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ปัจจัยที่ส�ำคัญประกำรหนึ่งในกำรที่จะชักชวนนักลงทุนหรือผู้ประกอบกำรทั้งชำวไทยและ 
ชำวต่ำงประเทศได้พิจำรณำตดัสนิใจในกำรเลอืกเข้ำมำลงทุนหรอืประกอบธรุกจิในประเทศไทยกค็อื 
“กำรมีกฎหมำยที่เอื้ออ�ำนวยต่อกำรด�ำเนินกิจกำรหรือกำรให้อ�ำนำจเพื่อรองรับกำรประกอบธุรกิจ
ของตนให้ประสบผลส�ำเร็จ” ทั้งน้ี เพราะนักลงทุนที่มีความประสงค์จะประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะ 
การลงทนุทีต้่องอาศยัประโยชน์ในอสงัหารมิทรพัย์ในปัจจุบนัน้ัน ยงัไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างเตม็ที่
และมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากมี “ข้อจ�ากัดทางกฎหมาย” ที่ยังไม่มีการรับรองสิทธิของบุคคล
ในเรื่องเกี่ยวกับการถือครองและใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะจากอสังหาริมทรัพย์ที่เช่า 
ในเชิงเศรษฐกิจไว้อย่างชัดเจนท�าให้เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน และอาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพ 
ในการแข่งขันและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมได้

ดังนั้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและการประกอบธุรกิจในประเทศมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ 
ในภาคอสังหาริมทรัพย์ ได้มีการสร้างแรงจูงใจและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนหรือนักธุรกิจ
ให้สามารถมี “ทรัพย์อิงสิทธิ” ได้นอกเหนือจากการมี “กรรมสิทธิ์” หรือการมี “สิทธิการเช่า” 
ในอสังหาริมทรัพย์เท่าน้ัน รัฐบำลจึงได้มีกำรเสนอ “ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ....” 
ต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เพ่ือเป็นกฎหมำยท่ีอนุญำตให้บุคคลสำมำรถมีทรัพย์อิงสิทธิเหนือ
อสังหำริมทรัพย์ของตน ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินอีกรูปแบบหนึ่งที่อิงจำกสิทธิในกำรใช้ประโยชน์จำก
อสังหำริมทรัพย์ และให้ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิสำมำรถน�ำทรัพย์อิงสิทธินั้นออกให้เช่ำ ขำย หรือโอน 
รวมทัง้ให้ตกทอดแก่ทำยำทและน�ำไปใช้เป็นหลกัประกนัได้ อนัเป็นการแก้ไขข้อจ�ากดัในเรือ่ง “การเช่า
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)” ที่ยังคงมีข้อจ�ากัดและความไม่ชัดเจน ซึ่งท�าให้ 
ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าในเชิงเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ รวมถึงการเช่าตาม  
“พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒”  

๑จัดโดย คณะกรรมการกองทุนศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร และศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการสัมมนาตามโครงการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในงานร�าลึกศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด 
เศรษฐบุตร เรื่อง “ทรัพย ์อิงสิทธิ . . . เครื่องมือใหม่ส�าหรับนักลงทุนอสังหาฯ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒  
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์.

นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์ 
นิติกร สำ นักกฎหมาย

๑

 ทรัพย์อิงสิทธิ... 
      เครื่องมือใหม่
     สำ หรับนักลงทุนอสังหาฯ 
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ทีย่งัไม่ครอบคลุมถึงการเช่าเพื่อที่อยู่อาศัยและเพื่อการอื่นนอกเหนือจากการเช่าเพื่อพาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรม โดยร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้จะก�ำหนดทรัพย์อิงสิทธิหรือสิทธิในกำรใช้ประโยชน์ 
ในอสังหำริมทรัพย์ขึ้นใหม่เสมือนเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ได้ภำยในระยะเวลำตำมที่ก�ำหนด  
และก�ำหนดหลักเกณฑ์ในลักษณะต่ำง ๆ ให้มคีวำมชดัเจน ไม่ก่อให้เกดิควำมสบัสนระหว่ำงสทิธกิำรเช่ำ
ตำมกฎหมำยปัจจบุนักบัทรพัย์องิสทิธิตำมร่ำงกฎหมำยฉบับนีซ้ึง่มสีำระส�ำคัญของสิทธิท่ีแตกต่ำงกัน 
ตลอดจนก�ำหนดให้มรีะบบกำรจดทะเบยีน และกำรออกหนงัสอืรบัรองสทิธเิพือ่ให้เกดิควำมชดัเจน
และสร้ำงควำมเชือ่มัน่ในทรัพย์อิงสิทธิดังกล่ำว๒

ด้วยความส�าคญัของการสร้างความเชือ่มัน่ให้เกดิแก่นักลงทนุหรอืนักธรุกจิทีจ่ะน�าเงนิมาลงทนุ
หรือประกอบธุรกิจในประเทศโดยเฉพาะในภาคอสงัหาริมทรพัย์เพือ่ผลกัดันการขยายตวัทางเศรษฐกจิ
ของประเทศในภาพรวมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมทั้งเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ ์

ให้ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องได้มีความรู ้ ความเข้าใจ  
ในสาระส�าคัญของร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ 
พ.ศ. .... ตลอดจนเปิดโอกาสให้องค์กรและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อมูล 
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการ
กองทนุศาสตราจารย์ ดร.จิด๊ เศรษฐบตุร และศนูย์จดัการ 
ศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดให้มีโครงการ 
สัมมนาทางวิชาการ เนื่องในงานร�าลึกศาสตราจารย์ 
ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร ในหัวข้อเรื่อง “ทรัพย์อิงสิทธิ...  
เครื่ องมือใหม่ส� ำหรับนักลงทุนอสังหำฯ”  ขึ้น  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา  
โดยการจัดสัมมนาในครั้งน้ี ศำสตรำจำรย์ ดร.อุดม  

รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กล่าวเปิดการสัมมนา จากนั้น  
มีการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ทรัพย์อิงสิทธิ... เคร่ืองมือใหม่ส�าหรับนักลงทุนอสังหาฯ”  
โดย นำยปรนำคินทร์  กตัญญตุำนนท์ ผูอ้�านวยการส่วนกฎหมายการคลงัและภาษี ส�านักงานเศรษฐกจิ
การคลัง นำยยอดฉัตร ตสำริกำ ผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
นำยพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริทรัพย์ไทย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมเกียรติ   
วรปัญญำอนันต์ ผู้อ�านวยการศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 
นำยศภุวชิ  สิริกำญจน อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ด�าเนินรายการ

๒ข้อมูลการตรวจสอบวัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ ในเอกสาร “หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ�าเป็น 
ในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)”, หน้า ๑.
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โดยการสมัมนาทางวชิาการในเรือ่งดงักล่าวมีสาระ
ส�าคัญสรุปได้ ดังนี้

