้ ช่า
ซือ, ตามอัตรา และการคิดคํานวณตามทีกําหนดในประกาศฯ อย่างไรก็ตาม หากผู้
เช่าซือ, ไม่ใช้สทิ ธิดงั กล่าว ให้ผใู้ ห้เช่าซือ, มีหนังสือแจ้งผูค้ า,ํ ประกันทราบไม่น้อย
กว่า *( (สิบห้า) วันนับแต่วนั ทีสิน, ระยะเวลาการใช้สทิ ธิของผูเ้ ช่าซือ, โดยทีผูค้ า,ํ
ประกันจะได้รบั สิทธิเช่นเดียวกับผูเ้ ช่าซือ, ดังทีได้กล่าวไปแล้ว
ผูใ้ ห้เช่าซือ, จะต้องมีหนังสือแจ้งผูเ้ ช่าซือ, และผูค้ า,ํ ประกันทราบถึงการประมูล หรือ
ขายทอดตลาดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า G (เจ็ด) วัน
กรณีทผูี เ้ ช่าซือ, ต้องการชําระเงินค่าเช่าซือ, ทัง, หมดในคราวเดียว โดยไม่ผอ่ นชําระ
ค่าเช่าซื,อเป็ นรายงวดตามสัญญาฯ ผูใ้ ห้เช่าซือ, จะต้องให้สว่ นลดแก่ผเู้ ช่าซือ, ไม่
น้อยกว่าอัตราร้อยละ (6 (ห้าสิบ) ของดอกเบีย, เช่าซื,อทียังไม่ถงึ กําหนดชําระ

ทัง, นี, ให้คดิ คํานวณส่วนลดดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี
•

ปรับลดดอกเบีย, กรณีผเู้ ช่าซือ, ผิดนัดชําระค่างวดตามสัญญาฯ เป็ นไม่เกินอัตรา
ร้อยละ *( (สิบห้า) ต่อปี จากเดิมร้อยละ *G (สิบเจ็ด) ต่อปี

ทัง, นี, ประกาศฯ ฉบับนี,ให้มผี ลบังคับใช้ตงั , แต่วนั ที * กรกฎาคม พ.ศ. '()* เป็ นต้น
ไป

การขอรับการส่งเสริ ม ตามมาตรการส่งเสริ ม การลงทุน เพือการ
ประหยัด พลังงาน การใช้พล งั งานทดแทน หรือ การลดผลกระทบ
ต่อ สิ งแวดล้อ มตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริ ม การลงทุน ที
9/2560
เมือวันที L มกราคม '()* สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“สํานักงานฯ”) ได้
ประกาศคําชีแ, จงเรืองการขอรับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพือการประหยัด
พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อมตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที 4/'()6 เรืองมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต เพือให้เกิดความชัดเจนต่อนักลงทุน ดังนี,
คุณ สมบัติ ข องผู้ทีจะได้ร บั การส่งเสริม
•

•

•

เป็ นโครงการทีไม่เคยได้รบั การส่งเสริมในมาตรการย่อยเดียวกันตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที I/'((6 '/'((' )/'((( */'(() (ยกเว้น
มาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้ าหมาย) */'((G และ 4/'()6
ไม่ได้รบั สิทธิและประโยชน์ดา้ นภาษีหรือเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานเพือ
วัตถุประสงค์ลกั ษณะเดียวกันจากหน่วยงานภาครัฐอืนๆ
ในกรณีการลดผลกระทบด้านสิงแวดล้อม ต้องเป็ นผูด้ าํ เนินการถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์และเงือนไขในการจัดการด้านสิงแวดล้อมตามทีหน่วยงานภาครัฐที
เกียวข้องกําหนด โดยมีคา่ สารมลพิษไม่เกินเกณฑ์คา่ ควบคุมทีกฎหมายกําหนด

กิจการประเภท *.* กิจการผลิตปุ๋ ยชีวภาพ ปุ๋ ยอินทรีย์ ปุ๋ ยอินทรียเ์ คมีนาโน และสารป้ องกัน
กําจัดศัตรูพชื ชีวภัณฑ์ ไม่สามารถขอรับการส่งเสริมตามมาตรการนี,
เงือนไขการให้ก ารส่งเสริ ม
•

•

จะต้องยืนคําขอรับการส่งเสริมก่อนนําเข้าเครืองจักรจากต่างประเทศหรือซือ, ใน
ประเทศ โดยต้องเป็ นเครืองจักรใหม่เท่านัน,
ต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์การขอรับการส่งเสริมตามมาตรการ ดังต่อไปนี,
o ด้านการประหยัดพลังงาน โดยจะต้องใช้พลังงานลดลงตามสัดส่วนทีกําหนด
โดยกําหนดให้มลู ค่าพลังงานทีประหยัดได้ของโครงการต้องไม่น้อยกว่า
มูลค่าภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลทีจะได้รบั การยกเว้น
o ด้านการนําพลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการ โดยจะพิจารณาตามความ
เหมาะสมเมือเทียบกับการใช้พลังงานทีใช้อยูเ่ ดิมของผูข้ อรับการส่งเสริม

o

o

•

•

ด้านการลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม โดยการลดปริมาณอากาศเสีย หรือนํ,า
เสีย หรือกากของเสีย ตามเกณฑ์ทกํี าหนด จะพิจารณาแต่ละกรณีตามความ
เหมาะสมในเชิงเทคโนโลยีทใช้
ี โดยไม่กาํ หนดสัดส่วนขัน, ตํา และจะต้องเป็ น
ชนิดและปริมาณทีมีนยั สําคัญทีมีผลกระทบด้านสิงแวดล้อมเท่านัน,
การปรับเปลียนเครืองจักร ให้พจิ ารณาทัง, ' กรณี ดังต่อไปนี,
- การปรับเปลียนเครืองจักรในสายการผลิตและ/หรือการบริการโดยตรง
- การปรับเปลียนเครืองจักรสนับสนุน

