Thai
ส่วนที่ IVA ของกฎหมายผู้ให้เช่าและผู้เช่า (การรวมกฎหมาย) (มาตรา 7)
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2022)
“การควบคุมการเช่า” โดยสังเขป
1. การบังคับใช้กฎหมาย
(1) การเช่าทัง้ หมดที่เป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนีต้ อ้ งได้รบั การควบคุม (“การควบคุมการเช่า”)
ของกฎหมายผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่า (การรวมกฎหมาย) (มาตรา 7) (“กฎหมาย”) —
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

ภายใต้ส่วนที่

IVA

การเช่าที่เริ่มต้นขึน้ ในหรือหลังวันที่ 22 มกราคม 2022;
การเช่าที่เป็ นการเช่าภายในประเทศ;
สถานที่ในการเช่าเป็ นหน่วยย่อย;
ผูเ้ ช่าเป็ นบุคคลธรรมดา;
จุดประสงค์ของการเช่ามีไว้สาหรับเป็ นที่อยู่อาศัยของผูเ้ ช่าเอง; และ
ไม่ใช่การเช่าที่ระบุไว้ตามตารางที่ 6 ในกฎหมาย กล่าวคือ ไม่ใช่การเช่าที่มีการยกเว้น (โปรดดูอา้ งอิงจาก
“การควบคุมการเช่า” สาหรับตัวอย่างการเช่าที่มีการยกเว้น)

(2) โดยทั่วไปแล้ว ขอบเขตของระเบียบข้อบังคับจะครอบคลุมถึงหน่วยย่อยต่าง ๆ (Subdivided Units - “SDUs”)
ของอาคารภายในประเทศ, อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมและด้านพาณิชยกรรมและหน่วยย่อย SDUs
ประเภทต่าง ๆ (รวมถึงห้องขนาดเล็ก, ห้องนอน, ที่พกั แบบแคปซูล, ห้องใต้หลังคา, ห้องพักผูย้ ากไร้, ที่พกั บนดาดฟ้า,
และโพเดียมเฮ้าส์
เป็ นต้น)
อย่างไรก็ตาม
ไม่ครอบคลุมถึง
"ผูบ้ กุ รุกถิ่นฐานในทีส่ าธารณะ"
หรือ
"บ้านที่ได้รบั การยกเว้นในดินแดนใหม่"
(3) สาหรับวัตถุประสงค์ของข้อ 1(1)(i) ข้างต้น การเช่าระยะยาวซึ่งเริ่มเช่าก่อนวันที่ 22 มกราคม 2022
นัน้ ไม่อยู่ภายใต้ขอ้ บังคับส่วนที่ IVA ของกฎหมาย แม้ว่าการเช่านัน้ จะเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 1(1)(ii)-(vi)
ข้างต้น
อย่างไรก็ตาม
การเช่าที่เริ่มต้นก่อนและในวันที่
22
มกราคม
2022
ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขบางประการจะตกอยู่ภายใต้ขอ้ บังคับส่วนที่ IVA ของกฎหมาย (สาหรับรายละเอียดเพิม่ เติม
โปรดดูอา้ งอิงจากหนังสือ “การควบคุมการเช่า”)
(4) บุคคลที่มีส่วนได้เสียในสถานที่ใด
รวมถึงผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่าสถานที่อาจทาการยื่นคาร้องต่อศาลที่ดนิ เพื่อขอให้พิจารณาว่าการเช่าสถานที่นนั้ เป็ น
"การควบคุมการเช่า" ตามวัตถุประสงค์ของส่วนที่ IVA ตามที่กฎหมายระบุหรือไม่

