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ค ำน ำ  
 

โดยที่การเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีลักษณะเป็นสิทธิตามสัญญา
ที่ใช้บังคับระหว่างบุคคลที่เป็นคู่สัญญาโดยเฉพาะซึ่งมีข้อจ ากัดบางประการในการน าไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
ส่วนการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 
มีขอบเขตการบังคับใช้ที่จ ากัด ท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากกฎหมายดังกล่าวในหลายกรณี สมควรก าหนด 
ให้มีทรัพย์อิงสิทธิเป็นสิทธิการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งสามารถโอนและตราเป็นประกันการช าระหนี้
โดยการจ านองได้ อันจะส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศในภาพรวม จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖  ตอนที่ ๕๖ ก  
หน้า ๙๗  เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ และก าหนดให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กล่าวคือ เริ่มมีผลบังคับใช้ต้ังแตว่ันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
 กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย ส านักกฎหมาย ได้ตระหนักถึงภารกิจส าคัญของการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภา ทั้งในด้านนิติบัญญัติ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ตลอดจน
อ านาจหน้าที่ในด้านอื่น ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงได้ด าเนินการรวบรวมและ
จัดพิมพ์กฎหมายที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว พร้อมทั้งสรุปสาระส าคัญ 
ประวัติ และความเป็นมาในกระบวนการตราพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ และเพ่ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในวงงาน
ด้านนิติบัญญัติ 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารอันเป็นประวัติศาสตร์งานด้านนิติบัญญัติฉบับนี้ จักเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
ค้นคว้าของสมาชิกวุฒิสภา ส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา รวมทั้งผู้ที่สนใจ
โดยทั่วไปตามสมควร 

 ส านักกฎหมาย  
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

 

พระรำชบญัญตัิทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
: พร้อมทั้งสรุปสำระส ำคัญ ประวตัิ ควำมเป็นมำ กระบวนกำร และขั้นตอนในกำรตรำพระรำชบญัญตัิดงักล่ำว 

จัดท ำโดย 
 นำยนัฑ  ผำสุข เลขำธิกำรวุฒิสภำ 
 นำงสำวสุภำงค์จิตต  ไตรเพทพิสัย รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
 นำยทศพร  แย้มวงษ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกฎหมำย 
 นำยบรรหำร  ก ำลำ     ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนพัฒนำกฎหมำย 
 นำงสำวเพลินตำ  ตันรังสรรค์ นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 
 นำงสำวนิตยำ  นำคเกษม เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  
 นำงสำวชนิตำ อ่อนพลัด เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
 นำงสำวจุฬำรัตน์  วงศ์น้อย เจ้ำพนักงำนบันทึกข้อมูลอำวุโส 
 นำงสำวเมธำวี  มะลิรัตน์ เจ้ำพนักงำนบันทึกข้อมูลช ำนำญงำน 

ส ำนักกฎหมำย ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๓ - ๔ 

ผลิตโดย 
กลุ่มงำนกำรพิมพ ์ ส ำนักกำรพิมพ์  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๗๑ - ๒ 
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๓.๙ ผลเมื่อทรัพย์อิงสิทธิระงับลง .....................................................................  (๓) 
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 ข. ประวัติและความเป็นมาในกระบวนการตราพระราชบญัญัต ิ
  ทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๒ .........................................................................................  (๑๑) 
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- หนังสอืส านกันายกรัฐมนตร ีที่ นร ๐๕๐๓/๔๒๔๓๓ ลงวันที ่๒๕ ธนัวาคม ๒๕๖๑  
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- ร่างพระราชบัญญัตทิรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... พร้อมดว้ยบนัทึกหลักการและเหตุผล  
 ที่เสนอโดยคณะรฐัมนตร ี...........................................................................................  (๑๗) 
- บันทึกวิเคราะห์สรปุสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ....  ........  (๒๓) 
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-  แผนการจดัท ากฎหมายล าดบัรองของร่างพระราชบัญญตัิทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ....  ....  (๓๕) 
-  หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเปน็ในการตราพระราชบญัญตัิ (Checklist) .....  (๓๖) 
- สรุปผลรบัฟังความคดิเห็นตอ่ร่างพระราชบัญญัติทรัพย์องิสิทธิ พ.ศ. ....  ...................  (๔๗) 
- การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ....  ...  (๘๒) 

ค.  การพิจารณาร่างพระราชบญัญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ...  (๘๓) 

  - ประกาศสภานิตบิัญญตัแิหง่ชาติ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
พิจารณาร่างพระราชบญัญตัิทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ....  .................................................   (๘๘) 

  - รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
  ทรัพย์อิงสิทธ ิพ.ศ. .... สภานิติบญัญตัแิห่งชาติ .........................................................  (๙๐) 