มูลค่าเงินลงทุนตามโครงการเพือใช้ในการคํานวณมูลค่าภาษีเงินได้นติ บิ ุคคลทีจะ
ได้รบั ยกเว้นแยกพิจารณา ดังต่อไปนี,
o กรณียนคํ
ื าขอเปิ ดดําเนินการภายใน I ปี นับแต่วนั ทีออกบัตรส่งเสริม ให้
นับมูลค่าเงินลงทุนตัง, แต่วนั ทียืนคําขอรับการส่งเสริมจนถึงวันทียืนคําขอ
เปิ ดดําเนินการ
o ในกรณียนคํ
ื าขอเปิ ดดําเนินการภายหลัง I ปี นับตัง, แต่วนั ทีออกบัตร
ส่งเสริม ให้นบั มูลค่าเงินลงทุนตัง, แต่วนั ทียืนคําขอรับการส่งเสริมถึงวันที
ครบกําหนด I ปี นับตัง, แต่วนั ทีออกบัตรส่งเสริม
มูลค่าภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลทีขอใช้สทิ ธิและประโยชน์เงินได้นิตบิ คุ คลทีได้รบั ยกเว้น
จะต้องใช้จากกําไรสุทธิทงั , จํานวนในแต่ละรอบบัญชีเท่านัน, โดยไม่ให้แบ่งใช้เพียง
บางส่วน โดยจะต้องไม่เกินร้อยละ (6 ของมูลค่าทีได้มกี ารลงทุนจริง และต้องเป็ น
รายได้ทเกิ
ี ดขึน, หลังได้รบั บัตรส่งเสริม

ทัง, นี, จะต้องยืนแบบประกอบคําขอรับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพือ
ประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อมพร้อมกับคํา
ขอรับการส่งเสริม ภายในวันที I6 ธันวาคม '()I และจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
I ปี นับจากวันทีออกบัตรส่งเสริม

ข้อ หารือ ของกระทรวงพาณิ ชย์เกียวกับ การประกอบธุร กิ จ ของคน
ต่างด้าว ภายใต้พระราชบัญ ญัติ ก ารประกอบธุร กิ จ ของคนต่า งด้าว
พ.ศ. '(='
การจัด ส่งผู้เชียวชาญมาให้ค าํ ปรึก ษาเกียวกับการติ ด ตัง, เครืองจัก รในประเทศไทย
บริษทั B เป็ นนิตบิ ุคคลจดทะเบียนทีต่างประเทศ ได้ทาํ สัญญากิจการร่วมค้ากับบริษทั A ซึง
เป็ นนิตบิ ุคคลไทย เพือรับทํางานตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงงานแบบครบวงจร
กับผูว้ า่ จ้างในประเทศไทย โดยบริษทั B จะทําหน้าทีจัดซือ, จัดหาเครืองจักรเข้ามาติดตัง, ใน
โรงงานทีทําการก่อสร้าง และจัดส่งผูเ้ ชียวชาญเข้ามาควบคุมและให้คาํ ปรึกษาแนะนํา
เกียวกับการติดตัง, เครืองจักร โดยโอนผูเ้ ชียวชาญคนดังกล่าวมาเป็ นพนักงานของบริษทั A
เข้าข่ายเป็ นการประกอบธุรกิจ ตามบัญชีสาม ('*) การทําธุรกิจบริการอืน ตามบัญชีสาม
ท้ายพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. '(8' ต้องได้รบั อนุญาตให้
ประกอบธุรกิจจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อนประกอบธุรกิจดังกล่าว

นิ ยามร้านค้า ทีใช้ประกอบธุร กิ จ ค้า ปลีก หรือ ค้า ส่ง
สถานทีทีเข้าข่ายเป็ นร้านค้าทีใช้สําหรับประกอบธุรกิจค้าปลีก หรือค้าส่ง หมายถึง สถานที
แห่งใดทีมีการติดต่อกับลูกค้าเป็ นสําคัญเกียวกับการซือ, ขายสินค้า เช่น ติดต่อซือ, ขายสินค้า
กับลูกค้า รับคําสังซือ, จากลูกค้า ลูกค้ารับ และคืนสินค้า ออกเอกสารต่างๆ ทางบัญชีให้กบั
ลูกค้า เป็ นต้น ดังนัน, การออกใบกํากับภาษีจากหลายสาขาจะถือว่าแต่ละสาขาเข้าข่ายเป็ น
ร้านค้าทีใช้สาํ หรับประกอบธุรกิจ และต้องมีทนุ ตามความเป็ นจริงสําหรับแต่ละร้านค้า 100
ล้านบาทต่อ 1 ร้านค้าส่ง หรือ 20 ล้านบาทต่อ 1 ร้านค้าปลีก
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