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• ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน เรื�อง ประเภทกจิการที�
ไมใ่หส้ทิธแิละประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุที� 
9/2560  และ ที� 10/2560 

• ร่างพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยทรพัยอ์งิสทิธ ิ

 

ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื�อง 
ประเภทกิจการที�ไม่ให้สิทธิและประโยชน์ตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุที� 9/2560 และ ที� 10/2560 

• เมื�อวนัที� 34 ธนัวาคม พ.ศ. 3678 สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ ไดอ้อก
ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน ที� ป. 9/3678 เรื�อง ประเภทกจิการที�
ไม่ใหส้ทิธแิละประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน ที� :/3678 เรื�อง 
มาตรการสง่เสรมิการลงทุนเพื�อปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลติ และประกาศ
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน ที� 48/3678 เรื�อง มาตรการใหไ้ดร้บัสทิธแิละประโยชน์
เพิ�มเตมิตามประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ที� 3 /366< โดยมเีนื=อหาโดยสรปุ
ดงัต่อไปนี= 

• กาํหนดใหป้ระเภทกจิการดงัต่อไปนี=เป็นประเภทกจิการที�ไมไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน 
ภายใตม้าตรการส่งเสรมิการลงทุนเพื�อการประหยดัพลงังาน การใชพ้ลงังานทดแทน 
หรอืการลดผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการสง่เสรมิการลงทุนเพื�อการวจิยัและ



พฒันา หรอืออกแบบทางวศิวกรรมเพื�อปรบัปรงุประสทิธภิาพ ตามประกาศ
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน ที� :/3678  

o ประเภท 6.@ กจิการพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์

o ประเภท <.6 กจิการสาํนกังานใหญ่ขา้มประเทศ (IHQ) 

o ประเภท <.7 กจิการบรษิทัการคา้ระหวา่งประเทศ (ITC) 

o ประเภท <.< กจิการสนบัสนุนการคา้และการลงทุน (TISO) 

• กาํหนดใหป้ระเภทกจิการดงัต่อไปนี=เป็นประเภทกจิการที�ไมไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน 
ภายใตม้าตรการส่งเสรมิการลงทุนเพื�อการปรบัเปลี�ยนเครื�องจกัรเพื�อเพิ�มประสทิธภิาพการ
ผลติ ตามประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน ที� 9/2560 และเป็นประเภทกจิการที�ไม่ได้
รบัสทิธแิละประโยชน์เพิ�มเตมิเพื�อสนบัสนุนใหม้กีารใชเ้ครื�องจกัรที�มรีะบบที�ทนัสมยั และมี
การนําระบบหุน่ยนตม์าใชใ้นการผลติ ตามประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน ที� 
10/2560 

o ประเภท 4.6 กจิการผลติรถยนตท์ั �วไป 

o ประเภท 4.12 กจิการผลติรถจกัรยานยนต ์(ยกเวน้ที�มคีวามจกุระบอกสบูตํ�ากวา่ 
248 ซซี)ี 

o ประเภท 4.16 กจิการผลติรถยนตไ์ฟฟ้าแบบผสม และชิ=นสว่น 

o ประเภท 5.8 กจิการพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์

o ประเภท 7.2 กจิการสถานีบรกิารก๊าซธรรมชาต ิ

o ประเภท 7.5 กจิการสาํนกังานใหญ่ขา้มประเทศ (IHQ) 

o ประเภท 7.6 กจิการบรษิทัการคา้ระหวา่งประเทศ (ITC) 

o ประเภท 7.7 กจิการสนบัสนุนการคา้และการลงทนุ (TISO) 

 
 

ร่างพระราชบญัญตัิว่าด ้วยทรพัยอ์ิงสิทธิ 

เมื�อวนัที� : มกราคม พ.ศ. 3674 คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบหลกัการรา่งพระราชบญัญตัิ
วา่ดว้ยทรพัยอ์งิสทิธ ิ(“รา่งพระราชบญัญตัฯิ”) ซึ�งถกูเสนอโดยกระทรวงการคลงั โดยรา่ง
พระราชบญัญตัฯิ ดงักล่าว มุง้เน้นแกไ้ขขอ้จาํกดัการใชป้ระโยชน์ในอสงัหารมิทรพัย ์เพื�อให้
เกดิความคล่องตวั และความยดืหยุน่มากยิ�งขึ=น โดยมเีนื=อหาโดยสรปุดงัต่อไปนี= 