- หนังสอืส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบตัิหน้าที่ส านักงานเลขาธิการ 
 สภานิติบัญญตัิแห่งชาติ ท่ี สว(สนช) ๐๐๐๗/๗๗๕ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  เรื่อง ร่างพระราชบญัญตัิซึง่สภานิตบิัญญตัแิห่งชาตลิงมติเหน็สมควรประกาศใช้ 
  เป็นกฎหมาย .............................................................................................................   (๑๐๗) 
- หนังสอืส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบตัิหน้าที่ส านักงานเลขาธิการ 
 สภานิติบัญญตัิแห่งชาติ ที่ สว(สนช) ๐๐๐๗/๗๗๖ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  เรื่อง ข้อสงัเกตของคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาร่างพระราชบัญญตั ิ................   (๑๑๑) 

ง. แผนภูมิแสดงกระบวนการตราพระราชบัญญัติตามบทเฉพาะกาล 
 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐  
 (ในระหว่างที่สภานิตบิัญญตัิแห่งชาติ ท าหน้าทีร่ัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวฒุิสภา) ....  (๑๑๓) 

 

 
 
 
 



















 (๑) 
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พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 
 

๑. เหตุผลในการประกาศใช ้

โดยที่การเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีลักษณะเป็นสิทธิตามสัญญา
ที่ใช้บังคับระหว่างบุคคลที่เป็นคู่สัญญาโดยเฉพาะซึ่งมีข้อจ ากัดบางประการในการน าไปใช้ประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ ส่วนการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือพาณิชยกรรม
และอุตสาหกรรมมีขอบเขตการบังคับใช้ที่จ ากัด ท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากกฎหมายดังกล่าว
ในหลายกรณี สมควรก าหนดให้มีทรัพย์อิงสิทธิเป็นสิทธิการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งสามารถโอน
และตราเป็นประกันการช าระหนีโ้ดยการจ านองได ้อันจะส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
๒. วันใช้บังคับ 

พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖  ตอนที่ ๕๖ ก  หน้า ๙๗ เมื่อวันอังคารท่ี ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๒ จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันเสาร์ท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป) 
 
๓. สาระส าคัญของพระราชบัญญัติ 

๓.๑  บทนิยาม 
“ทรัพย์อิงสิทธิ” หมายความว่า ทรัพย์สินที่อิงจากสิทธิการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์

ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
“อสังหาริมทรัพย์” หมายความว่า ที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน

ท่ีมีโฉนดที่ดิน และห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  
 
 

 

สรุปสาระส าคัญ 
ของพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
 



 (๒) 

๓.๒  การก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิ 
ก าหนดให้ “เจ้าของอสังหาริมทรัพย์” ผู้ใดประสงค์จะก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิ ให้ยื่นค าขอ

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมกับแสดงโฉนดที่ดินหรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด แล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้ ให้ทรัพย์อิงสิทธิมีก าหนดเวลาได้ไม่เกิน ๓๐ ปี และการก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิ

เฉพาะบางส่วนในอสังหาริมทรัพย์ตามโฉนดที่ดินหรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดจะกระท ามิได้ 
อนึ่ง การก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่มีการจ านองหรือการใช้เป็นหลักประกัน

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ หรือมีสิทธิใด ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
กรรมสิทธิ์ห้องชุดให้กระท าได้เมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับจ านองหรือผู้รับหลักประกัน 
หรือผู้มีสิทธินั้น แล้วแต่กรณี 

๓.๓  การจดทะเบียนและการออกหนังสือรับรองทรัพย์อิงสทิธิ 
ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนการก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิในโฉนดที่ดินหรือ

หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ โดยหนังสือรับรอง
ทรัพย์อิงสิทธินั้น ให้ท าเป็นคู่ฉบับรวม ๒ ฉบับ มอบให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ฉบับหนึ่ง และอีกฉบับหนึ่ง
เก็บไว้ที่ส านักงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

๓.๔  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธ ิ
ก าหนดให้การขอก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิตามข้อ ๓.๒ การจดทะเบียนและการออกหนังสือ

รับรองทรัพย์อิงสิทธิตามข้อ ๓.๓ การยกเลิกทรัพย์อิงสิทธิตามข้อ ๓.๗ และการเพิกถอนหนังสือ
รับรองทรัพย์อิงสิทธิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๓.๕  การออกใบแทนหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ 
ก าหนดให้กรณีที่หนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ “สูญหาย” หรือ “ช ารุดในสาระส าคัญ” 

ให้ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิขอรับใบแทนหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธินั้นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง และเมื่อมีการออกใบแทนหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิแล้ว ให้หนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ
ฉบับเดิมเป็นอันยกเลิก 

๓.๖  ข้อจ ากดัเมื่อมกีารก่อตั้งทรพัย์อิงสิทธ ิ
ก าหนดให้ทรัพย์อิงสิทธิจะแบ่งแยกมิได้ และที่ดินที่มีการก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิจะแบ่งแยก

ออกเป็นหลายแปลงหรือรวมกับที่ดินแปลงอื่นเข้าเป็นแปลงเดียวกันไม่ได้ 

๓.๗  สิทธิ หน้าที่ และความรับผดิของเจา้ของอสังหาริมทรพัย์ 
เมื่อมีการก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ใดแล้ว ห้ามมิให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์

