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ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที่พักเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
พ.ศ. ๒๕๕๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๕ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเป็นพระราชบัญญัติ
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย ประกอบกั บมาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่ งพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการ
ว่าด้วยสัญญาออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ธุรกิจการให้บริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที่พักเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“ธุรกิจการให้บริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที่พัก” หมายความว่า ธุรกิจให้บริการให้สิทธิเข้าใช้
สถานที่พักเพื่อประโยชน์ในทางการค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจทําสัญญากับผู้บริโภคให้เป็นสมาชิกตามระยะเวลา
ที่ตกลงกัน ไม่ว่าสถานที่พักนั้นสมาชิกจะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ด้วยหรือไม่ก็ตาม
“สมาชิก” หมายความว่า ผู้บริโภคที่ทําสัญ ญาหรือปรากฏชื่อในสัญญาตามประกาศนี้กับ
ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้มีสิทธิใช้บริการตามประกาศนี้ และให้หมายความรวมถึงผู้รับโอนสิทธิและทายาท
ของบุคคลดังกล่าวด้วย
“ค่าสมาชิก” หมายความว่า ค่าตอบแทนที่สมาชิกชําระแก่ผู้ประกอบธุร กิจเพื่อให้ได้สิท ธิ
รับบริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที่พักตามสัญญา
“สถานที่พัก” หมายความว่า สถานที่ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นที่พักอาศัย เช่น อาคาร อาคารชุด
อพาร์ ต เม้ น ท์ หรื อ สถานที่ พั ก อาศั ย ที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น และสถานที่ พั ก ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เป็ น โรงแรม
ตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรม และรวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการต่าง ๆ ภายในสถานที่พัก
ดังกล่าว
ข้อ ๓ สัญญาการให้บริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที่พักที่ผู้ประกอบธุรกิจทํากับผู้บริโภค
ต้องมีข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน มีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร
โดยมีจํานวนไม่เกิน สิบเอ็ด ตัว อักษรในหนึ่งนิ้ว และจะต้อ งใช้ข้อสัญ ญาที่มีสาระสําคัญ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจและสถานที่พักที่ให้บริการ ดังนี้
(ก) ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล และช่องทางสื่อสารอื่นที่สามารถ
ติดต่อได้ของผู้ประกอบธุรกิจ
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(ข) ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของสถานที่พักที่ให้บริการ
(ค) ชื่อและสถานที่ตั้งของสถานที่พักที่ให้บริการ
(ง) ลักษณะแห่งสิทธิของผู้ประกอบธุรกิจในสถานที่พัก รวมทั้งระยะเวลาการมีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองในสถานที่พักแต่ละแห่งของผู้ประกอบธุรกิจ ประเภท ระดับ ราคา จํานวนสมาชิก
และจํานวนสถานที่พักที่ให้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการที่สมาชิกจะได้รับ
จากสถานที่พัก
(จ) ให้กําหนดวันที่ให้สิทธิสมาชิกรับบริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที่พัก
(ฉ) กรณีที่มีสถานที่พักอยู่แล้วและมีสถานที่พักอื่นอยู่ระหว่างก่อสร้าง หรืออยู่ระหว่าง
การได้ก รรมสิท ธิ์ห รื อสิ ท ธิ ค รอบครอง ให้ กํ าหนดวัน ที่ ที่ส มาชิ กจะสามารถเข้ า ใช้ บริ การที่พั กและ
สิ่งอํานวยความสะดวกได้ และต้องระบุชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่รับผิดชอบโครงการ รายละเอียดเกี่ยวกับ
เอกสารสิทธิในที่ดิน แผนผังการก่อสร้างที่แสดงลักษณะที่ตั้งขอบเขตที่ดินและอาคารที่ก่อสร้าง รวมทั้ง
ข้อมูลที่สมาชิกจําเป็นต้องทราบเกี่ยวกับที่พักอีกด้วย
(๒) รายละเอียดเกี่ยวกับค่าสมาชิกและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
(ก) อัตราค่าสมาชิก
(ข) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีการเรีย กเก็บจากสมาชิก เช่น ค่าธรรมเนีย มสมาชิกรายปี
หรือค่าบํารุงสมาชิกรายปี ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญา ค่าธรรมเนียมในการใช้สิทธิแบ่งวันเข้าพัก
ค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนฤดูกาลในการเข้าพัก
(ค) อัตราการปรับขึ้นหรือลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตาม (ข) และค่าปรับอื่นใด
(ง) เงื่อนไขและวิธีการชําระเงิน ตาม (ก) (ข) และ (ค)
(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิ ข้อจํากัดสิทธิ และเงื่อนไขการใช้สิทธิของสมาชิก ดังนี้
(ก) วันเริ่มต้นและสิ้นสุดในการใช้สิทธิจองสถานที่พัก
(ข) วันเริ่มต้นและสิ้นสุดในการใช้สิทธิพักในสถานที่พัก
(ค) จํานวนผู้มีสิทธิเข้าพัก จํานวนวัน และจํานวนครั้งที่สมาชิกมีสิทธิใช้สถานที่พักต่อปี
