สรุปผลเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .....
ตามที่ก ระทรวงการคลังโดยสานัก งานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้เ ชิญ ชวนหน่ว ยงานภาครัฐ และ
เอกชน รวมทั้ง ประชาชนร่ว มแสดงความคิดเห็นและข้อ เสนอแนะต่อ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ
พ.ศ. ..... (ร่างพระราชบัญญัติฯ) ตั้งแต่วันที่ 12 - 26 มิถุนายน ๒๕๖1 เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4
เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการจัดทาและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 อีกทั้ง ได้จัดประชุมหารื อร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา กรมที่ดิน สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สมาคมธุรกิจ
บ้านจัดสรร สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และสมาคมอาคารชุดไทย นั้น
สศค. ขอเรียนว่า บัดนี้ได้ครบกาหนดการเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้ว ขอเรียนสรุปดังนี้
๑. วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น
สศค. ได้ เ ปิ ด รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะต่ อ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ฯ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
www.lawamendment.go.th และ www.fpo.go.th ของ สศค. ซึ่ ง สามารถแสดงความคิ ด เห็ น ได้ ที่ ช่ อ งทาง
Fax : ๐๒ ๖๑๘ ๓๓๗๑ และ E-mail : lawfpo2017@gmail.com และได้เปิดรับฟังความเห็นผ่านการประชุม
หารือร่วมกับหน่วยงานภาครั ฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมที่ดิน
สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
และสมาคมอาคารชุดไทย
๒. จานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นในแต่ละครั้ง
จานวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ 12 - 26 มิถุนายน ๒๕๖1 โดยรับฟังความคิดเห็นผ่าน www.lawamendment.go.th
ซึ่งมีผู้เข้ามาดูทั้งหมด 636 ราย และรับฟังความคิดเห็นผ่าน www.fpo.go.th ซึง่ มีผู้เข้ามาดูทั้งหมด 204 ราย
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ในการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจากสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา กรมที่ดิน สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และสมาคมอาคารชุดไทย ณ ห้องประชุม 201 สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
๓. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็น
๔. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็นและคาชี้แจง
หลังจากสิ้นสุดการเปิดรับฟังความคิดเห็น มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนเข้ามาร่วมแสดง
ความคิดเห็นทั้งสิ้น 6 ราย โดยผู้แสดงความคิดเห็นมีประเด็น ดังนี้
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๑. ประเด็นเรื่อง
ชื่อ “ทรัพย์อิงสิทธิ”