ก่อตั้งทรัพยสิทธิใด ๆ  ในอสังหาริมทรัพย์น้ัน เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิ 
อย่างไรก็ดี การก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิไม่กระทบสิทธิของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในการ “โอนกรรมสิทธิ์” 
ในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่น หรือการใช้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันการช าระหนี้ 
โดย “การจ านอง” หรือ “การใช้เป็นหลักประกัน” ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ 

นอกจากนี้ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิอาจยกเลิกทรัพย์อิงสิทธิ
ก่อนครบก าหนดเวลาได้ เว้นแต่ในกรณีที่การยกเลิกทรัพย์อิงสิทธินั้นจะกระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอก
ผู้ท าการโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนโดยสุจริตแล้ว 



 (๓) 

๓.๘  สิทธิ หน้าที่ และความรับผดิของผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธ ิ
(๑) ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิมี “สิทธิใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิ” 

ตามพระราชบัญญัตินี้ และตามที่ระบุในหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ โดยการใช้ประโยชน์ในทรัพย์อิงสิทธิ
ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นด้วย 

(๒) ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิสามารถ “โอนทรัพย์อิงสิทธิ” ให้แก่บุคคลอื่น หรือใช้เป็นหลักประกัน
การช าระหนี้โดย “การจ านอง” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ และทรัพย์อิงสิทธิยังสามารถ 
“ตกทอดทางมรดก” ได้ ทั้งนี้ การท านิติกรรมใด  ๆเกี่ยวกับทรัพย์อิงสิทธิต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และเมื่อมีการจดทะเบียนแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ ตามประเภทนิติกรรมและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(๓) ให้ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิ “มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดในอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อตั้ง
ทรัพย์อิงสิทธิเสมือนหน่ึงเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์” เว้นแต่สิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งอสังหาริมทรัพย์
จากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นั้น
โดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ยังคงเป็นสิทธิของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์โดยผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิต้องแจ้ง
เหตุดังกล่าวให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทราบโดยพลัน 

(๔) ให้ “กรรมสิทธิ์” ในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิดัดแปลง ต่อเติม 
หรือสร้างขึ้นใหม่ในอสังหาริมทรัพย์ ตกเป็นของ “เจ้าของอสังหาริมทรัพย์” เมื่อทรัพย์อิงสิทธิระงับลง 
เว้นแต่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์และผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิจะตกลงเป็นอย่างอื่น 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่เป็น “ห้องชุด” ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หากมีการดัดแปลง
หรือต่อเติมห้องชุด มิให้กรรมสิทธิ์ในสิ่งที่มีการดัดแปลงหรือต่อเติมนั้นตกเป็นของเจ้าของห้องชุด 
แต่ให้เป็นของ “ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิ”  

(๕) ในกรณีที่มีการโอนทรัพย์อิงสิทธิและมีการผิดสัญญาระหว่างผู้โอนทรัพย์อิงสิทธิ
และผู้รับโอนทรัพย์อิงสิทธิอันเป็นเหตุให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา  “การบอกเลิกสัญญา” นั้น
ต้องไม่กระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ท าการโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียน
โดยสุจริตแล้ว 

๓.๙  ผลเมื่อทรัพย์อิงสิทธิระงับลง 
เมื่อทรัพย์อิงสิทธิระงับลง ให้ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิส่งมอบอสังหาริมทรัพย์คืนแก่เจ้าของ

อสังหาริมทรัพย์ตามสภาพที่เป็นอยู่ในเวลาน้ัน เว้นแต่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์และผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิ
จะตกลงเป็นอย่างอื่น 

๓.๑๐  ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองทรัพยอ์ิงสิทธ ิ
ก าหนดให้การด าเนินการออกหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ การจดทะเบียนนิติกรรม 

หรือการด าเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับทรัพย์อิงสิทธิ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติน้ี และให้กรมที่ดินหกัค่าใช้จ่ายไว้
ร้อยละ ๕ ของเงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้ 

ทั้งนี้ ให้ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัตินี้หลังหักค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายได้
ของเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่มีกฎหมายจัดตั้งส าหรับการด าเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ภายในเขตนั้น 



 (๔) 

๓.๑๑  ผู้รักษาการ 
ก าหนดให้ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
รวมทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียม และก าหนดกิจการอื่นเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

โดยกฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

๓.๑๒  อัตราค่าธรรมเนียม 
กฎหมายก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไว้ ดังนี ้
(๑)  ค่าจดทะเบียนก่อตั้งทรัพย์สิทธิ    ครั้งละ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
(๒) คา่ออกหนงัสือรับรองทรัพย์อิงสิทธ ิ

    หรือใบแทนหนงัสือรบัรองทรัพย์อิงสิทธ ิ  ฉบับละ ๑๐,๐๐๐  บาท 
  (๓)  ค่าจดทะเบียนโอนทรัพย์อิงสิทธ ิ
   (ก) มีทุนทรัพย์  ร้อยละ ๒ ของราคาทุนทรัพย์ 