ๆ

(5) เงื่อนไขประการหนึ่งของ
"การควบคุมการเช่า"
คือ
การที่ผเู้ ช่าเป็ นผูเ้ ช่าภายในประเทศ
และผูใ้ ช้หลักของสถานที่เช่าอาจเป็ นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณา
ผูใ้ ห้เช่าหรือผูเ้ ช่าสถานทีใ่ ด
ๆ
อาจยื่นคาร้องต่อคณะกรรมาธิการการจัดอันดับและประเมิน ("กรรมการ") เพื่อขอรับใบรับรองผูใ้ ช้หลักของสถานที่เช่า
2. ข้อกาหนดที่สาคัญภายใต้ส่วนที่ IVA ของกฎหมาย
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Thai
(1) ความมั่นคงในการถือครองที่ดิน
(i) รอบการเช่า SDU ที่มีการควบคุมจะต้องประกอบด้วย “การควบคุมการเช่า” สาหรับ SDU จานวน 2 ครัง้ ติดต่อกัน
(เช่น การเช่าระยะแรกและการเช่าระยะที่สอง) โดย “การควบคุมการเช่า” ในแต่ละครัง้ มีระยะเวลา 2 ปี
(ii) ผูเ้ ช่า
SDU
ระยะแรกมีสิทธิ์ได้รบั การเช่าระยะที่สองของรอบการเช่าที่มีการควบคุม
ดังนัน้ จึงมีความมั่นคงในการครอบครองที่ดินรวมทัง้ หมด 4 ปี
(2) ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเช่า
(i) ไม่อนุญาตให้ขนึ ้ อัตราค่าเช่าในช่วงระยะเวลาของ "การควบคุมการเช่า"
(ii) อัตราค่าเช่าที่เพิ่มขึน้ สาหรับการเช่าระยะที่สองของรอบการเช่าที่มีการควบคุมจะต้องไม่เกินเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแ
ปลงของดัชนีการเช่าทั่วทัง้ อาณาเขตสาหรับทรัพย์สินส่วนตัวภายในประเทศทุกประเภทที่รวบรวมและเผยแพร่โดยแ
ผนกการจัดอันดับและประเมิน
(Rating
and
Valuation
Department
“RVD”)
ในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องและสามารถต่อยอด
10%
หากเปอร์เซ็นต์เป็ นตัวเลขติดลบ
ซึ่งทาให้ค่าเช่าสาหรับการเช่าระยะทีส่ องลดลงอย่างน้อยตามเปอร์เซ็นต์ดงั กล่าว
(3) การทาสัญญาเช่าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
หากผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่า
SDU
ตกลงเช่าระยะแรกด้วยวาจาและเริ่มการเช่าระยะแรกแล้ว
ผูเ้ ช่าอาจขอให้ผใู้ ห้เช่าทาข้อตกลงการเช่าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่ผเู้ ช่าภายใน
30
วัน
ซึ่งเนือ้ หาของสัญญาเช่าที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจะต้องเป็ นไปตามที่ตกลงกันไว้ดว้ ยวาจา
หากผูใ้ ห้เช่าไม่ดาเนินการดังกล่าว ผูเ้ ช่าอาจเลือกที่จะ (i) ระงับการชาระค่าเช่าจนกว่าผูใ้ ห้เช่าจะดาเนินการเช่นนัน้ หรือ
(ii)
ยุติการเช่าภายใน
7
วันหลังจากครบระยะเวลา
30
วันตามที่กาหนดข้างต้น
โดยต้องทาการแจ้งให้ผใู้ ห้เช่าทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
(4) การยื่นหนังสือแจ้งการเช่า
ผูใ้ ห้เช่าต้องทาการยื่นหนังสือแจ้งการเช่าลงในแบบฟอร์ม
AR2
ไปยังแผนก
RVD
ภายใน
60
วันหลังจากเข้าสู่ระยะเวลาของ "การควบคุมการเช่า" (รวมถึงการเช่าระยะแรกและการเช่าระยะทีส่ อง) เพื่อแจ้งให้แผนก
RVD ทราบถึงรายละเอียดของการเช่า
(5) เงินมัดจาค่าเช่า
แม้ว่าจะมีขอ้ กาหนดในการเช่าใด ๆ ก็ตาม แต่การจ่ายเงินมัดจาค่าเช่าที่จ่ายโดยผูเ้ ช่าภายใต้ "การควบคุมการเช่า"
นัน้ ไม่สามารถจ่ายเงินมัดจาเกินจานวนค่าเช่า
2
เดือนได้
และผูใ้ ห้เช่าต้องคืนเงินมัดจาค่าเช่าให้กบั ผูเ้ ช่าไม่ชา้ กว่าเวลาที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
(6) การบอกเลิกเช่าก่อนกาหนดโดยผูเ้ ช่า
ผูเ้ ช่าภายใต้
อาจบอกเลิกการเช่าโดยแจ้งให้ผใู้ ห้เช่าทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
วันที่สนิ ้ สุดจะต้องไม่เป็ นวันก่อนวันสุดท้ายของการเช่าในปี แรก
(7) ข้อกาหนดที่บงั คับใช้สาหรับทุก "การควบคุมการเช่า"
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30