• เจา้ของอสงัหารมิทรพัยส์ามารถขอจดทะเบยีนอสงัหารมิทรพัยข์องตนเป็นทรพัยอ์งิสทิธไิด ้
โดยพนกังานเจา้หน้าที�กรมที�ดนิจะออกหนงัสอืรบัรองทรพัยอ์งิสทิธใิห ้ 

• ผูม้ทีรพัยอ์งิสทิธสิามารถใหเ้ช่า ขาย หรอืโอนทรพัยอ์งิสทิธแิก่ผูอ้ ื�นได ้รวมถงึทรพัยอ์งิสทิธิ
ดงักล่าว สามารถตกทอดไปยงัทายาทของผูม้ทีรพัยอ์งิสทิธไิด ้โดยมติอ้งไดร้บัความยนิยอม
ล่วงหน้าจากเจา้ของอสงัหารมิทรพัยท์ี�จดทะเบยีนทรพัยอ์งิสทิธ ิทั =งนี= ทรพัยอ์งิสทิธจิะมี
ระยะเวลาไมเ่กนิ Y8 ปีนบัจากวนัที�มกีารจดทะเบยีนทรพัยอ์งิสทิธ ิและเมื�อครบกาํหนด
ระยะเวลาดงักล่าว ใหผู้ม้ทีรพัยอ์งิสทิธคินสดุทา้ยส่งมอบทรพัยอ์งิสทิธคินืใหแ้ก่เจา้ของ
ทรพัยส์นิ 

• ผูม้ทีรพัยอ์งิสทิธสิามารถนําทรพัยอ์งิสทิธอิอกเป็นหลกัประกนัการชาํระหนี=โดยการจํานองได ้

• ผูม้ทีรพัยอ์งิสทิธสิามารถดดัแปลง ต่อเตมิ หรอืปลกูสิ�งปลกูสรา้งในทรพัยอ์งิสทิธไิด ้โดยมิ
ตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของทรพัยส์นิที�จดทะเบยีนเป็นทรพัยอ์งิสทิธลิ่วงหน้า เวน้แต่



สญัญาจะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื�น และเมื�อระยะเวลา Y8 ปีสิ=นสุดลง การดดัแปลง ต่อเตมิ หรอื
สิ�งปลกูสรา้งดงักล่าว จะตกเป็นกรรมสทิธิ Zของเจา้ของทรพัยส์นิทนัท ีเวน้แต่สญัญาจะกําหนด
ไวเ้ป็นอยา่งอื�น 

• เจา้ของอสงัหารมิทรพัยท์ี�จดทะเบยีนเป็นทรพัยอ์งิสทิธไิม่จาํเป็นตอ้งรบัผดิชอบต่อความชาํรดุ
บกพรอ่งใดๆ ที�เกดิขึ=นในระหวา่งการใหเ้ช่า ขาย หรอืโอนซึ�งทรพัยอ์งิสทิธ ิทั =งนี= ใหเ้ป็น
หน้าที�ของผูม้ทีรพัยอ์งิสทิธใินการซ่อมทุกอยา่งที�จําเป็น และสมควรที�จะรกัษาทรพัยอ์งิสทิธิ
นั =น และรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทั =งหมดในการซ่อมแซมทรพัยอ์งิสทิธดิงักล่าว เวน้แตส่ญัญาจะ
กาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื�น 

• ใหผู้ม้ทีรพัยอ์งิสทิธมิหีน้าที�จดัการดงัต่อไปนี= และจะตอ้งแจง้เหตุแก่เจา้ของทรพัยส์นิที�จด
ทะเบยีนเป็นทรพัยอ์งิสทิธโิดยพลนั 

o ผูม้ทีรพัยอ์งิสทิธจิะตอ้งจดัการอย่างหนึ�งอยา่งใดเพื�อปัดป้องภยนัตรายที�จะเกดิกบั
ทรพัยอ์งิสทิธ ิ

o ผูม้ทีรพัยอ์งิสทิธมิหีน้าที�จดัการอยา่งหนึ�งอยา่งใดหากเกดิกรณ ีบุคคลภายนอกรกุ
ลํ=าเขา้มาในทรพัยอ์งิสทิธ ิหรอืบุคคลภายนอกเรยีกรอ้งสทิธอิยา่งหนึ�งอยา่งใดเหนือ
ทรพัยอ์งิสทิธ ิ 

ทั =งนี= หลงัจากที�คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบหลกัการขา้งตน้แลว้ รา่งพระราชบญัญตัฯิ 
ดงักล่าว จะตอ้งถกูนําเขา้สู่กระบวนการพจิารณาโดยสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา และ
สภานติบิญัญตัแิหง่ชาตติ่อไป  
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