  ที่ผู้ขอจดทะเบียนแสดง 
  ความเปน็จริง เศษของร้อย 
  ให้คิดเป็นหนึง่ร้อย 

   (ข) ไม่มีทนุทรัพย ์  ครั้งละ   ๑,๐๐๐  บาท 
(๔) ค่าจดทะเบียนการจ านอง  ร้อยละ ๑ ของราคาทนุทรัพย ์

   ที่จ านอง 
(๕) ค่าจดทะเบียนยกเลิกทรัพย์อิงสิทธ ิ  ครั้งละ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
(๖) ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตลด็ 

  (ก) ค่าค าขอ  ฉบับละ  ๒๐๐  บาท 
  (ข) ค่าคัดหรอืส าเนาเอกสารต่าง ๆ รวมทั้ง 
   ค่าคัดหรอืส าเนาเอกสารเปน็พยานในคดีแพ่ง 
    โดยเจ้าหนา้ที่เปน็ผู้คดัหรือส าเนา  หน้าละ  ๒๐๐  บาท 
   (ค) ค่ารับรองเอกสารที่คดัหรอืส าเนา  ฉบับละ  ๒๐๐  บาท 
   (ง) ค่าตรวจหลักฐานทะเบียนทรัพย์อิงสิทธ ิ ฉบับละ  ๒๐๐  บาท 
   (จ) ค่ารับอายัดทรัพย์อิงสิทธ ิ  ฉบับละ  ๒๐๐  บาท 
   (ฉ) ค่ามอบอ านาจ  เรื่องละ  ๕๐๐  บาท 
   (ช) ค่าตรวจสอบข้อมูลด้านทะเบียนหรือข้อมูลอื่น  ฉบับละ  ๒๐๐  บาท 
   (ซ) ค่าส าเนาจากสือ่บันทกึข้อมลูทางคอมพิวเตอร์  
    หรือสื่ออเิล็กทรอนิกสอ์ื่นหรอืส าเนาข้อมูลอื่น แผ่นละ  ๕๐๐  บาท 
   (ฌ) ค่าประกาศ  เรื่องละ  ๒๐๐  บาท 

(๗) ค่าใช้จ่าย  
   (ก) ค่าปดิประกาศให้แก่ผู้ปดิประกาศ  คนละ  ๒๐๐  บาท 
   (ข) ค่าพยานใหแ้ก่พยาน  คนละ  ๒๐๐  บาท 



 (๕) 

๔. แผนภาพสรุปสาระส าคัญของพระราชบัญญัติ 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในสาระส าคัญของพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้โดยง่าย 
สามารถพิจารณาได้จากแผนภาพท่ีส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติได้จัดท าขึ้น ดังนี้๑* 

 

  
 

  
 

  
 

                                                        
*ที่มา ส านักกฎหมาย ส านกังานเศรษฐกิจการคลัง (https://www.facebook.com/LAWFPO).  



 (๖) 

  
 

  
 

  
 

  
 



 (๗) 

  
 

  
 

  
 

  
 



 (๘) 

  
 

  
 

  
 

  



 (๙) 

  
 

  
 

  
 

  



 (๑๑) 

ข. 
 
 
 

 

 

 

 

บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธ ิ

พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตร ีเป็นผู้เสนอ) 

______________ 
 

หลักการ 

ให้มีกฎหมายว่าดว้ยทรัพย์องิสิทธ ิ
 

 

เหตุผล 

โดยที่การเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีลักษณะเป็นสิทธิ
ตามสัญญาที่ใช้บังคับระหว่างบุคคลที่เป็นคู่สัญญาโดยเฉพาะ ซึ่งมีข้อจ ากัดบางประการในการน าไปใช้
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ส่วนการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เพ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมมีขอบเขตการบังคับใช้ที่จ ากัด ท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากกฎหมาย
ดังกล่าวในหลายกรณี  สมควรก าหนดให้มีทรัพย์อิงสิทธิเป็นสิทธิการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งสามารถโอนและตราเป็นประกันการช าระหนี้โดยการจ านองได้ อันจะส่งเสริมและสนับสนุน
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม จึงจ าเป็น 
ตอ้งตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

ประวัติและความเป็นมา 
ในกระบวนการตราพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธ ิ

พ.ศ. ๒๕๖๒ 



 (๑๒) 

ความเป็นมา 
ของร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ 

พ.ศ. .... 
 

ร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ทั้งนี้ บทบัญญัติมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ได้ก าหนดให้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น
และการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน
คณะรัฐมนตรีจึงได้จัดท าเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เกี่ยวกับร่างพระราชบญัญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... อันเป็น
การด าเนินการตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย *

* โดยสรุป
สาระส าคัญได้ ดังน้ี†

** 

๑)  วิธีการรับฟังความเห็น 
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติผ่านทางเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th และ www.fpo.go.th 
ของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ซึ่งสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องทาง Fax : ๐๒ ๖๑๘ ๓๓๗๑ 
และ E-mail : property_right.hearing@fpo.go.th และได้เปิดรับฟังความเห็นผ่านการประชุมหารือ
กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมที่ดิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส านักงาน

                                                        
 **รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ บัญญัติว่า 
“มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ าเป็น

หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ ์หรือท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระ
แก่ประชาชน และด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ  ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่าย
เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 

ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามา
ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับ
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ าเป็น พึงก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และพึงก าหนดโทษอาญา
เฉพาะความผิดร้ายแรง”.  

