สํานักกฎหมาย สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติวาดวยทรัพยอิงสิทธิ พ.ศ. ....
1. ชื่อ

รางพระราชบัญญัติวาดวยทรัพยอิงสิทธิ พ.ศ. ....

2. วัตถุประสงค

ในการเสนอร างพระราชบั ญญั ติ ว าด วยทรั พย อิ งสิ ทธิ พ.ศ. .... (ร างพระราชบั ญญั ติ ฯ ) นั้ น
กระทรวงการคลังมีวัตถุประสงคเพื่อแกไขขอจํากัดของการเชาตามกฎหมายที่มีอยูในปจจุบัน ไดแก
2.1 การเช า ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย (ป.พ.พ.) ซึ่งมีขอจํากัดหลายประการ
ไมวาจะเปนลักษณะของสิทธิการเชาที่มีความเปนเฉพาะตัว เมื่อผูเชาตายสัญญาเชาระงับ นอกจากนี้ ยังหามการ
เชาชวง โอนสิทธิการเชา หรือดัดแปลงตอเติม โดยมิไดรับความยินยอมจากผูใหเชา อีกทั้งโดยสภาพยังไมสามารถ
นําไปเปนหลักประกันการชําระหนี้ดวยการจํานองได
2.2 การเชาตามพระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2542 (พระราชบัญญัติการเชาฯ) ที่มีบทบัญญัติรองรับการนําสิทธิการเชาไปใชประโยชนไดในเรื่องตาง ๆ
เชน ใหนําสิทธิการเช าตามพระราชบั ญญั ติ นี้ ไปจํานองได ผูเชาอาจให เชาชว งไดโดยไมตองขอความยิ น ยอม
ผูใหเชา และใหสิทธิการเชาตกทอดเปนมรดกได เปนตน อยางไรก็ดี ไดกําหนดขอบเขตวัตถุประสงคไวเฉพาะเพื่อ
พาณิ ช ยกรรมและอุ ต สาหกรรมเท า นั้ น โดยได มี ก ารออกกฎหมายลํ า ดั บ รองตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
เพื่อกําหนดหลักเกณฑตาง ๆ 2 ฉบับ ซึ่งสรางขอจํากัดมากมายจึงทําใหในทางปฏิบัติมีผูมาจดทะเบียนเชาตาม
พระราชบัญญัติการเชาฯ เพียงแค 6 รายเทานั้น
2.3 นอกจากนี้ ยังมีการเชาตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ไดมีแนวทางการพิจารณาเรื่องสัญญาตาง
ตอบแทนยิ่งกวาสัญญาเชาธรรมดา เชน สัญญาเชาที่มีการกําหนดใหผูเชาปลูกสิ่งปลูกสราง ชวยเงินคากอสราง
หรือซอมปรับปรุงสถานที่เชาอยางถึงขนาดเปนสัญญาตางตอบแทนยิ่งกวาสัญญาเชาธรรมดา อันเปนผลใหการ
เชานั้นไมมีลักษณะเปนการเฉพาะตัวอีกตอไป อยางไรก็ดี การที่จะเขาลักษณะเปนสัญญาตางตอบแทนยิ่งกวา
สัญญาเชาธรรมดานั้น คูสัญญายังไมอาจตกลงกันและใชบังคับเปนสัญญาตางตอบแทนยิ่งกวาสัญญาเชาธรรมดา
ไดเอง ยังคงเปนดุลพินิจของศาลซึ่งก็ขึ้นอยูกับขอเท็จจริงในแตละกรณี จึงไมมีความไมแนนอน
ดั ง นั้ น กระทรวงการคลั ง จึ ง ได ย กร างพระราชบั ญ ญั ติ ฯ ขึ้ น มาเพื่ อ กํ า หนดลั ก ษณะการเช า
อสังหาริมทรัพยที่ไมมีขอจํากัดขางตนมาบัญญัติใหชัดเจนในกฎหมาย โดยกําหนดใหสิทธิการเชาไมเปนสิทธิ
เฉพาะตั ว มี ค วามคล อ งตั ว และสามารถเปลี่ ย นมื อ ได และไม มี ก ารจํ า กั ด วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการเช า อย า ง
พระราชบัญญัติการเชาฯ โดยครอบคลุมทั้งการเชาเพื่อพาณิชยกรรม การเชาเพื่ออุตสาหกรรม และการเชาเพื่อที่
อยูอาศัยดวย
3. แนวทางการดําเนินการ
ยกเลิกพระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542
(พระราชบัญญัติการเชาฯ) และยกรางพระราชบัญญัติวาดวยทรัพยอิงสิทธิ พ.ศ. .... ซึ่งมีหลักการครอบคลุมการเชา