นำยปรนำคินทร์ กตัญญุตำนนท์ ผู ้อ�ำนวยกำร 
ส่วนกฎหมำยกำรคลงัและภำษ ีส�ำนกังำนเศรษฐกจิกำรคลงั 
กระทรวงกำรคลงั ได้แสดงความคดิเหน็ว่า เนือ่งจากกฎหมาย
ทีใ่ช้บงัคบัอยูใ่นปัจจบุนัเกีย่วกบัการเช่าอสงัหารมิทรพัย์นัน้ 
มข้ีอจ�ากดัหลายประการ อาท ิกำรเช่ำตำมประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย์ (ป.พ.พ.) ลกัษณะของสทิธกิารเช่าจะเป็น
สทิธเิฉพาะตวัของผูเ้ช่า โดยเมือ่ผูเ้ช่าตายสญัญาเช่ากจ็ะระงบั  
รวมทั้งยังห้ามการเช่าช่วง โอนสิทธิการเช่า หรือดัดแปลง  
ต่อเติม โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า นอกจากนี้  

โดยสภาพของสทิธกิารเช่ายงัไม่สามารถน�าไปเป็นหลกัประกนัการช�าระหนีด้้วยการจ�านองได้ ส่วนกำรเช่ำ
ตำมพระรำชบญัญตักิำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือพำณิชยกรรมและอุตสำหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒  
แม้จะมีบทบัญญัติรองรับการน�าสทิธกิารเช่าไปใช้ประโยชน์ในเรือ่งต่าง ๆ ได้ เช่น ให้น�าสทิธิการเช่า 
ตามพระราชบัญญตันิีไ้ปจ�านองได้ ผู้เช่าอาจให้เช่าช่วงได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ให้เช่า และ 
ให้สิทธิการเช่าตกทอดเป็นมรดกได้ เป็นต้น ก็ตาม แต่พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ก�าหนดขอบเขตของ
วตัถปุระสงค์ไว้เฉพาะเพือ่การพาณชิยกรรมและอตุสาหกรรมเท่านัน้ และเมือ่มกีารออกกฎหมายล�าดบัรอง
เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ในระยะเวลาต่อมา ก็ได้สร้างข้อจ�ากัดเพ่ิมย่ิงขึ้น จึงท�าให้ในทางปฏิบัติ  
มีผูม้าจดทะเบยีนเช่าตามพระราชบญัญตัฉิบบันีเ้พียงเล็กน้อยเท่านัน้

นอกจำกน้ี กำรเช่ำตำมค�ำพิพำกษำ
ศำลฎีกำที่ได ้มีแนวทำงกำรพิจำรณำเรื่อง
สญัญำต่ำงตอบแทนยิง่กว่ำสญัญำเช่ำธรรมดำ 
เช่น สัญญาเช่าที่มีการก�าหนดให้ผู ้เช ่าปลูก 
สิง่ปลกูสร้าง ช่วยเงินค่าก่อสร้าง หรือซ่อมแซม
ปรับปรุงสถานที่เช่าอย่างถึงขนาดเป็นสัญญา 
ต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา อันเป็น 
ผลให้การเช่านั้นมีลักษณะไม่เป็นการเฉพาะตัว 
อีกต่อไปแต่อย่างไรก็ตาม การทีจ่ะเข้าลกัษณะเป็น
สญัญาต่างตอบแทนยิง่กว่าสญัญาเช่าธรรมดาน้ัน 
คู ่สัญญายังไม่อาจตกลงกันและใช้บังคับเป็น
สัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดาได้เอง เพราะยังคงเป็นดุลพินิจของศาลซ่ึงขึ้นอยู่กับ 
ข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันในแต่ละกรณี จึงมีความไม่ชัดเจนแน่นอน
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ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงได้ยกร่าง “ร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ....” ข้ึน  
เพือ่ก�าหนดลักษณะการเช่าอสังหาริมทรพัย์ทีไ่ม่มข้ีอจ�ากัดดงักล่าวบญัญตัไิว้เป็นกฎหมายขึน้โดยเฉพาะ
อย่างชดัเจน โดยก�าหนดให้สทิธกิารเช่าไม่เป็นสทิธิเฉพาะตัว มคีวามคล่องตัว และสามารถเปลีย่นมือได้ 
รวมทั้งไม่จ�ากัดวัตถุประสงค์ในการเช่าเพื่อให้ครอบคลุมทั้งการเช่าเพื่อพาณิชยกรรม การเช่าเพื่อ 
อุตสาหกรรม และการเช่าเพื่อที่อยู่อาศัยด้วย ซึ่งในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม  
๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ  
พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ๓  โดยร่ำงพระรำชบญัญัติฉบบันีไ้ด้ก�ำหนดสทิธกิำรใช้ประโยชน์
ในอสังหำริมทรัพย์อีกรูปแบบหน่ึง เพ่ือเป็นทำงเลือกส�ำหรับกำรใช้ประโยชน์ในอสังหำริมทรัพย์
นอกเหนอืจำกกรรมสทิธ์ิและสทิธกิำรเช่ำ โดยมบีทบญัญติัรองรบัในลกัษณะต่ำง ๆ  โดยสรปุได้ ดงันี้

๑. ก�าหนดให้ “ทรัพย์อิงสิทธิ” เป็นทรัพย์สินที่อิงจากสิทธิการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์  
ประเภทที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน และห้องชุดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยอาคารชุด โดยผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิต้องเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนด และเจ้าของห้องชุดเท่านั้น

๒. ก�าหนดให้ “การก่อตัง้ทรพัย์องิสทิธ”ิ ต้องท�าเป็นหนงัสอืและจดทะเบยีนต่อพนกังานเจ้าหน้าที่ 
โดยมีก�าหนดระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ ปี และจะก่อต้ังทรัพย์อิงสิทธิเฉพาะบางส่วนในอสังหาริมทรัพย ์
ตามโฉนดที่ดินหรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดไม่ได้

๓. ก�าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งจดทะเบียนการก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิแล้วต้องออก “หนังสือ
รับรองทรัพย์อิงสิทธิ” โดยท�าเป็นคู่ฉบับรวม ๒ ฉบับ เพื่อมอบให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์และเก็บไว ้
ที่ส�านักงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

๔. ก�าหนดให้ “ทรพัย์องิสิทธิแบ่งแยกมไิด้” โดยทีด่นิทีมี่การก่อต้ังทรพัย์อิงสทิธแิล้ว จะแบ่งแยก
ออกเป็นหลายแปลงหรือรวมกับที่ดินแปลงอื่นเข้าเป็นแปลงเดียวกันไม่ได้

๕. ก�าหนด “สทิธิ หน้าที ่และความรบัผดิของเจ้าของอสงัหารมิทรพัย์” โดยเมือ่มีการจดทะเบยีน
ทรพัย์อิงสทิธิแล้ว ห้ามมใิห้เจ้าของอสงัหารมิทรพัย์ก่อตัง้ทรพัยสทิธใิด ๆ ในอสังหารมิทรัพย์ เว้นแต่ได้รบั
ความยนิยอมเป็นหนงัสอืจากผูท้รงทรพัย์องิสทิธิ อย่างไรกด็ ีการก่อตัง้ทรพัย์องิสทิธไิม่กระทบสทิธขิอง
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่น หรือการใช้กรรมสิทธิ ์