"การควบคุมการเช่า"
วัน อย่างไรก็ตาม

Thai

(i)

ภาระผูกพันของผูใ้ ห้เช่า
(a) การบารุงรักษาและการซ่อมแซม
ผูใ้ ห้เช่าต้องทาการบารุงรักษาและซ่อมแซมท่อระบายนา้ ,
ท่อประปาและสายไฟสาหรับใช้ในสถานที่ดงั กล่าว;
และบริเวณของสถานที่ดงั กล่าว
นอกจากนีผ้ ใู้ ห้เช่าต้องดูแลรักษาอุปกรณ์และส่วนประกอบต่าง
ๆ
ที่ผใู้ ห้เช่าเป็ นผูจ้ ดั หาเข้ามาในสถานทีอ่ ย่างเหมาะสม โดยเมื่อได้รบั แจ้งจากผูเ้ ช่าให้ทาการซ่อมแซมสิ่งต่าง
ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผูใ้ ห้เช่าต้องดาเนินการซ่อมแซมโดยเร็วที่สดุ
หากผูใ้ ห้เช่าไม่ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันใด
ๆ
ผูเ้ ช่าอาจบอกเลิกการเช่าโดยแจ้งให้ผใู้ ห้เช่าทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
(b) การติดอากรณ์แสตมป์ สัญญาเช่า
หลังจากที่ผใู้ ห้เช่าได้รบั สัญญาเช่า
(รวมถึงแบบฟอร์ม
AR1
ที่ลงนามโดยผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่าสาหรับการเช่าระยะที่สอง)
ที่ลงนามโดยผูเ้ ช่าแล้ว
ผูใ้ ห้เช่าต้องทาการติดอากรณ์แสตมป์ สัญญาเช่า
(โดยผูใ้ ห้เช่าจะต้องรับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ ที่เกี่ยวข้องแต่เพียงผูเ้ ดียว)
และให้ทาการส่งสัญญาเช่าที่ได้รบั การลงนามโดยคู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายพร้อมติดอากรณ์แสตมป์ เรียบร้อยแ
ล้วคืนแก่ผเู้ ช่าภายใน 30 วัน
หากผูใ้ ห้เช่าไม่คืนคูส่ ญ
ั ญา
ผูเ้ ช่าอาจระงับการชาระค่าเช่าจนกว่าผูใ้ ห้เช่าจะดาเนินการดังกล่าวให้เรียบร้อย

(ii)

ภาระผูกพันของผูเ้ ช่า
(a) ผูเ้ ช่าต้องทาการชาระค่าเช่าให้กบั ผูใ้ ห้เช่าในหรือก่อนวันครบกาหนด
(b) ผูเ้ ช่า –
- ต้องไม่ใช้สถานที่เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผดิ ศีลธรรมหรือผิดกฎหมาย;
- ต้องไม่กระทาการใด
ๆ
ในบริเวณสถานที่
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความราคาญใจหรือความไม่สะดวกแก่ผใู้ ห้เช่าหรือบุคคลอื่นใดโดยไม่จาเป็ น;
-

ต้องไม่ทาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใด
กับสถานที่โดยไม่ได้รบั ความยินยอมล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูใ้ ห้เช่า;

-

ต้องไม่นาสถานที่ทงั้ หมดออกให้เช่าช่วงต่อแก่บคุ คลอื่น; หรือ
ต้องไม่ให้เช่าส่วนหนึ่งส่วนใดของสถานที่แก่บคุ คลอื่นโดยไม่ได้รบั ความยินยอมล่วงหน้าเป็ นลายลัก
ษณ์อกั ษรจากผูใ้ ห้เช่า