**†โปรดดู สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... เอกสารแนบหน้า (๔๗). 



 (๑๓) 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงาน
คณะกรรมการร่วม ๓ สถาบัน (ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และสมาคมอาคารชุดไทย 

๒)  จ านวนครั้งและระยะเวลารับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง 
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น จ านวน ๗ ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที่ ๑  ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ รับฟังความคิดเห็น 

ร่างพระราชบัญญัติผ่านเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th ซึ่งมีผู้เข้ามาดูทั้งหมด ๕๙๘ ราย 
โดยมีผู้ดาวน์โหลดร่างพระราชบัญญัติทั้งหมด ๓๔๐ ราย และรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ 
www.fpo.go.th ซึ่งมีผู้เข้ามาดูทั้งหมด ๙๐ ราย 

ครั้งที่ ๒  เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในการประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ
กรมที่ดิน ณ กรมที่ดิน 

ครั้งที่ ๓  เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการร่วม
ภาคเอกชน ๓ สถาบัน (กกร.) ซึ่งประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

ครั้งที่ ๔  เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

ครั้งที่ ๕  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในการประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ
กรมที่ดิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

ครั้งที่ ๖  ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ 
www.lawamendment.go.th ซึ่งมีผู้เข้ามาดูทั้งหมด ๖๓๖ ราย และรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ 
www.fpo.go.th ซึ่งมีผู้เข้ามาดูทั้งหมด ๒๐๔ ราย 

ครั้งที่ ๗  เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในการประชุมหารอืร่วมกบัผู้แทนจากส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา กรมที่ดิน ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และสมาคมอาคารชุดไทย ณ ห้องประชุม ๒๐๑ 
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

๓)  พ้ืนที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น 
ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น  

เมื่อสิ้นสุดการเปิดรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวแลว้ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
ได้น าผลการรับฟังความคิดเห็นมาพิจารณาและปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... 
เรียบร้อยแล้ว 

 



 (๑๔) 

โดยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีได้มีการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... และมีมติ ดังนี้‡* 

๑)  อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... ท่ีมีสาระส าคัญ คือ ให้มีกฎหมาย
ว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ที่เห็นควรพิจารณา
ความเหมาะสมของชื่อร่างและความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับกฎหมายว่าด้วยเช่าทรัพย์และสัญญาเช่า 
ซึ่งกฎหมายหลายฉบับระบุอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานในการเช่าหรือให้เช่า แต่ไม่ได้ระบุเรื่อง
ทรัพย์อิงสิทธิไว้ และให้พิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหาในร่างเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ในการเสนอร่างกฎหมายนี้ในการท าสัญญาที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์รูปแบบใหม่ในเรื่องนี้ และความเห็น
ของกระทรวงพาณิชย์และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับ
การน าสิทธิการเช่ามาเป็นหลักประกันการให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิ สามารถท าได้ตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อยู่แล้ว และยังมี
ความไม่ชัดเจนว่าหากมีการท าสัญญาเช่ากันก่อนแล้วจะน ามาจดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิได้อีกหรือไม่ 
แล้วหากจดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิไปแล้วผลจะเป็นเช่นไร และควรให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
ของอสังหาริมทรัพย์ที่จะน ามาจดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิในด้านการใช้ประโยชน์ ขนาดของพ้ืนที่ และ
ลักษณะของการประกอบธุรกิจ ตลอดจนศึกษาผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อประกอบ 
การก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าว ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

๒) ให้กระทรวงการคลังรับข้อสังเกตของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เกี่ยวกับ
การสร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย (กรมที่ดิน) และประชาชนที่ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

๓)  รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคัญ
ของกฎหมายล าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 

นอกจากนี้ ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๐๗ §

** ก าหนดให้
ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องแบ่งเป็นมาตรา และต้องมีบันทึกหลักการ
และเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ รวมทั้งบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ

                                                        
*‡โปรดดู สรุปมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (http://www.cabinet.soc.go.th). 

**§ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๐๗ ก าหนดว่า 
“ข้อ ๑๐๗ ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อสภาต้องแบ่งเป็นมาตรา และต้องมีบันทึกประกอบดังต่อไปนี้ 
(๑) หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ 
(๒) เหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
(๓) บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
ในกรณีที่มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติ ให้เสนอมาพร้อมกับ

บันทึกประกอบตามวรรคหนึ่ง และถ้าต้องจัดท ากฎหมายล าดบัรองตามรา่งพระราชบัญญัตใิห้เสนอแผนการจัดท ากฎหมายล าดับรอง
ที่แสดงกรอบเวลาและสาระส าคัญมาพร้อมกันด้วย 

ฯลฯ       ฯลฯ”.  