๓ร่างพระราชบญัญตัทิรพัย์องิสทิธ ิพ.ศ. .... ซึง่เสนอโดยคณะรฐัมนตร ีได้รบัการบรรจรุะเบยีบวาระการประชมุเป็นเรือ่งด่วน  
ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๙๐/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยท่ีประชุม 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาและลงมติในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ โดยได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ไว้พิจารณา และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่ง จ�านวน ๑๗ คน เพื่อพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นคณะกรรมาธิการ 
โดยเห็นชอบให้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดน้ี  
ซึ่งครบก�าหนดในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

ทั้งน้ี ปัจจุบันคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... ได้พิจารณาเสร็จแล้ว และได้
เสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี พร้อมด้วยรายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และได้รับการบรรจุระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณาในวาระที่สอง ข้ันพิจารณาเรียงตามล�าดับมาตรา  
และวาระที่สาม และได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป.
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ในอสงัหารมิทรพัย์เป็นหลกัประกนัการช�าระหน้ีโดยการจ�านองหรอืการใช้เป็นหลกัประกันตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ นอกจากนี้ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิจะยกเลิก
ทรพัย์องิสิทธิภายในระยะเวลาทรพัย์อิงสทิธไิม่ได้ หากการยกเลกิน้ันกระทบถงึสทิธขิองบุคคลภายนอก
ผู้ท�าการโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนโดยสุจริตแล้ว

๖. ก�าหนด “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิ” ไว้ ดังนี้
(ก) ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิมีสิทธิใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิตาม 

พระราชบัญญัตินี้ และตามที่ระบุในหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ
(ข) ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธสิำมำรถโอนทรัพย์อิงสิทธิให้แก่บุคคลอื่น และใช้เป็นหลักประกัน

กำรช�ำระหน้ีโดยกำรจ�ำนองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ รวมทัง้ยงัสามารถตกทอดทำงมรดกได้ 
(ค) ผูท้รงทรพัย์องิสทิธมิสีทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิในอสงัหาริมทรัพย์ทีก่่อตัง้ทรพัย์องิสทิธิ

เสมอืนหนึง่เป็นเจ้ำของกรรมสทิธิใ์นอสงัหำริมทรพัย์ เว้นแต่สทิธิตดิตามและเอาคนืซ่ึงอสงัหารมิทรพัย์
จากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อ่ืนสอดเข้าเก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นั้น 
โดยมชิอบด้วยกฎหมาย ให้ยังคงเป็นสิทธขิองเจ้าของอสงัหารมิทรพัย์ โดยผูท้รงทรพัย์องิสทิธต้ิองแจ้งเหตุ
ดังกล่าวให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทราบโดยพลัน 

(ง) ให้กรรมสิทธ์ิในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิดัดแปลง ต่อเติม หรือ 
สร้างขึน้ใหม่ในอสงัหารมิทรพัย์ตกเป็นของผูท้รงทรัพย์องิสทิธ ิและเมือ่ทรพัย์อิงสทิธริะงบัลง ให้กรรมสทิธิ์
ในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงนั้นตกเป็นของเจ้ำของอสังหำริมทรัพย์ เว้นแต่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์
และผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิจะตกลงเป็นอย่างอื่น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เป็นห้องชุด มิให้กรรมสิทธิ์ 
ในห้องชุดทีมี่การดัดแปลงหรอืต่อเตมิตกเป็นของผูท้รงทรพัย์อิงสทิธ ิแต่ให้ยงัคงเป็นของเจ้าของห้องชดุ

(จ) ในกรณทีีม่กีารโอนทรพัย์อิงสทิธิและมกีารผดิสญัญาระหว่างผูโ้อนและผูร้บัโอนทรพัย์องิสทิธิ
อันเป็นเหตใุห้ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่บอกเลกิสญัญา การบอกเลกิสญัญาน้ันต้องไม่กระทบถงึสิทธิของบคุคลภายนอก
ผู้ท�าการโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนโดยสุจริตแล้ว

๗. เมื่อทรัพย์อิงสิทธิระงับลง ให้ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิส่งมอบอสังหำริมทรัพย์คืนแก่เจ้ำของ
อสงัหำรมิทรพัย์ตำมสภำพทีเ่ป็นอยู่ในเวลำนัน้ เว้นแต่เจ้าของอสงัหารมิทรพัย์และผูท้รงทรพัย์องิสทิธิ 
จะตกลงเป็นอย่างอื่น 

๘. ก�าหนดให้การออกหนงัสอืรบัรองทรพัย์องิสทิธ ิ การจดทะเบยีนนติกิรรม หรอืการด�าเนินการ 
อืน่  ๆ เกี่ยวกับทรัพย์อิงสิทธิ ให้เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยตำมที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง  
แต่ต้องไม่เกนิอตัรำตำมบญัชีท้ำยพระรำชบญัญตันิี ้และให้กรมทีด่นิหกัค่าใช้จ่ายไว้ร้อยละ ๕ ของเงนิ 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้ ทั้งนี้ ให้ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บหลังหักค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายได้ของ
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่มีกฎหมายจัดตั้งส�าหรับการด�าเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ภายในเขตนั้น 
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จะเห็นได้ว่าร่างพระราชบัญญัตทิรพัย์อิงสทิธ ิ พ.ศ. .... เป็นการสร้างแรงจูงใจและความเชือ่มัน่
ให้แก่นักลงทุนหรือนักธุรกิจที่จะน�าเงินเข้ามาลงทุนหรือประกอบธุรกิจในประเทศ ให้สามารถใช้สิทธิ
ในอสังหาริมทรัพย์ได้โดยสะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าและเกิดสภาพคล่อง 
ในภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ทั้งนี้  
เพือ่ความเข้าใจในหลกัการและสาระส�าคัญของร่างพระราชบญัญติัดังกล่าวอย่างชัดเจน สามารถพจิารณา
ได้จากแผนภาพต่อไปนี้

แผนภำพแสดงหลักกำรและสำระส�ำคัญของร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ....

 

 นำยยอดฉัตร ตสำริกำ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรพิเศษ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
ได้แสดงความคิดเห็นว่า เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ของร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ....  
ที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณา 
และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัต ิ
แห่งชาติ พบว่า มีหลักกำรเพื่อแปลงสิทธิกำรเช่ำ 
ในอสังหำริมทรัพย์ให้เป็นทรัพย์สินชนิดใหม่ (New  
Asset Class) ขึ้นมำ เพือ่จะท�าให้สิทธกิารใช้ประโยชน์
ในอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
และสามารถรองรับการใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ
อันเป็นการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของประเทศ โดยกำรให้
เจ้ำของอสงัหำริมทรพัย์สำมำรถน�ำอสังหำรมิทรพัย์ไป 
“จดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิ” และ “โอนขำยสิทธิ”  
ให้บุคคลอื่นเป็นผู ้ทรงทรัพย์อิงสิทธิ เพื่อให้ผู ้ทรง 

ข้อมูลจากส�านักกฎหมาย ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง (https://www.mof.go.th/home/Press_release/News2018/004.pdf)

ผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิ

(เจ้ำของที่ดินมีโฉนด/ห้องชุด)