(๔) รายชื่อและที่อยู่ผู้ประกอบธุรกิจอื่นที่เป็นผู้ร่วมดําเนินการ ผู้ประสานงานในการแลกเปลี่ยน
สถานที่พักหรือซื้อสิทธิสถานที่พักเพิ่มเติมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๕) สิทธิของผู้บริโภคในการโอนสิทธิตามสัญญาให้บุคคลที่สาม ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น สมาชิก
ได้เมื่อได้มีการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ประกอบธุรกิจ
(๖) การผิดสัญญาเรื่องใดของผู้บริโภค ที่ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิเลิกสัญญาหรือไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องระบุเหตุในเรื่องนั้น ๆ ไว้เป็นการเฉพาะด้วยตัวอักษรสีแดง
หรือ ตัว ดํ า หรื อตัว เอนที่เ ห็น เด่น ชัด กว่า ข้อความทั่ว ไป และก่ อนการบอกเลิ กสัญ ญาต้ องแจ้ง เป็ น
ลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
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(๗) สิทธิเลิกสัญญาของผู้บริโภค มีดังนี้
(ก) ผู้ประกอบธุรกิจมีสถานที่พักไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจํานวนสมาชิก
(ข) ผู้ประกอบธุร กิจจัดหาสถานที่พักไม่เป็น ไปตาม (๑) หรือ (๑๓) หรือจัด บริการ
ไม่เป็นไปตาม (๑๔)
(๘) การคืนเงินสด หรือเช็ค หรือนําเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ของผู้บริโภค ภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้บริโภคเป็น ฝ่ายบอกเลิกสัญ ญาตาม (๗) ไม่ตัด สิท ธิผู้บริโภคที่จะเรีย กเบี้ย ปรับ
ในอัตราเดีย วกันกับอัตราเบี้ย ปรับที่ผู้ประกอบธุร กิจกําหนดให้ผู้บริโภคต้องชําระในกรณีผิด นัดชําระ
ตามสัญญา
(๙) ผู้บริโภคมีสิทธิเลิกสัญญา โดยการส่งหนังสือแสดงเจตนาไปยังผู้ประกอบธุรกิจ ภายใน
เวลาสิบสี่วัน นับแต่วันที่ทําสัญญา
(๑๐) เมื่อผู้บริโภคใช้สิทธิเลิกสัญญาตาม (๙) ให้ผู้ประกอบธุรกิจคืนเงินเต็มจํานวนที่ผู้บริโภค
จ่ายไปเพื่อการซื้อบริการนั้น ภายในกําหนดเวลาสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแสดงเจตนา และถ้า
ผู้ประกอบธุรกิจไม่คืนเงินตามจํานวนและภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ประกอบธุรกิจนั้นชําระ
เบี้ยปรับตามอัตราที่กําหนดในวรรคสองของ (๘)
(๑๑) ในกรณีที่ผู้บริโภคชําระค่าสมาชิกและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ด้วยบัตรเครดิต ผู้ประกอบธุรกิจ
มีหน้าที่ต้องแจ้งระงับการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตทันทีเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง
(๑๒) คําบอกกล่าวตามกฎหมายหรือ ตามสัญ ญา ต้ องส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบีย นตอบรั บ
ให้แก่ผู้บริโภคตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสัญญา หรือที่อยู่ที่ผู้บริโภคได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรครั้งหลังสุด
(๑๓) ข้อความที่แสดงเงื่อนไขการรับประกันการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจที่จะให้บริการ
จัดสรรเวลาในการเข้าใช้สถานที่พัก
(๑๔) ข้ อ ความหรื อ โฆษณา หรื อ หนั ง สื อ ชั ก ชวนที่ นํ า ออกโฆษณาแก่ บุ ค คลทั่ ว ไป หรื อ
การสื่อสารข้อมูลไม่ว่าจะทําในรูปแบบใด เพื่อเสนอบริการของผู้ประกอบธุรกิจ
ข้อ ๔ ข้อสัญ ญาที่ผู้ประกอบธุร กิจทํากับผู้บริโภค ต้องไม่ใช้ข้อสัญ ญาที่มีลักษณะ หรือ
มีความหมายทํานองเดียวกัน ดังต่อไปนี้
(๑) ข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้บริโภคต้องผูกพันตามประกาศ หรือหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบธุรกิจ
เว้นแต่ประกาศหรือหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม
(๒) ข้อสัญ ญาที่เป็น การยกเว้น หรือจํากัด ความรับผิดจากการผิด สัญ ญาหรือละเมิด ของ
ผู้ประกอบธุรกิจ
(๓) ข้อ สัญ ญาที่ใ ห้สิ ท ธิ ผู้ป ระกอบธุ ร กิ จเลิก สัญ ญากับ ผู้บ ริโ ภคโดยไม่ต้ องบอกกล่า วเป็ น
ลายลักษณ์อักษร หรือโดยผู้บริโภคมิได้ผิดสัญญาในข้อสาระสําคัญ
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(๔) ข้อสั ญ ญาที่ ให้สิ ท ธิ ผู้ป ระกอบธุร กิจ เปลี่ ย นแปลงกํ าหนดเวลาการส่ง มอบสถานที่พั ก
หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าสมาชิก ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่กําหนดในสัญญา ทําให้
ผู้บริโภคต้องรับภาระเพิ่มขึ้นมากกว่าภาระที่เป็นอยู่ในเวลาทําสัญญา
(๕) ข้อสัญญาที่กําหนดห้ามผู้บริโภคยกเลิกสัญญา
(๖) ข้อสัญญาที่กําหนดให้การต่อระยะเวลาการให้บริการจัดสรรเวลาในการเข้าใช้สถานที่พัก
มีผลบังคับทันทีเมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา
(๗) ข้อสัญญาที่ให้สิทธิผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิริบเงินค่าบริการหรือเงินอื่น ๆ หรือไม่คืนเงิน
ค่าสมาชิกหรือเงินอื่น ๆ ที่ได้ชําระไว้แล้ว หรือกําหนดให้ผู้บริโภคต้องรับผิดชําระเงินเพิ่มเติม ในกรณี
ที่ผู้บริโภคผิดสัญญาหรือมีการเลิกสัญญา เว้นแต่กรณีที่กําหนดไว้แล้วตามกฎหมาย
ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
สําเรียง เมฆเกรียงไกร
ประธานกรรมการว่าด้วยสัญญา