 (๑๕) 

ตลอดจนกรณีที่มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติ 
ให้เสนอมาพร้อมกับบันทึกดงักล่าว และถ้าต้องจัดท ากฎหมายล าดับรองตามร่างพระราชบัญญัติให้เสนอ
แผนการจัดท ากฎหมายล าดับรองที่แสดงกรอบเวลาและสาระส าคัญมาพร้อมกันด้วย คณะรัฐมนตรีจึงได้
เสนอ “บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ....” “บันทึกวิเคราะห์
สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ....” “แผนการจัดท ากฎหมายล าดับรอง” 
และ “หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)” รวมทั้ง “สรุปผล
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัตทิรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ....” ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือพิจารณา**

* 

 ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... ได้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๙๐/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเรื่องด่วน 
 

    

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 
 

 
 
 

 

                                                        
*

**โปรดดู ร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... ท่ีเสนอโดยคณะรัฐมนตรี เอกสารแนบหน้า (๑๖) - (๘๒). 









































































































































 (๘๓) 

ค. 
 

 
 
 
  

  

 

ร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... เสนอโดย คณะรัฐมนตรี ได้รับการบรรจุระเบียบวาระ
การประชุมเป็นเรื่องด่วน ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๙๐/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาและลงมติ
ในวาระท่ีหน่ึง ขั้นรับหลักการ โดยได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณา 
ด้วยคะแนนเสียง ๑๖๘ เสียง  ไม่เห็นด้วย (ไม่มี)  งดออกเสียง ๔ เสียง  ไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เสียง  
โดยมีสมาชิกแสดงตนเพ่ือลงมตจิ านวน ๑๗๓ คน และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหน่ึง 
จ านวน ๑๗ คน เพ่ือพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นคณะกรรมาธิการ โดยก าหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน 
นับแต่วันถัดจากวันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณา 
ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑๗ วรรคหนึ่ง*๑   

 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... จ านวน ๑๗ คน 
ประกอบด้วย  

(๑) พลเอก กติต ิ อนิทสร เป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
(๒) พลเอก รงัสาทย์  แชม่เชื้อ เป็นรองประธานคณะกรรมาธกิารวิสามญั คนที่หนึ่ง 
(๓) พลเอก ศุภวฒุิ  อตุมะ  เป็นรองประธานคณะกรรมาธกิารวิสามญั คนที่สอง 
(๔) นายสุชาติ  ตระกูลเกษมสุข  เป็นรองประธานคณะกรรมาธกิารวิสามญั คนที่สาม 
(๕) นายอรรถพล  อรรถวรเดช**๒  เป็นเลขานุการคณะกรรมาธกิารวิสามญั 
 

                                                        
๑   *ข้อบังคับการประชุมสภานิติบญัญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑๗ ก าหนดว่า  

“ข้อ ๑๑๗ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติขั้นคณะกรรมาธิการที่สภาตั้งขึ้น สมาชิกผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติม
ร่างพระราชบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการภายในก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันถัดจากวันที่
สภามีมติก าหนดเวลาแปรญัตติ เว้นแต่สภาจะได้ก าหนดเวลาแปรญัตติเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ หากวันสุดท้ายของก าหนดเวลาแปรญัตติ
เป็นวันหยุดท าการตามประกาศเป็นทางการหรือตามประเพณี ให้นับวันที่เริ่มท าการใหม่ต่อจากวันที่หยุดท าการนั้นเป็นวันสุดท้าย
ของก าหนดเวลาแปรญัตติ 

การแปรญัตติ โดยปกติต้องแปรเป็นรายมาตรา และให้เป็นไปตามแบบท่ีเลขาธิการก าหนด 
การแปรญัตติเพิ่มมาตราขึ้นใหม่ หรือตัดทอน หรือแก้ไขมาตราเดิม ต้องไม่ขัดกับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น”. 

๒**เป็นกรรมาธิการที่ได้รับการเสนอรายชื่อจากคณะรัฐมนตรี. 

 

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธ ิ
พ.ศ. ....  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
 



 (๘๔) 

(๖) นายเจรญิศักดิ์  ศาลากิจ   เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามญั 
(๗) นางเสาวณ ี สวุรรณชีพ   เป็นทีป่รึกษาคณะกรรมาธกิารวิสามัญ 
(๘)   พลเอก สมเจตน์  บุญถนอม   เป็นทีป่รึกษาคณะกรรมาธกิารวิสามัญ 
(๙)  พลอากาศเอก อดิศกัดิ ์ กลัน่เสนาะ   เป็นทีป่รึกษาคณะกรรมาธกิารวิสามัญ 

(๑๐)  นายกรรณภว์  ธนภรรคภวนิ  เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 
(๑๑)  พลเอก เทพพงศ ์ ทิพยจันทร์  เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 
(๑๒)  นายปรนาคนิทร ์ กตญัญตุานนท์*  เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 
(๑๓)  นายยอดฉัตร  ตสาริกา*๓  เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 
(๑๔) พลเรือเอก รตันะ  วงษาโรจน์  เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 
(๑๕)   นายศักดิ์ชัย  ธนบญุชัย  เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 
(๑๖)   นายโศภนมติร์  บนุนาค*  เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 
(๑๗)   นายสุรพล  ศรีวิโรจน์*  เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 