อสังหาริมทรัพยโดยไมจํากัดวัตถุประสงค
4. ระยะเวลาของทรัพยอิงสิทธิ
ระยะเวลาการของทรัพยอิงสิทธิตามรางพระราชบัญญัติฯ อาจแบงไดเปน 2 กรณี ดังนี้
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4.1 การจดทะเบียนทรัพยอิงสิทธิทุกประเภท ไมจํากัดวัตถุประสงค ใหมีกําหนดระยะเวลา
ไมต่ํากวา 3 ป แตไมเกิน 30 ป (3 – 30 ป)
4.2 การจดทะเบียนทรัพยอิงสิทธิเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม มีกําหนดระยะเวลาเชา
ตั้งแต 30 ป แตไมเกิน 50 ป (30 – 50 ป) ทั้งนี้ ประเภทการใช และการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนของการจด
ทะเบียนทรัพยอิงสิทธิเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
5. หลักการของรางพระราชบัญญัติฯ
ตามบทบัญญัติของรางพระราชบัญญัติฯ อาจแบงหลักการออกไดเปน 3 กลุม ดังจะอธิบายได
ดังนี้
5.1 กลุ มที่ 1 บทบั ญ ญั ติที่บังคับ ใชกับ ทรัพยอิงสิทธิทุกกรณีโดยคูสัญ ญาไมส ามารถกําหนด
เปนอยางอื่นได
เปนหลักการที่เปนแกนของความเปนทรัพยอิงสิทธิ โดยไดกําหนดใหมีผลชัดเจนไวในราง
พระราชบัญญัติฯ และคูสัญญาจะกําหนดไวในสัญญาใหแตกตางจากบทบัญญัติมิได ซึ่งหลักการดังกลาวมีทั้งหมด 5
ประเด็น คือ
5.1.1 ทรัพยอิงสิทธิตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ มิฉะนั้นเปน
โมฆะ
5.1.2 ผูใหทรัพยอิงสิทธิตองเปนเจาของอสังหาริมทรัพยเทานั้น
5.1.3 ผูทรงทรัพยอิงสิทธิตามรางพระราชบัญญัติฯ อาจใหเชาชวงหรือโอนทรัพยอิงสิทธิได
โดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูใหทรัพยอิงสิทธิ
5.1.4 ทรัพยอิงสิทธิตกทอดแกทายาทได
5.1.5 ทรัพยอิงสิทธิมารถนําไปเปนหลักประกันการชําระหนี้โดยการจํานองได โดยไมตอง
ไดรับความยินยอมจากผูใหเชา
5.2 กลุมที่ 2 สิทธิและหนาที่ของคูสัญญาที่แตกตางจากบทบัญญัติวาดวยการเชาทรัพยตาม
ป.พ.พ. แตคูสัญญาอาจตกลงเปนอยางอื่นได
หลักการที่กําหนดสิทธิและหนาที่ของคูสัญญาในทรัพยอิงสิทธิซึ่งแตกตางจากการเชาทรัพย
ตาม ป.พ.พ. แตคูสัญญาสามารถตกลงเปนอยางอื่นได เพื่อใหกฎหมายมีความยืดหยุน สามารถปรับใชไดกับ
สัญญาทรัพยอิงสิทธิซึ่งอสังหาริมทรัพยที่มีความหลากหลายได มี 3 ประเด็น ดังนี้
5.2.1 ผูใหทรัพยอิงสิทธิไมตองรับผิดในความชํารุดบกพรองใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหวางสัญญาทรัพย
อิงสิทธิ และผูท รงทรัพยอิงสิทธิมีหนาที่ตองจัดการซอมแซมทุกประการตลอดระยะเวลาสัญญา
5.2.2 ผูทรงทรัพยอิงสิทธิอาจทําการดัดแปลง ตอเติม ปลูกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางลงบน
อสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนทรัพยอิงสิทธิไดโดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูใหทรัพยอิงสิทธิ
5.2.3 ผูทรงทรัพยอิงสิทธิมีหนาที่จัดการและแจงใหเจาของอสังหาริมทรัพยทราบโดยพลัน
ในกรณีที่ตองจัดการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อปดปองภยันตรายแกอสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนทรัพยอิงสิทธิ หรือ
ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกรุกล้ําเขามาหรือเรียกรองสิทธิอยางใดอยางหนึ่งเหนืออสังหาริมทรัพยที่จดทะเบี ยน
ทรัพยอิงสิทธิ
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5.3 กลุ ม ที่ 3 หลั ก การที่ ส ามารถนํ า ป.พ.พ. มาใช บั ง คั บ ได โดยไม จํ า เป น ต อ งกํ า หนดไว
โดยเฉพาะในรางพระราชบัญญัติฯ
หลั ก การที่ ส ามารถนํ า บทบั ญ ญัติ วา ดว ยเชา ทรัพ ย ตาม ป.พ.พ. มาปรั บ ใช ไ ด หมายถึ ง
หลักการที่ไมไดบัญญัติไวในรางพระราชบัญญัติฯ ซึ่งไดกําหนดใหกลับไปใชหลักกฎหมายเชาทรัพยทั่วไปตาม
ป.พ.พ. มาบังคับ เนื่องจากไมตองการใหการตีความสัญญาและกฎหมายฉบับนี้มีชองวาง มีทั้งหมด 7 ประเด็น ดังนี้
5.3.1 เรื่องการสงมอบอสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนทรัพยอิงสิทธิ
ผูใหทรัพยอิงสิทธิตามรางพระราชบัญญัติฯ ตองสงมอบอสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียน
ทรัพยอิงสิทธิในสภาพอันซอมแซมดีแลว ซึ่งหาผูใหทรัพยอิงสิทธิสงมอบในสภาพที่ไมเหมาะแกการใชประโยชน
ตามสัญญา ผูทรงทรัพยอิงสิทธิจะบอกเลิกสัญญาก็ได (ตาม ม. 546 และ ม. 548 ป.พ.พ)
5.3.2 เรื่องการนําบทบัญญัติวาดวยการซื้อขายมาใชโดยอนุโลม
การสงมอบอสังหาริมทรัพย การรับผิดของผูใหทรัพยอิงสิทธิในกรณีชํารุดบกพรองและ
การรอนสิทธิและผลแหงขอสัญญาวาจะไมตองรับผิดตามสัญญาทรัพยอิงสิทธิ ใหบังคับดวยบทบัญญัติวาดวยการซื้อ
ขายใน ป.พ.พ. โดยอนุโลมตามควร (ตาม ม. 549 ป.พ.พ.)
5.3.3 เรื่องการใชอสังหาริมทรัพย
ผู ทรงทรั พย อิงสิ ทธิตามร างพระราชบั ญญั ติฯ ต องใช อสังหาริ มทรั พย ท่ี จดทะเบี ยน
ทรัพยอิงสิทธิตามประเพณีนิยมปกติหรือตามที่กําหนดไวในสัญญาทรัพยอิงสิทธิ หากผูทรงทรัพยอิงสิทธิฝาฝนผูให
ทรัพยอิงสิทธิอาจบอกกลาวใหผูทรงทรัพยอิงสิทธิปฏิบัติใหถูกตอง หากผูทรงทรัพยอิงสิทธิยังละเลยไมปฏิบัติตาม
ผูใหทรัพยอิงสิทธิจะบอกเลิกสัญญาก็ได (ตาม ม.552 และ ม.554 ป.พ.พ.) นอกจากนี้ ผูทรงทรัพยอิงสิทธิยังตอง
รับผิดในความสูญหายหรือบุบสลายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกอสังหาริมทรัพย เพราะความผิดของผูทรงทรัพยอิงสิทธิ หรือ
บุคคลซึ่งอยูกับผูทรงทรัพยอิงสิทธิ หรือของผูเชาชวง แตผูทรงทรัพยอิงสิทธิไมตองรับผิดในความสูญหายหรือบุบสลาย
อันเกิดจากการใชอสังหาริมทรัพยโดยชอบ (ตาม ม. 562 ป.พ.พ.)
5.3.4 เรื่องการสงวนอสังหาริมทรัพย
ผูทรงทรัพยอิงสิทธิตามรางพระราชบัญญัติฯ ตองสงวนอสังหาริมทรั พยนั้นในระดั บ
วิญูชน หากผูทรงทรัพยอิงสิทธิฝาฝน ผูใหทรัพยอิงสิทธิอาจบอกกลาวใหผูทรงทรัพยอิงสิทธิปฏิบัติใหถูกตอง หาก
ผูทรงทรัพยอิงสิทธิยังละเลยไมปฏิบัติตาม ผูใหทรัพยอิงสิทธิจะบอกเลิกสัญญาก็ได (ตาม ม. 553 และ ม. 554
ป.พ.พ.)
5.3.5 เรื่องการเขาตรวจดูทรัพยสินที่ใหใชทรัพยอิงสิทธิ
ผูทรงทรัพยอิงสิทธิตามรางพระราชบัญญัติฯ ตองยอมใหผูใหทรัพยอิงสิทธิหรือตัวแทน
ของผูใหทรัพยอิงสิทธิตรวจดูอสังหาริมทรัพยเปนครั้งคราวในระยะเวลาอันสมควร (ตาม ม. 555 ป.พ.พ.)
