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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรือง ประเภทกิจการที
ไม่ให้สทิ ธิและประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที
9/2560 และ ที 10/2560
ร่างพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยทรัพย์องิ สิทธิ

ประกาศสํานัก งานคณะกรรมการส่งเสริ ม การลงทุน เรือง
ประเภทกิ จ การทีไม่ใ ห้สิ ท ธิ แ ละประโยชน์ ต ามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริ ม การลงทุน ที 9/2560 และ ที 10/2560
•

•

เมือวันที 34 ธันวาคม พ.ศ. 3678 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้ออก
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที ป. 9/3678 เรือง ประเภทกิจการที
ไม่ให้สทิ ธิและประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที :/3678 เรือง
มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที 48/3678 เรือง มาตรการให้ได้รบั สิทธิและประโยชน์
เพิมเติมตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที 3 /366< โดยมีเนื=อหาโดยสรุป
ดังต่อไปนี=
กําหนดให้ประเภทกิจการดังต่อไปนี=เป็ นประเภทกิจการทีไม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน
ภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพือการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน
หรือการลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม และมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพือการวิจยั และ

พัฒนา หรือออกแบบทางวิศวกรรมเพือปรับปรุงประสิทธิภาพ ตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที :/3678
o
o
o
o
•

ประเภท 6.@ กิจการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ประเภท <.6 กิจการสํานักงานใหญ่ขา้ มประเทศ (IHQ)
ประเภท <.7 กิจการบริษทั การค้าระหว่างประเทศ (ITC)
ประเภท <.< กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน (TISO)

กําหนดให้ประเภทกิจการดังต่อไปนี=เป็ นประเภทกิจการทีไม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน
ภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพือการปรับเปลียนเครืองจักรเพือเพิมประสิทธิภาพการ
ผลิต ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที 9/2560 และเป็ นประเภทกิจการทีไม่ได้
รับสิทธิและประโยชน์เพิมเติมเพือสนับสนุนให้มกี ารใช้เครืองจักรทีมีระบบทีทันสมัย และมี
การนําระบบหุน่ ยนต์มาใช้ในการผลิต ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที
10/2560
o
o

o
o
o
o
o
o

ประเภท 4.6 กิจการผลิตรถยนต์ทวไป
ั
ประเภท 4.12 กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้นทีมีความจุกระบอกสูบตํากว่า
248 ซีซ)ี
ประเภท 4.16 กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ าแบบผสม และชิน= ส่วน
ประเภท 5.8 กิจการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ประเภท 7.2 กิจการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
ประเภท 7.5 กิจการสํานักงานใหญ่ขา้ มประเทศ (IHQ)
ประเภท 7.6 กิจการบริษทั การค้าระหว่างประเทศ (ITC)
ประเภท 7.7 กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน (TISO)

ร่า งพระราชบัญญัติ ว ่า ด้ว ยทรัพย์อิ งสิ ทธิ
เมือวันที : มกราคม พ.ศ. 3674 คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยทรัพย์องิ สิทธิ (“ร่างพระราชบัญญัตฯิ ”) ซึงถูกเสนอโดยกระทรวงการคลัง โดยร่าง
พระราชบัญญัตฯิ ดังกล่าว มุง้ เน้นแก้ไขข้อจํากัดการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ เพือให้
เกิดความคล่องตัว และความยืดหยุน่ มากยิงขึน= โดยมีเนื=อหาโดยสรุปดังต่อไปนี=
•

•

•
•

เจ้าของอสังหาริมทรัพย์สามารถขอจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ของตนเป็ นทรัพย์องิ สิทธิได้
โดยพนักงานเจ้าหน้าทีกรมทีดินจะออกหนังสือรับรองทรัพย์องิ สิทธิให้
ผูม้ ที รัพย์องิ สิทธิสามารถให้เช่า ขาย หรือโอนทรัพย์องิ สิทธิแก่ผอู้ นได้
ื รวมถึงทรัพย์องิ สิทธิ
ดังกล่าว สามารถตกทอดไปยังทายาทของผูม้ ที รัพย์องิ สิทธิได้ โดยมิตอ้ งได้รบั ความยินยอม
ล่วงหน้าจากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทจดทะเบี
ี
ยนทรัพย์องิ สิทธิ ทัง= นี= ทรัพย์องิ สิทธิจะมี
ระยะเวลาไม่เกิน Y8 ปี นบั จากวันทีมีการจดทะเบียนทรัพย์องิ สิทธิ และเมือครบกําหนด
ระยะเวลาดังกล่าว ให้ผมู้ ที รัพย์องิ สิทธิคนสุดท้ายส่งมอบทรัพย์องิ สิทธิคนื ให้แก่เจ้าของ
ทรัพย์สนิ
ผูม้ ที รัพย์องิ สิทธิสามารถนําทรัพย์องิ สิทธิออกเป็ นหลักประกันการชําระหนี=โดยการจํานองได้
ผูม้ ที รัพย์องิ สิทธิสามารถดัดแปลง ต่อเติม หรือปลูกสิงปลูกสร้างในทรัพย์องิ สิทธิได้ โดยมิ
ต้องได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของทรัพย์สนิ ทีจดทะเบียนเป็ นทรัพย์องิ สิทธิล่วงหน้า เว้นแต่

สัญญาจะกําหนดไว้เป็ นอย่างอืน และเมือระยะเวลา Y8 ปี สน=ิ สุดลง การดัดแปลง ต่อเติม หรือ
สิงปลูกสร้างดังกล่าว จะตกเป็ นกรรมสิทธิ Zของเจ้าของทรัพย์สนิ ทันที เว้นแต่สญ
ั ญาจะกําหนด
ไว้เป็ นอย่างอืน
•

•

เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทจดทะเบี
ี
ยนเป็ นทรัพย์องิ สิทธิไม่จาํ เป็ นต้องรับผิดชอบต่อความชํารุด
บกพร่องใดๆ ทีเกิดขึน= ในระหว่างการให้เช่า ขาย หรือโอนซึงทรัพย์องิ สิทธิ ทัง= นี= ให้เป็ น
หน้าทีของผูม้ ที รัพย์องิ สิทธิในการซ่อมทุกอย่างทีจําเป็ น และสมควรทีจะรักษาทรัพย์องิ สิทธิ
นัน= และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง= หมดในการซ่อมแซมทรัพย์องิ สิทธิดงั กล่าว เว้นแต่สญ
ั ญาจะ
กําหนดไว้เป็ นอย่างอืน
ให้ผมู้ ที รัพย์องิ สิทธิมหี น้าทีจัดการดังต่อไปนี= และจะต้องแจ้งเหตุแก่เจ้าของทรัพย์สนิ ทีจด
ทะเบียนเป็ นทรัพย์องิ สิทธิโดยพลัน
o

o

ผูม้ ที รัพย์องิ สิทธิจะต้องจัดการอย่างหนึงอย่างใดเพือปัดป้ องภยันตรายทีจะเกิดกับ
ทรัพย์องิ สิทธิ
ผูม้ ที รัพย์องิ สิทธิมหี น้าทีจัดการอย่างหนึงอย่างใดหากเกิดกรณี บุคคลภายนอกรุก
ลํ=าเข้ามาในทรัพย์องิ สิทธิ หรือบุคคลภายนอกเรียกร้องสิทธิอย่างหนึงอย่างใดเหนือ
ทรัพย์องิ สิทธิ

ทัง= นี= หลังจากทีคณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบหลักการข้างต้นแล้ว ร่างพระราชบัญญัตฯิ
ดังกล่าว จะต้องถูกนําเข้าสู่กระบวนการพิจารณาโดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติต่อไป
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