ท�าสัญญาการ

ให้ใช้ทรัพย์อิงสิทธิ

โดยท�าเป็นหนังสือ

และมีค่าตอบแทน

สิทธิ:
- ให้เช่ำ ขำย เป็น
หลักประกันกำร
กู้ยืม ตกทอดแก่
ทำยำท
- ดัดแปลง ต่อเติม
สิ่งปลูกสร้ำง

หน้ำที่:

ดูแลรักษำ

ซ่อมแซม และ

ปัดป้องภยันตรำย

แก่ทรัพย์นั้น

ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิ

ออกหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ

โอนคืนเจ้ำของเมื่อครบก�ำหนด ๓๐ ปี

จดทะเบียน (คู่สัญญำขอจดทะเบียนต่อกรมที่ดิน)
- ทรัพย์อิงสิทธิมีระยะเวลำไม่เกิน 30 ปีนับจำก
  จดทะเบียน
- เมื่อจดทะเบียนแล้วห้ำมก่อภำระผูกพัน
  เหนืออสังหำริมทรัพย์นั้น

วัตถุประสงค์
      เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรลงทุนในประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
      ในภำคอสังหำริมทรัพย์ โดยกำรสร้ำงแรงจูงใจและควำมเชื่อมั่น
      ให้แก่นักลงทุนหรือนักธุรกิจที่จะน�ำเงินลงทุนหรือเข้ำมำ
      ประกอบอำชีพในประเทศ
      เพื่อให้สำมำรถใช้อสังหำริมทรัพย์ก่อให้เกิดประโยชน์ทำง
      เศรษฐกิจได้มำกยิ่งขึ้น นอกเหนือจำกกำรมีกรรมสิทธิ์หรือ
      กำรมีสิทธิกำรเช่ำในอสังหำริมทรัพย์เท่ำนั้น
      ก�ำหนดทรัพย์อิงสิทธิหรือสิทธิกำรใช้ประโยชน์ในอสังหำริมทรัพย์ 
      ขึ้นใหม่
      ทรัพย์อิงสิทธินั้น คือ กำรที่เจ้ำของอสังหำริมทรัพย์ตกลงให้บุคคล
      อีกคนหน่ึงมีสิทธิใช้ประโยชน์ในอสังหำริมทรัพย์ โดยมีกำรจดทะเบียน
       และมีก�ำหนดระยะเวลำไม่เกิน 30 ปี
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ทรัพย์องิสทิธสิำมำรถใช้ประโยชน์ในอสงัหำรมิทรพัย์นัน้ได้เสมอืนเป็นเจ้ำของกรรมสทิธิ ์รวมท้ังสำมำรถ
โอนเปล่ียนมือหรือน�ำไปเป็นหลักประกันได้โดยไม่ต้องได้รับควำมยินยอม ซึ่งจะท�าให้ทรัพย์อิงสิทธิ 
มีมูลค่าและมีสิทธิทางกฎหมายที่ชัดเจน

ทั้งนี้ ดังได้กล่าวแล้วว่าวัตถุประสงค์ของการเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ คือ การท�าให้เกิด
ทรัพย์สินขึ้นใหม่เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ ดังนั้น กฎหมายจึงได้ก�าหนดให้ 
“เจ้ำของอสังหำริมทรัพย์ขอจดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิฝ่ำยเดียว” กล่าวคือ เจ้าของอสังหาริมทรัพย ์
ที่มีความประสงค์จะน�าอสังหาริมทรัพย์ของตนออกให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ตามร่างพระราชบัญญัติฯ 
สามารถน�าไปจดทะเบยีนฝ่ายเดยีวเพือ่สร้างทรัพย์สนิใหม่ขึน้มาได้ทันท ีซึง่จะช่วยรองรับการใช้ประโยชน์
ในทางเศรษฐกิจได้โดย “ไม่จ�ำเป็นต้องรอให้มีคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งก่อน” หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง คือ 
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่มีความประสงค์จะน�าอสังหาริมทรัพย์ไปใช้ประโยชน์แบบทรัพย์อิงสิทธิ 
สามารถไปจดทะเบยีนฝ่ายเดยีวเพือ่แยกสทิธกิารใช้ประโยชน์ในอสงัหารมิทรพัย์ของตนออกจากกรรมสทิธิ์
ในที่ดินได้ และน�าสิทธิการใช้ประโยชน์ดังกล่าวไปหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้โดยตรง

เมือ่เจ้าของอสงัหารมิทรพัย์น�าอสงัหารมิทรพัย์ของตนไปจดทะเบยีนทรพัย์อิงสทิธิฝ่ายเดยีวแล้ว
กจ็ะ “ยงัคงสถำนะควำมเป็นเจ้ำของอสงัหำรมิทรพัย์” ของตนอยู ่และมสีถานะเป็น “ผูท้รงทรพัย์องิสทิธิ
คนแรก” โดยสามารถน�าทรพัย์องิสิทธท่ีิแยกออกมาไปหาประโยชน์ได้โดยไม่ต้องสญูเสยีกรรมสทิธิข์องตน 
อาทิ เมื่อมีผู้สนใจที่จะใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เจ้าของไปจดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิไว้ฝ่ายเดียว 
ก็สามารถขายโอนทรัพย์อิงสิทธิให้แก่ผู้ที่สนใจได้ หรือในกรณีที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ต้องการกู้เงิน 
ก็สามารถน�าทรพัย์องิสทิธไิปเป็นหลักประกันการกู้ยมืเงินได้ และหากผดิสญัญาหรอืไม่ช�าระหนีด้งักล่าว 
ก็สามารถน�าทรัพย์อิงสิทธิออกขายทอดตลาดเพื่อหาผู้ซื้อที่จะมาเป็นผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิได้ ซึ่งการซื้อ
ทรัพย์อิงสิทธิจะมีราคาต�่ากว่าการซื้อกรรมสิทธิ์ แต่ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิสามารถใช้ประโยชน์ได้เสมือน
เจ้าของกรรมสิทธ์ิ เพยีงแต่มีระยะเวลาทีจ่�ากัด และเจ้าของอสงัหารมิทรพัย์ก็ไม่เสยีกรรมสทิธิใ์นทีด่นิไป

ส�ำหรับหลกักำรของร่ำงพระรำชบญัญัตทิรพัย์อิงสทิธ ิพ.ศ. .... อำจแบ่งกำรพจิำรณำออกได้
เป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้๔ 

๔ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง, “สรุปสาระส�าคัญของร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ....”,  
เอกสารประกอบการเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... , หน้า ๒-๓.