5.3.6 เรื่องคาตอบแทนทรัพยอิงสิทธิ
ถาไมมีกําหนดโดยสัญญาหรือจารีตประเพณีวาพึงจะชําระคาตอบแทนทรัพยอิงสิ ทธิ
เวลาใด ใหชําระเมื่อสิ้นระยะเวลาอันไดตกลงกําหนดกันไวทุกคราวไป กลาวคือวาถาตกลงชําระคาตอบแทนทรัพย
อิงสิทธิกันเปนรายปก็พึงชําระเมื่อสิ้นป ถาตกลงชําระคาตอบแทนทรัพยอิงสิทธิกันเปนรายเดือนก็พึงชําระเมื่อสิ้น
เดือน ในกรณีที่ผูทรงทรัพยอิงสิทธิไมชําระคาตอบแทนทรัพยอิงสิทธิ ผูใหทรัพยอิงสิทธิจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได
แตถาคาตอบแทนทรัพยอิงสิทธินั้นจะพึงสงเปนรายเดือน หรือสงเปนระยะเวลายาวกวารายเดือนขึ้นไป ผูใหทรัพย
อิงสิทธิตองบอกกลาวแกผูทรงทรัพยอิงสิทธิกอนวาใหชําระภายในเวลาใด ซึ่งพึงกําหนดอยาใหนอยกวาสิบหาวั น
(ตาม ม. 559 และ ม. 560 ป.พ.พ.)
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5.3.7 เรื่องความสูญหาย
ถ าอสั งหาริ มทรั พย ท่ี จดทะเบี ยนทรั พย อิ งสิ ทธิ สูญหายไปทั้งหมด ใหสัญญาทรั พย
อิงสิทธิระงับ แตถาอสังหาริมทรัพยนั้นสูญหายไปเพียงบางสวนและมิไดเปนเพราะความผิดของผูทรงทรัพยอิงสิทธิ
ผูทรงทรัพยอิงสิทธิจะเรียกใหลดคาตอบแทนทรัพยอิงสิทธิลงตามสวนที่สูญหายก็ได แตหากความสูญหายนั้นทําให
ผูทรงทรัพยอิงสิทธิไมสามารถใชสอยอสังหาริมทรัพยสวนที่คงเหลืออยูใหสําเร็จประโยชนดังที่ไดมุงหมายไว ตอน
เขาทําสัญญา ใหผทู รงทรัพยอิงสิทธิมีสิทธิบอกเลิกสัญญา (ตาม ม. 567 และ ม.568 ป.พ.พ.)
6. สถานะของรางพระราชบัญญัติฯ
ขณะนี้ รางพระราชบัญญัติฯ อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
7. ประเด็นที่รับฟงความคิดเห็น
(1) การใชคําวา “ทรัพยอิงสิทธิ”
(2) นิยาม “อสังหาริมทรั พย” ควรมีขอบเขตเพี ยงใด และใหครอบคลุมกรณี ที่กรรมสิ ทธิ์ ใน
สิ่งปลูกสรางแยกออกจากที่ดินดวยหรือไม
(3) ความเหมาะสมของสิทธิหนาที่และประโยชนที่จะไดรับจากการกอตั้งทรัพยอิงสิทธิ ในสวน
ที่เปน (ก) บทบังคับ (ข) บทที่สามารถตกลงเปนอยางอื่นได (ค) บทบัญญัติที่อนุโลมจากการเชาทรัพยตาม ป.พ.พ.
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นดังตอไปนี้
- การกําหนดแบบของสัญญาใหทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่
- การใหโอนหรือเชาชวงโดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูใหทรัพยอิงสิทธิ และสามารถ
ตกทอดแกทายาทได
- การกําหนดใหสามารถนําทรัพยอิงสิทธิไปจํานองได
- การกํ า หนดให ผู ท รงทรั พ ย อิ ง สิ ท ธิ ส ามารถก อ สร า ง ต อ เติ ม หรื อ ดั ด แปลงทรั พ ย สิ น
โดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูใหทรัพยอิงสิทธิ สมควรเปนบทบังคับ หรือใหคูสัญญาตกลงกันได รวมทั้ง
การใหโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูใหเชาเมื่อครบกําหนดเวลาการเชา
- การสงมอบอสังหาริมทรัพยคืนใหแกผูใหทรัพยอิงสิทธิควรกําหนดไวหรือไมวาตองสงคืนใน
สภาพอยางไร (สภาพที่เปนอยูขณะนั้น/ สภาพที่ใชงานได/ สภาพเดิม)
- ความรับผิดของผูใหทรัพยอิงสิทธิและผูทรงทรัพยอิงสิทธิควรมีขอบเขตเพียงใดในความ
ชํารุดบกพรองของทรัพย
(4) ความเหมาะสมของระยะเวลาการทําทรัพยอิงสิทธิ