โดยกรรมาธิการวิสามัญฯ ในล าดับที่ (๕) (๑๒) (๑๓) (๑๖) และ (๑๗) เป็นการเสนอรายชื่อจาก
คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๓ วรรคสาม๔

** 

ทั้งนี้ บทบัญญัติมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ได้ก าหนดให้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น
และการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน 
ในชั้นการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... จึงได้น าสรุปผลการด าเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ในชั้นการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี มาประกอบการพิจารณาในกระบวนการ
ตราร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... ฉบับน้ี ซึ่งประกอบด้วย การรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้อง ผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้ง
การเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน ๕

*** 

เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... พิจารณา
เสร็จแล้ว ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... ฉบับนี้ พร้อมด้วยรายงานการพิจารณา
ของคณะกรรมาธกิารวิสามัญฯ ต่อประธานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และ
ได้รับการบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

                                                        
๓*เป็นกรรมาธิการที่ได้รับการเสนอรายชื่อจากคณะรัฐมนตรี. 
**ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๓ วรรคสาม ก าหนดว่า  
“ในการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ให้คณะรัฐมนตรี เสนอรายช่ือได้ไม่เกินหนึ่งในห้า

ของจ านวนกรรมาธิการทั้งหมด แต่ในการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อกระท ากิจการในเรื่องอื่น ๆ ให้ประกอบด้วยบุคคลที่มิได้
เป็นสมาชิกมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามแต่ไม่เกินก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมาธิการทั้งหมด”. 

***๕โปรดดู ข้อมูลสรุปการด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ วรรคสอง ในช้ันการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เอกสารแนบหน้า (๙๗). 



 (๘๕) 

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเรื่องด่วน โดยที่ประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาในวาระที่สอง เริ่มต้นด้วยชื่อร่างพระราชบัญญัติ ค าปรารภ 
แล้วพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราจนจบรา่ง แล้วพิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหน่ึง ตามข้อบังคับ
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒๒ และข้อ ๑๒๓*๖ 

เมื่อจบการพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราแล้ว ที่ประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติได้พิจารณาต่อไปในวาระที่สาม โดยลงมติในวาระที่สามเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย 
ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒๕**

๗ ด้วยคะแนนเสียง ๑๖๒ เสียง  
ไม่เห็นชอบ (ไม่มี)  งดออกเสียง ๓ เสียง  และไม่ลงคะแนนเสียง ๒ เสียง  โดยมีสมาชิกแสดงตน
เพ่ือลงมติจ านวน ๑๖๗ คน พร้อมทั้งเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  
เพ่ือส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไป 

เมื่อร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบให้ประกาศใช้
เป็นกฎหมายจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วนั้น ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒๗***

๘ ได้ก าหนดให้เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ไปยังนายกรัฐมนตรี เพ่ือด าเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  

                                                        
๖*ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒๒ และข้อ ๑๒๓ ก าหนดว่า 
“ข้อ ๑๒๒ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ให้สภาพิจารณาเริ่มต้นด้วยช่ือร่าง 

ค าปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามล าดับมาตรา และให้สมาชิกอภิปรายได้เฉพาะถ้อยค าหรือข้อความที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข
เพิ่มเติม ส่วนกรณีที่มีการสงวนค าแปรญัตติหรือการสงวนความเห็นให้อภิปรายได้เฉพาะผู้แปรญัตติที่ได้สงวนค าแปรญัตติ
หรือกรรมาธิการที่ได้สงวนความเห็นไว้เท่าน้ัน ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมสภาจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น 

การพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราตามวรรคหนึ่ง ให้สภาพิจารณาและลงมติเรียงตามล าดับมาตราทีละมาตราจนจบร่าง 
เว้นแต่ประธานเห็นสมควรหรือสมาชิกร้องขอ จะพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราจนจบร่างไปก่อน แล้วจึงย้อนกลับไปลงมติ 
ทีละมาตราในภายหลังก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ประธานอาจก าหนดให้ลงมติในมาตราใดหรือในประเด็นใดก่อนก็ได้ 

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเดิม ให้พิจารณาเรียงตามล าดับมาตราที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติมในกฎหมายเดิมด้วย และให้น าความในวรรคหนึ่ง และวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

“ข้อ ๑๒๓ เมื่อได้พิจารณาตามข้อ ๑๒๒ จนจบร่างแล้ว ให้สภาพิจารณาทั้งรา่งเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งและในการพิจารณา
ครั้งนีส้มาชิกอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค าได้ แต่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความใดมิได้นอกจากเนื้อความที่เห็นว่ายังขัดแย้งกันอยู่ 

ในการพิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งตามวรรคหนึ่งนั้น หากปรากฏว่าเนื้อความในร่างนั้นมีความผิดพลาด  
หรือมีความจ าเป็นอันสมควรอย่างยิ่งที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความในร่างนั้น ให้ประธานหารือที่ประชุมสภาว่าสมควรพิจารณา
ทบทวนหรือไม่ หากที่ประชุมสภาลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
ก็ให้ทบทวนเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความในร่างนั้นได้”. 