สิทธิของผู้ที่จะมาเป็นผู้ทรงทรัพย์สิทธิ

เป็นไปตามกฎหมาย และให้มีก�าหนดระยะเวลา

ของทรัพย์อิงสิทธิไว้สูงสุดไม่เกิน ๓๐ ปี

เจ้ำของ

อสังหำริมทรัพย์

น�ำอสังหำริมทรัพย์ไปจดทะเบียน

ทรัพย์อิงสิทธิฝ่ำยเดียว
กรรมสิทธิ์

ทรัพย์อิงสิทธิ น�ำไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่

ยังคงมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
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กลุม่ที ่๑ หลกักำรทีบ่งัคบัให้ใช้กบัทรพัย์องิสทิธทุิกกรณ ีโดยคู่สญัญำไม่สำมำรถก�ำหนดหรอื
ตกลงเป็นอย่ำงอืน่ได้ ได้แก่ บทบญัญตัทิีม่หีลกัการทีเ่ป็นแก่นของความเป็นทรพัย์องิสทิธ ิและมผีลของ
กฎหมายก�าหนดไว้อย่างชัดเจน โดยคูส่ญัญาจะตกลงหรอืก�าหนดไว้ในสญัญาให้แตกต่างจากบทบญัญตัิ
ของกฎหมายมิได้ ซึ่งประกอบด้วยหลักการ ดังนี้

(๑) การก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิต้องท�าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เท่าน้ัน  
มิฉะนั้นเป็นโมฆะ

(๒) ผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิต้องเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น
(๓) ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิอาจให้เช่าช่วงหรือโอนทรัพย์อิงสิทธิได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม

จากผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิ
(๔) ทรัพย์อิงสิทธิตกทอดแก่ทายาทได้
(๕) ทรพัย์องิสทิธสิามารถน�าไปเป็นหลกัประกันการช�าระหนีโ้ดยการจ�านองได้ โดยไม่ต้องได้รบั

ความยินยอมจากผู้ให้เช่า

กลุ่มที่ ๒ หลักกำรที่ก�ำหนดสิทธิและหน้ำที่ของคู่สัญญำไว้แตกต่ำงจำกบทบัญญัติว่ำด้วย
กำรเช่ำทรพัย์ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ (ป.พ.พ.) แต่คูส่ญัญำอำจตกลงเป็นอย่ำงอ่ืนได้ 
ได้แก่ บทบัญญัติที่ก�าหนดสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาในทรัพย์อิงสิทธิซึ่งแตกต่างจากการเช่าทรัพย ์
ตาม ป.พ.พ. แต่คูสั่ญญาสามารถตกลงเป็นอย่างอืน่ได้ ทัง้น้ี เพือ่ให้กฎหมายมคีวามยดืหยุน่และสามารถ
ปรับใช้ได้กับสัญญาทรัพย์อิงสิทธิที่อสังหาริมทรัพย์มีความหลากหลาย ซึ่งประกอบด้วยหลักการ ดังนี้

(๑) ผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิไม่ต้องรับผิดในความช�ารุดบกพร่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างสัญญาทรัพย์
อิงสิทธิ และผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิมีหน้าที่ต้องจัดการซ่อมแซมทุกประการตลอดระยะเวลาสัญญา

(๒) ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิสามารถท�าการดัดแปลง ต่อเติม และปลูกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง 
ลงบนอสังหารมิทรัพย์ทีจ่ดทะเบยีนทรัพย์องิสทิธไิด้โดยไม่ต้องได้รบัความยนิยอมจากผูใ้ห้ทรพัย์อิงสทิธิ

(๓) ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิมีหน้าที่จัดการและแจ้งให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทราบโดยพลัน  
ในกรณีที่ต้องจัดการอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อปัดป้องภยันตรายแก่อสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียน
ทรัพย์อิงสิทธิ หรือในกรณีที่มีบุคคลภายนอกรุกล�้าเข้ามาหรือเรียกร้องสิทธิอย่างใดอย่างหน่ึงเหนือ
อสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิ

กลุ่มที ่ ๓ หลกักำรทีส่ำมำรถน�ำประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์ (ป.พ.พ.) มำใช้บงัคบัได้ 
โดยไม่จ�ำเป็นต้องก�ำหนดไว้โดยเฉพำะในร่ำงพระรำชบญัญัต ิได้แก่ หลกัการท่ีไม่ได้ก�าหนดรายละเอยีด
ไว้ในร่างพระราชบัญญตัทิรพัย์องิสทิธิ พ.ศ. .... แต่ได้ก�าหนดให้น�าหลกักฎหมายว่าด้วยการเช่าทรพัย์ท่ัวไป
ตาม ป.พ.พ. มาใช้บงัคบั เพือ่ป้องกนัมิให้เกิดปัญหาเก่ียวกับการตคีวามสญัญาและช่องว่างของกฎหมาย 
ซึ่งประกอบด้วยหลักการ ดังนี้

(๑) กำรส่งมอบอสงัหำรมิทรัพย์ท่ีจดทะเบยีนทรพัย์องิสทิธ ิ โดยผูใ้ห้ทรพัย์อิงสทิธิต้องส่งมอบ
อสงัหาริมทรพัย์ทีจ่ดทะเบยีนทรพัย์องิสทิธิในสภาพอันซ่อมแซมดแีล้ว ซึง่หากผูใ้ห้ทรพัย์อิงสทิธิส่งมอบ
ในสภาพที่ไม่เหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ตามสัญญา ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิจะบอกเลิกสัญญาก็ได้ ทั้งน้ี 
ตามหลักการแห่ง ป.พ.พ. มาตรา ๕๔๖ และมาตรา ๕๔๘
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(๒) กำรน�ำบทบญัญตัว่ิำด้วยกำรซือ้ขำยมำใช้บงัคบัโดยอนโุลม โดยในเรือ่งเกีย่วกบัการส่งมอบ
อสังหาริมทรัพย์ และความรับผิดของผู ้ให้ทรัพย์อิงสิทธิในกรณีช�ารุดบกพร่องและการรอนสิทธิ  
รวมทั้งผลแห่งข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิดตามสัญญาทรัพย์อิงสิทธิ ให้บังคับด้วยบทบัญญัติว่าด้วย 
การซื้อขายโดยอนุโลมตามควร ทั้งนี้ ตามหลักการแห่ง ป.พ.พ. มาตรา ๕๔๙ 

(๓) กำรใช้อสงัหำรมิทรพัย์ โดยผูท้รงทรพัย์องิสทิธต้ิองใช้อสงัหารมิทรพัย์ทีจ่ดทะเบยีนทรพัย์
องิสทิธติามประเพณนียิมปกตหิรอืตามทีก่�าหนดไว้ในสญัญาทรพัย์อิงสทิธิ หากผูท้รงทรพัย์อิงสทิธฝ่ิาฝืน 
ผูใ้ห้ทรพัย์องิสทิธอิาจบอกกล่าวให้ผูท้รงทรพัย์อิงสทิธิปฏบิตัใิห้ถกูต้อง หากผูท้รงทรพัย์อิงสิทธยิงัละเลย
ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิจะบอกเลิกสัญญาก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักการแห่ง ป.พ.พ. มาตรา ๕๕๒ 
และมาตรา ๕๕๔ นอกจากนี ้ ผู้ทรงทรพัย์องิสทิธยิงัต้องรบัผดิในความสญูหายหรอืบบุสลายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ 
แก่อสังหาริมทรัพย์ เพราะความผิดของผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิหรือบุคคลซึ่งอยู่กับผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิ 
หรือของผู้เช่าช่วง แต่ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิไม่ต้องรับผิดในความสูญหายหรือบุบสลายอันเกิดจากการใช้
อสังหาริมทรัพย์โดยชอบ ทั้งนี้ ตามหลักการแห่ง ป.พ.พ. มาตรา ๕๖๒