ๆ

(iii) การกลับเข้าครอบครองสถานที่เช่าของผูใ้ ห้เช่า
หากผูเ้ ช่าละเมิดระเบียบข้อบังคับ 2(7)(ii)(a) ข้างต้น และไม่ชาระค่าเช่าภายใน 15 วันหลังจากวันครบกาหนด
หรือละเมิดระเบียบข้อบังคับ
2(7)(ii)(b)
ข้างต้น
ผูใ้ ห้เช่าอาจใช้สิทธิใ์ นการกลับเข้าครอบครองสถานที่เช่าหรือทาการริบเงินประกัน
(8) การยื่นข้อเสนอระยะที่สอง
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(i)

ผูใ้ ห้เช่าต้องทาการยื่นข้อเสนอระยะทีส่ อง
ผูใ้ ห้เช่า
SDU
ของผูเ้ ช่าระยะแรกจะต้องทาการยื่นข้อเสนอระยะที่สองในแบบฟอร์ม
AR1
(จะพร้อมใช้งานตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2023) ภายในระยะเวลาของข้อเสนอ (ดูที่ขอ้ 2(8)(ii) ด้านล่าง)
ให้แก่ผเู้ ช่าเพื่อเสนอการเช่าระยะที่สองของรอบการเช่า
SDU
ที่มีการควบคุม
และผูใ้ ห้เช่าต้องปฏิบตั ติ ามข้อเสนอทีท่ าการเสนอให้กบั ผูเ้ ช่า

(ii)

ระยะเวลาของข้อเสนอ
ระยะเวลาของข้อเสนอ หมายถึง
ตัวอย่างเช่น

ช่วงเวลาสองเดือนตามปฏิทินก่อนหน้าที่จะถึงเดือนทีก่ ารเช่าระยะที่สองจะเริ่มต้นขึน้

หากการเช่าระยะที่สองจะเริ่มต้นในวันที่ใด

ๆ

ของเดือนมกราคม

2024

ระยะเวลาข้อเสนอคือตลอดเดือนพฤศจิกายน 2023

3. การกาหนดความผิดภายใต้ "การควบคุมการเช่า"
(1) ห้ามมิให้ผใู้ ห้เช่าเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามอาเภอใจ
ผูใ้ ห้เช่าภายใต้
"การควบคุมการเช่า"
จะมีความผิดหากผูใ้ ห้เช่าต้องการให้ผเู้ ช่าจ่ายเงินหรือชาระเงินค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการอื่น
ๆ
(รวมถึงค่านา้ และค่าไฟ) นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในส่วนที่ IVA ของกฎหมาย
(2) ผูใ้ ห้เช่าต้องยื่นหนังสือแจ้งการเช่า
ผูใ้ ห้เช่าต้องทาการยื่นหนังสือแจ้งการเช่า (แบบฟอร์ม AR2) ไปยังแผนก RVD ภายใน 60 วันหลังจากเข้าสู่ระยะเวลาของ
"การควบคุมการเช่า"
(รวมถึงการเช่าระยะแรกและการเช่าระยะที่สอง)
หากผูใ้ ห้เช่าไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดทีเ่ กี่ยวข้องโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะถือว่าผูใ้ ห้เช่ากระทาความผิด

แผนกการจัดอันดับและประเมิน (Rating and Valuation Department)ที่อยู่:
15/F, ตึกรัฐบาลเชิงซ้าหว่าน,

สายด่วน:
อีเมล:

303 ถนนเชิงซ้าหว่าน, เกาลูน
(15/F, Cheung Sha Wan Government Offices,
303 Cheung Sha Wan Road, Kowloon)
2150 8303
enquiries@rvd.gov.hk

www.rvd.gov.hk/en/our_services/tenancy_matters.html
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ข้อจากัดความรับผิดชอบ
จุดประสงค์ของเอกสารฉบับนี ้
คือ
การแนะนาให้ทราบถึงข้อกาหนดหลักของส่วนที่
IVA
“การควบคุมการเช่า”
ของกฎหมายผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่า (การรวมกฎหมาย) (มาตรา 7) ซึ่งใช้สาหรับการอ้างอิงทั่วไปโดยสาธารณะเท่านัน้
เอกสารฉบับนีไ้ ม่ใช่เอกสารทางกฎหมายและไม่สามารถถือเป็ นการตีความทางกฎหมายที่เชื่อถือได้
หากมีคาถามที่เกี่ยวกับข้อกาหนดของกฎหมาย ควรขอรับคาแนะนาจากทนายความ
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