**
๗ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒๕ ก าหนดว่า  

“ข้อ ๑๒๕ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่สาม ให้ที่ประชุมสภาลงมติว่าสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายหรือไม่ 
การพิจารณาในวาระนี้ไม่มีการอภิปราย”. 

***ข้อบังคับการประชุมสภานิตบิัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒๗ ก าหนดว่า  
“ข้อ ๑๒๗ ร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาลงมติในวาระที่สาม สมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย  ให้เลขาธิการส่ง

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อด าเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญ”. 



 (๘๖) 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๘๑ ประกอบมาตรา ๑๔๕ ๙

* ได้ก าหนดให้ ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน า
ร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว 
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย
ต่อไป ให้นายกรัฐมนตรีรอไว้ ๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ถ้าไม่มีกรณีตอ้งด าเนินการตามมาตรา ๑๔๘ ให้น าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใน ๒๐ วัน 
นับแต่วันพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว  

ในการนี้ เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ส่งร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... 
ฉบับดังกล่าว ไปยังนายกรัฐมนตรี เพ่ือน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลง
พระปรมาภิไธย ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๑๐

** และไม่มีกรณี
ต้องด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๘๑๑

*** แต่อย่างใด 

                                                        
*รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๐ มาตรา ๘๑ และมาตรา ๑๔๕ บัญญัติว่า 
“มาตรา ๘๑ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ จะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็แต่โดย

ค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 
ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔๕ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบ

ของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้น าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย 
ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป” 

“มาตรา ๑๔๕ ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีรอไว้ห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
ร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา ถ้าไม่มีกรณีต้องด าเนินการตามมาตรา ๑๔๘ ให้น าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใน
ยี่สิบวันนับแต่วันพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว”. 

**
๑๐โปรดดู หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ สว(สนช) 

๐๐๐๗/๗๗๕ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติเห็นสมควรประกาศใช้
เป็นกฎหมาย เอกสารแนบหน้า (๑๐๗). 

***
๑๑รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๘ บัญญัติว่า 
“มาตรา ๑๔๘ ก่อนท่ีนายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัติใดขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์

ทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา ๘๑ 
(๑) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ

ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา 
หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า 

(๒) หากนายกรัฐมนตรเีห็นว่ารา่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร
และประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า 

ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้ 

ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระส าคัญ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 

ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ แต่มิใช่กรณีตามวรรคสาม 
ให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป และให้นายกรัฐมนตรีด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑”.  



 (๘๗) 

อนึ่ง เน่ืองจากในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีไว้ ดังน้ี 

๑.  ตามร่างมาตรา ๔ ได้ก าหนดให้ “การก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่มีการจ านอง
หรือการใช้เป็นหลักประกันตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ หรือมีสิทธิใด ๆ ที่จดทะเบียน
อยู่ในโฉนดที่ดินหรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด ให้กระท าได้เมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก
ผู้รับจ านองหรือผู้รับหลักประกัน หรือผู้มีสิทธินั้น แล้วแต่กรณีนั้น มีประเด็นว่ากรณีการน าอสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าวไปใช้เป็นหลักประกันตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจไม่มีการระบุไว้ในหนังสือส าคัญ
แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (โฉนดที่ดิน) ดังนั้น จึงเป็นการยากต่อการตรวจสอบและพิจารณาของกรมที่ดิน
ว่าอสังหาริมทรัพย์ที่น ามายื่นค าขอก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธินั้น มีการน าไปใช้เป็นหลักประกันตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ อันจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับหลักประกันหรือไม่ 
ดังนั้น จึงควรให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับกรมที่ดินในส่วนที่เกี่ยวกับ
หลักประกันตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจต่อไป 

๒.  ตามร่างมาตรา ๑๐ ได้ก าหนดให้การระบุสิทธิการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อตั้ง
ทรัพย์อิงสิทธิไว้ในหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ ซึ่งเป็นสิทธิการใช้ประโยชน์ที่นอกเหนือจากที่บัญญัติไว้
ในร่างพระราชบัญญัตินี้ หากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ประสงค์จะสงวนสิทธิเรื่องใด หรือก าหนดเงื่อนไข
เพิ่มเติมของการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ให้ก าหนดไว้ในหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิให้ชัดเจนว่า
ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิมีสิทธิในเรื่องใดบ้าง เพื่อป้องกันการน าอสังหาริมทรัพย์ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ 

พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก  
หน้า ๙๗ เมื่อวันอังคารท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ และมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กล่าวคือ เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
 
 

    
 
  
 

 

 

 

 
 

 
 

























































พระราชบัญญัติ
ทรัพยอิงสิทธิ

พ.ศ. ๒๕๖๒

“รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติ จะตราขึ้น

เปนกฎหมายไดก็แตโดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา”

(บทบัญญัติมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐)

พรอมทั้งสรุปสาระสำคัญ  ประวัติ  

ความเปนมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตรา

พระราชบัญญัติดังกลาวของสภานิติบัญญัติแหงชาติ

(ก.ป. ๒๒๘/๒๕๖๒)
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