(๔) กำรสงวนอสังหำริมทรัพย์ โดยผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิต้องสงวนอสังหาริมทรัพย์นั้นในระดับ
วิญญูชน หากผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิฝ่าฝืน ผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิอาจบอกกล่าวให้ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิปฏิบัติ
ให้ถูกต้องได้ หากผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิยังละเลยไม่ปฏิบัติตาม ผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิจะบอกเลิกสัญญาก็ได้  
ทั้งนี้ ตามหลักการแห่ง ป.พ.พ. มาตรา ๕๕๓ และ มาตรา ๕๕๔

(๕) กำรเข้ำตรวจดทูรพัย์สนิ โดยผูท้รงทรพัย์องิสทิธต้ิองยอมให้ผูใ้ห้ทรพัย์อิงสทิธหิรอืตวัแทน
ของผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิตรวจดูอสังหาริมทรัพย์เป็นครั้งคราวในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ ตามหลักการ
แห่ง ป.พ.พ. มาตรา ๕๕๕

(๖) ค่ำตอบแทนทรัพย์อิงสิทธ ิ โดยในกรณีทีไ่ม่มกีารก�าหนดโดยสญัญาหรอืจารตีประเพณว่ีา 
จะช�าระค่าตอบแทนทรพัย์องิสทิธเิวลาใด ให้ช�าระเมือ่สิน้ระยะเวลาอันได้ตกลงก�าหนดกันไว้ทุกคราวไป 
กล่าวคือ ถ้าตกลงช�าระค่าตอบแทนทรพัย์องิสทิธกินัเป็น “รายปี” กพึ็งช�าระเมือ่สิน้ปี ถ้าตกลงช�าระกัน
เป็น “รายเดอืน” กพ็งึช�าระเมือ่สิน้เดอืน และในกรณทีีผู่ท้รงทรัพย์อิงสิทธิไม่ช�าระค่าตอบแทนทรพัย์อิงสทิธ ิ
ผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ แต่ถ้าค่าตอบแทนทรัพย์อิงสิทธินั้นจะพึงส่งเป็นรายเดือน 
หรือส่งเป็นระยะเวลายาวกว่ารายเดือนขึ้นไป ผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิต้องบอกกล่าวแก่ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิ
ก่อนว่าให้ช�าระภายในเวลาใด ซึ่งพึงก�าหนดอย่าให้น้อยกว่า ๑๕ วัน ทั้งนี้ ตามหลักการแห่ง ป.พ.พ. 
มาตรา ๕๕๙ และมาตรา ๕๖๐ 

(๗) เรือ่งควำมสญูหำย ในกรณทีีอ่สงัหารมิทรพัย์ทีจ่ดทะเบยีนทรพัย์อิงสทิธิสญูหายไปทัง้หมด 
ให้สญัญาทรพัย์องิสทิธริะงบั แต่ถ้าอสงัหารมิทรพัย์นัน้สญูหายไปเพยีงบางส่วนและมไิด้เป็นความผดิของ
ผูท้รงทรพัย์องิสทิธ ิ ผูท้รงทรัพย์องิสทิธิจะเรยีกให้ลดค่าตอบแทนทรพัย์อิงสทิธิลงตามส่วนทีส่ญูหายกไ็ด้ 
แต่หากความสูญหายนั้นท�าให้ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิไม่สามารถใช้สอยอสังหาริมทรัพย์ส่วนที่คงเหลืออยู่
ให้ส�าเร็จประโยชน์ดังที่ได้มุ่งหมายไว้ตอนเข้าท�าสัญญา ให้ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิมีสิทธิบอกเลิกสัญญา  
ทั้งนี้ ตามหลักการแห่ง ป.พ.พ. มาตรา ๕๖๗ และมาตรา ๕๖๘
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68จุ ล นิิ ติ

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมเกียรติ  วรปัญญำอนันต์ ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์กฎหมำยแพ่ง  
คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า การเสนอร่างพระราชบัญญัต ิ

ทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... เป็นการน�าเสนอ 
ร่างกฎหมายเพื่อน�าไปสู ่ “รูปแบบใหม่ 
ของทรัพยสิทธิเหนืออสังหำริมทรัพย์ 
บำงประเภท” ได ้แก ่ ที่ดินที่มีโฉนด  
และห้องชุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น  
“เครือ่งมอืใหม่” ในกำรกระตุน้เศรษฐกจิ 
ในตลำดอสังหำริมทรัพย์ ซึ่งสามารถ 
กระท�าได้ตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๙๘ 

ที่ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า “ทรัพยสิทธิทั้งหลายนั้น ท่านว่าจะก่อตั้งขึ้นได้แต่ด้วยอาศัยอ�านาจ 
ในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น” 

ส่วนค�าว่า “ทรัพย์อิงสิทธิ” ซ่ึงไม่พบค�าแปลในภาษาต่างประเทศพิจารณาแล้วเห็นว่า  
เป็น “ค�ำใหม่ที่ตั้งใจประดิษฐ์ขึ้นมำโดยเฉพำะ” เพื่อมิให้เป็นเรื่อง “การเช่า” หรือ “ทรัพยสิทธิ” 
ที่มีอยู ่ในปัจจุบัน ซึ่งมีข้อจ�ากัดที่ท�าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าในเชิง
เศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้เป็นเครื่องมือใหม่ส�าหรับกระตุ้นการลงทุนในตลาด
อสังหาริมทรัพย์โดยตรง อย่างไรก็ดี เมื่อได้ตรวจสอบข้อมูลกฎหมำยของต่ำงประเทศท่ีเก่ียวข้อง 
กับกำรก�ำหนดสิทธิกำรใช้ประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์ท่ีมีระยะเวลำจ�ำกัดแล้วจะตรงกับเรื่อง 
“emphytéotique”๕  ตำมประมวลกฎหมำยชนบทของประเทศฝรั่งเศส (Code rural) 
มำตรำ L. 451-1 ซึ่งเป็นกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์รูปแบบหนึ่งที่มีก�ำหนดระยะเวลำค่อนข้ำงยำว  
คือ ตั้งแต่ ๑๘ ปี ถึง ๙๙ ปี 

โดยแนวคิดของการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะยาวดังกล่าวนั้น มีที่มาจากการที่รัฐประสงค์ 
จะกระตุน้ให้เกดิการพฒันาเพือ่สร้างมลูค่า และเพือ่ให้มีการใช้อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การเกษตรได้อย่าง 
คุ้มค่า ซึ่งวัตถุแห่งสัญญา ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเกษตร และขยายรวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์ 
เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมด้วย 

๕ค�าว่า “emphytéotique” มีรากทรัพย์มาจากค�าในภาษากรีก คือ “emphyteusis” ที่เกิดขึ้นในสมัยโรมันยุคจักรวรรดิ
ตอนต้น ซึ่งเป็นวิธีการเกี่ยวกับการส่งมอบที่ดินเปล่าให้ไปท�าการเกษตรหรือหรือท�าสิ่งปลูกสร้างลงบนที่ดิน โดยผู้ปกครองจักรวรรดิ
ไม่ต้องลงทุนเอง แต่จะได้มูลค่าเพิ่มจากที่ดินนั้น ทั้งนี้ ในยุคล่าอาณานิคมก็ได้ใช้วิธีการดังกล่าวเพื่อให้มีการลงทุนท�าการเกษตรหรือ
ท�าสิ่งปลูกสร้าง โดยเสียค่าตอบแทนให้แก่เจ้าอาณานิคม, สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์, เอกสารประกอบการสัมมนาฯ หน้า ๓.
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ทั้งนี้ สิทธิของผู้เช่าตามสัญญาเช่าประเภทนี้จะมีลักษณะพิเศษหรือสถานะที่แตกต่างไปจาก 
ผู้เช่าทั่วไป กล่าวคือ โดยปกติแล้วสิทธิของผู้เช่าตามสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ได้แก่ “บุคคลสิทธิ”  
เป็นสทิธิเฉพาะตวั ในขณะทีสั่ญญาเช่า emphytéotique น้ัน ผูเ้ช่าจะมี “ทรพัยสิทธ”ิ เหนืออสงัหารมิทรพัย์
ที่เช่า ซึ่งสามารถน�าไปจ�านอง โอนสิทธิให้แก่ผู้อ่ืนหรือให้เช่าช่วงได้ รวมทั้งสามารถปรับปรุง ต่อเติม 
หรอืดดัแปลง ตลอดจนใช้ประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัย์นัน้ได้อย่างเตม็ที ่ อย่างไรก็ตาม เมือ่ครบก�าหนด 
ระยะเวลาการเช่าแล้ว สทิธย่ิอมสิน้สดุลง เว้นแต่จะมกีารจดทะเบยีนครัง้ใหม่ และไม่อาจน�าหลักเกณฑ์ 
การขยายระยะเวลาออกไปโดยปริยายอย่างสัญญาที่ไม่มีก�าหนดระยะเวลามาใช้ได้ กล่าวคือ จะต้อง
กระท�าโดยชัดแจ้งตามแบบ ที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องมีการจดทะเบียนเท่านั้น 

นำยพรนริศ  ชวนไชยสิทธิ์ นำยกสมำคมอสังหำริมทรัพย์ไทย ได้แสดงความคิดเห็นว่า  
หลักการแห่งร่างพระราชบญัญติัทรพัย์อิงสทิธิ 
พ.ศ. .... เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน
ที่ต้องการการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทย  
โดยเฉพาะในเขตพฒันาพเิศษและพืน้ทีท่ีม่มูีลค่า 
ทางเศรษฐกิจสูง อาทิ ที่ดินบริเวณกลางเมือง 
เขตสาทรหรอืเยาราช เป็นต้น แต่อย่างไรกต็าม 
ในมมุมองของผู้ประกอบธุรกิจอสังหารมิทรพัย์ 
และอาคารชดุซึง่ต้องการหาทีด่นิเพ่ือมาพฒันา 
ให้ตรงกบัความต้องการของผูบ้รโิภคไม่ว่าจะเป็น 
การสร้างอาคารเพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั การอตุสาหกรรม 
หรือพาณิชยกรรม มีข้อสังเกตบำงประกำร 
เกี่ยวกับ “ระยะเวลำในกำรจดทะเบียน 
ทรัพย์องิสทิธิ” โดยมคีวำมเหน็ว่ำ ยิง่ก�ำหนด 
ให้ทรัพย์อิงสิทธิมีระยะเวลำยำวนำนเท่ำใด 
จะช่วยเพิ่มสภำพคล่องและมูลค่ำให้กับทรัพย์อิงสิทธิมำกยิ่งขึ้นเท่ำนั้น เพราะปัจจุบันต้นทุน 
การก่อสร้างได้เพิม่มากขึน้กว่าในอดตีเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นค่าวสัดุอปุกรณ์การก่อสร้างหรอืค่าแรงงาน 
ต่าง ๆ ดังนั้น การที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก�าหนดให้ท�าสัญญาเช่าได้ไม่เกิน ๓๐ ป ี
จึงอาจจะไม่คุ้มทุนและมีความเสี่ยงกับการลงทุนขนาดใหญ่ ซึ่งคาดว่าในอนาคตอาจมีความจ�าเป็น 
ต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย โดยขยายระยะเวลาให้สามารถท�าสัญญาเช่าได้มากกว่า ๓๐ ปี ก็ได ้
ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังนั้น จึงมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระยะเวลา 
ในการจดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิดังกล่าว โดยเห็นควรให้ก�าหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติว ่า 
ให้สามารถจดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิได้ไม่เกิน ๓๐ ปี หรือตามที่กฎหมายอ่ืนก�าหนดไว้ เพื่อรองรับ 
ในกรณีที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอื่นมีการแก้ไขปรับปรุงและอนุญาต 
ให้ท�าสัญญาเช่าได้เกินกว่า ๓๐ ปี เพื่อไม่ต้องกลับมาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้อีกครั้ง
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นอกจากนี ้ยงัมีข้อสังเกตเกีย่วกบั “กำรใช้ประโยชน์ในทรพัย์องิสทิธ”ิ โดยไม่จ�ำกดัวตัถปุระสงค์
ในกำรเช่ำ หรือเปิดโอกำสให้ผู้เช่ำสำมำรถใช้ประโยชน์ในอสังหำริมทรัพย์ที่เช่ำได้อย่ำงเต็มที่  
โดยเฉพาะหลักการที่ก�าหนดให้ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิสามารถให้เช่าช่วงได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม
จากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิ ซึ่งหลักการดังกล่าวแม้จะช่วยให้เกิดความยืดหยุ่น
ในทางปฏิบัติได้ก็ตาม แต่เห็นสมควรให้มีการก�าหนดเรื่องกรอบวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์
ไว้ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคู่สัญญาด้วย เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้อสังหาริมทรัพย์นอกกรอบ 
วัตถุประสงค์ที่ได้ก�าหนดไว้ เช่น หากการให้เช่าช่วงอยู่ในกรอบวัตถุประสงค์หรือภายในขอบเขต
ของลักษณะการใช้ประโยชน์ก็สามารถกระท�าได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาต แต่หากให้เช่าช่วงนอกกรอบ
วัตถุประสงค์ต้องได้รับความยินยอมจากผู ้ให้ทรัพย์อิงสิทธิก่อน และในประเด็นที่อนุญาตให้ม ี
การดัดแปลง ต่อเติม หรือก่อสร้าง ก็ควรก�าหนดขอบเขตหรือกรอบวัตถุประสงค์ไว้เช่นเดียวกัน  
เช่น หากการดดัแปลงหรอืต่อเตมิไม่เปลีย่นแปลงโครงสร้างของอาคารกส็ามารถกระท�าได้โดยไม่ต้องได้รบั
ความยินยอม แต่หากเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอาคารแล้วก็ต้องขออนุญาตหรือได้รับความยินยอม
จากเจ้าของอาคารก่อน เป็นต้น

ดังนั้น หากร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับและเปิดช่องให้ฝ่ายผู้ทรง
ทรัพย์อิงสิทธิซึ่งเป็นผู้ใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เช่ามีสิทธิพิเศษหรือมากขึ้นกว่าการเช่าตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์กจ็ะเป็นประโยชน์ต่อการลงทนุมาก แต่ต้องค�ำนงึว่ำจะต้องไม่จ�ำกดั
สิทธิของเจ้ำของอสังหำริมทรัพย์จนเกินไป มิฉะนั้น อำจจะท�ำให้กฎหมำยฉบับนี้ไม่ได้รับควำมนิยม
หรือเป็นที่ยอมรับ อันจะท�ำให้ไม่บรรลุผลตำมเจตนำรมณ์ของร่ำงพระรำชบัญญัติท่ีต้องกำรให้มี
ควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ อีกทั้งยังต้องพิจารณาถึงกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เช่น 
กฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคาร กฎหมายว่าด้วยสิง่แวดล้อม และกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค เป็นต้น 
โดยจะต้องพิจารณาว่าผู้ใดต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง จ�าเป็นต้องพิจารณาว่าใครคือผู้ที่มีภาระในการเสียภาษี 
และหากผลักภาระให้กบัผู้ทรงทรพัย์องิสทิธแิล้ว ก็ต้องพจิารณาเรือ่งการประเมนิมลูค่าทีด่นิของทรพัย์อิงสทิธิ 
รวมทัง้การรบัภาระในมลูค่าของทีด่นิและสิง่ปลูกสร้างทัง้หมดหรอืไม่ อย่างไร ทัง้นี ้เพือ่ให้เกิดความเป็นธรรม
และเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิและเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิทุกฝ่าย
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หำกจะกล่ำวโดยสรุปแล้ว ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่า หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติทรัพย ์
องิสทิธ ิพ.ศ. .... ที่ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ได้เสนอ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบให้เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือพิจารณาต่อไปแล้วน้ัน มีสาระส�าคัญหลายประการ
ที่ตรงกันข้ามกับการเช่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) โดยสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็น
หน้าที่ของผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิที่แตกต่างจากหน้าที่ของผู้เช่าตาม ป.พ.พ. หรือการดัดแปลง ต่อเติม  
หรือปลูกสร้างทรัพย์สินต่าง ๆ ซึ่งผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิสามารถกระท�าได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม 
จากผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิ ในขณะท่ีผู้เช่าไม่สามารถกระท�าได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรือความยินยอม
จากผูใ้ห้เช่า เป็นต้น ดังนัน้ จงึมีความจ�าเป็นต้องตราเป็นพระราชบญัญติัขึน้มาโดยเฉพาะ เพราะหาก
ด�าเนินการแก้ไขบทบัญญัติในเรื่องการเช่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยเพิ่มเติมเรื่อง 
ทรพัย์องิสทิธไิว้แทนการออกกฎหมายใหม่แล้ว จะเป็นการแก้ไขหลกักฎหมายทัว่ไปว่าด้วยการเช่าทรพัย์ 
และอาจก่อให้เกดิความสับสนได้ 

ประกอบกับเรื่อง “ทรัพย์อิงสิทธิ” เป็นกำรเพิ่มทำงเลือกอีกทำงหนึ่งในกำรใช้ประโยชน์ 
จำกอสงัหำรมิทรพัย์ของเจ้ำของอสังหำรมิทรพัย์นอกเหนอืจำกกำรให้เช่ำ ซึง่เจ้ำของอสงัหำรมิทรพัย์
สำมำรถพิจำรณำและเลือกได้ว่ำจะให้คู ่สัญญำเข้ำมำใช้ประโยชน์ในอสังหำริมทรัพย์ของตน 
ผ่ำนกำรท�ำสัญญำเช่ำปกติหรือสัญญำทรัพย์อิงสิทธิ เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ  
พ.ศ. .... เป็นเพยีงอกีทางเลอืกหนึง่ให้เจ้าของอสงัหารมิทรพัย์และผูท้ีม่คีวามประสงค์ในการใช้ประโยชน์ 
เลอืกใช้แนวทางตามความต้องการหรือที่เห็นว่าเหมาะสมกับประโยชน์ของตนมากที่สุด โดยประโยชน ์
ทีเ่จ้าของอสงัหารมิทรพัย์จะได้รบัมหีลายประการ เช่น ในกรณ ี“ห้องชดุ” เจ้าของอาคารชดุก็มทีางเลอืก 
ในการขายห้องชุดเพ่ิมมากข้ึน จากเดิมที่มีเพียงทางเลือกในการขายขาดหรือให้เช่าห้องชุดเท่านั้น  
ก็อาจจะมีการขายแบบทรัพย์อิงสิทธิเพิ่มขึ้น โดยห้องชุดจะมีราคาต�่ากว่าการขายขาด และผู้ทรง 
ทรัพย์อิงสทิธสิามารถน�าทรัพย์อิงสิทธิไปเป็นหลักประกันการช�าระหนี้เพื่อขอสินเชื่อส�าหรับซื้อห้องชุด 
เพิ่มขึ้นอีกได้ หรือในกรณี “ที่ดิน” ซึ่งอาจมีทั้งกรณีที่เจ้าของที่ดินต้องการพัฒนาที่ดินเอง และกรณีที่
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ไม่ต้องการหรือไม่มีศักยภาพในการพัฒนาที่ดินเอง ซึ่งทรัพย์อิงสิทธิจะมีประโยชน์ส�าหรับเจ้าของที่ดิน
ที่ไม่ต้องการพัฒนาที่ดินเองหรือไม่มีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาที่ดินเองได้ แต่ต้องการหารายได้
จากที่ดินนั้นโดยไม่ต้องขายที่ดิน เจ้าของที่ดินกลุ่มนี้ก็สามารถให้ผู้อื่นเข้ามาใช้ทรัพย์อิงสิทธิในที่ดินนั้น 
ซึ่งผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิจะได้สิทธิประโยชน์ในการใช้ที่ดินดังกล่าวได้มากกว่าการเช่าปกติ อันจะท�าให้
เจ้าของอสังหารมิทรพัย์ได้รับค่าตอบแทนทีส่งูขึน้ นอกจากนี ้ยงัช่วยให้คูส่ญัญามคีวามมัน่ใจในสทิธิทีต่นมี  
เนื่องจากมีการบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลให้สามารถถือครองและใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย ์
ได้เป็นพิเศษกว่าการเช่าไว้เป็นกฎหมายอย่างชัดเจนอีกด้วย

ดังนั้น ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... จะเป็นกฎหมำยที่มีส่วนส�ำคัญ 
ในกำรส่งเสรมิและสนบัสนนุกำรลงทุน รวมท้ังเปิดโอกำสให้สำมำรถน�ำอสงัหำรมิทรพัย์ประเภททีด่นิ
ที่มีโฉนดและห้องชุดมำก่อให้เกิดประโยชน์ในทำงเศรษฐกิจได้โดยสะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้นกว่ำ 
กำรเช่ำตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์ รวมทัง้เพิม่มลูค่ำของทรพัย์สนิให้สงูขึน้ อันจะช่วยสร้ำง 
ควำมมั่นใจให้แก่นักลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ขยำยตัวเพิ่มสูงขึ้นได้ต่อไป.
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