2. ประเด็นเรื่อง
ลักษณะของสิทธิ

ความคิดเห็น
ชื่อทาให้เกิดความสงสัยว่า สิทธิที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้นเป็นสิทธิในลักษณะใด
เป็นทรัพยสิทธิหรือบุคคลสิทธิ เพราะลักษณะและโครงสร้างแห่งสิทธิ
ทั้งสองประเภทนี้มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง (ทั้งนี้อ้างอิงจากการแบ่ง
หลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ เป็น ๓ กลุ่ม ซึ่ง กลุ่มที่ ๑ คล้ายกับเป็น
การกาหนดสาระของทรัพยสิทธิ แต่กลุ่มที่ ๒ และ ๓ เป็นการกาหนดสิทธิ
หน้าที่ผูกโยงกับสัญญาเช่า อันเป็นสาระของบุคคลสิทธิ)
เป็นชื่อที่ดีเนื่องจากมีความแปลกใหม่ และเป็นคาที่สื่อถึงความหมายได้
ถูกต้องดีแล้ว
ควรกาหนดนิยามที่ชัดเจนของคาว่า “ทรัพย์อิงสิทธิ” ไว้ในร่างพระราชบัญญัติฯ
เพื่อทาให้เข้าใจได้ง่ายและสามารถตีความบทบัญญัติอื่น ๆ ใน
ร่างพระราชบัญญัติฯ ได้ดียิ่งขึ้น
- หากมีวัตถุประสงค์ให้ทรัพย์อิงสิทธิเป็น "ทรัพยสิทธิ" ก็จาเป็นที่จะต้อง
กาหนดว่า "ผู้ทรงสิทธิ" มีสิทธิที่สามารถใช้ประโยชน์จาก
"อสังหาริมทรัพย์" ที่ตนมีสิทธิอยู่ประการใดบ้าง เช่น กรรมสิทธิ์ (มาตรา
๑๓๓๖), สิทธิอาศัย (มาตรา ๑๔๐๒), สิทธิเหนือพื้นดิน (มาตรา ๑๔๑๐)
เป็นต้น ทั้งนี้ การให้เช่าช่วง การโอนทรัพย์อิงสิทธิ การจานองทรัพย์อิง
สิทธิ หรือการให้ตกทอดแก่ทายาท ล้วน "ไม่ใช่" สิทธิที่ผู้ทรงสิทธิมีเหนือ
อสังหาริมทรัพย์ หากแต่เป็นการกาหนดความเคลื่อนไหวแห่งสิทธินั้น
เท่านั้น ซึ่งการกาหนดให้มีลักษณะเป็นทรัพยสิทธิเช่นนี้อาจกาหนดให้
ผู้ทรงสิทธิมีสิทธิใช้สอยในอสังหาริมทรัพย์นั้นก็ได้ หากแต่การกาหนดใน
ลักษณะของทรัพยสิทธินั้น จะต้องเป็นการก่อทรัพย์อิงสิทธิโดยสัญญา
เฉพาะ ดังเช่นการก่อทรัพยสิทธิลักษณะอื่นๆ โดยที่ไม่ควรจะนาเรื่อง
สัญญาเช่าทรัพย์มาปะปน เช่น การก่อสิทธิอาศัยก็ไม่มีการนาสัญญาเช่า
เข้ามาปะปน หากแต่เป็นการก่อสิทธิขึ้นเฉพาะ หรือในบทกรรมสิทธิ์ก็ไม่มี
การกล่าวถึงสิทธิหน้าที่ของผู้ซื้อผู้ขายตามสัญญาซื้อขาย

คาชี้แจง
การใช้คาว่า “ทรัพย์อิงสิทธิ” นั้นมีวัตถุประสงค์ในการสื่อว่าสิทธิ
การใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ตามร่างพระราชบัญญัติฯ เป็น
ทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ทั้งนี้
มีวัตถุประสงค์จะให้ทรัพย์อิงสิทธิเป็นเพียงบุคคลสิทธิ แบบพิเศษ
ที่มีลักษณะไม่เป็นเฉพาะตัว

จะนาความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อไป
มีวัตถุประสงค์ให้ทรัพย์อิงสิทธิเป็นบุคคลสิทธิเช่นเดียวกับสัญญาเช่า
ตาม ป.พ.พ. แต่ได้แก้ไขข้อจากัดในบางเรื่องโดยให้ทรัพย์อิงสิทธิเป็น
สิทธิที่ไม่มีความเป็นเฉพาะตัว ซึ่งมีลักษณะคล้ายการเช่าตามพรบ.
การเช่าเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 โดย
สามารถให้เช่าช่วง โอนเปลี่ยนมือ และตกทอดทางมรดกได้ตาม
มาตรา 1599 และมาตรา 1600 ของ ป.พ.พ. นอกจากนี้ เพื่ อเพิ่ม
ความคล่องตัวทางการเงิน จึงกาหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติฯ ให้
ทรัพย์อิงสิทธิเป็นสังหาริมทรัพย์ที่นาไปจานองได้ตาม มาตรา 703
ววรค 2 ทั้งนี้ ตามหลักการร่างกฎหมาย การสร้างทรัพยสิทธิจะต้อง
มีการกาหนดให้ชัดเจนว่าสิทธินั้นเป็นทรัพยสิทธิ ตามมาตรา 1298
ของ ป.พ.พ. แต่การสร้างให้มีบุคคลสิทธินั้นไม่จาเป็นจะต้องกาหนด
ไว้ให้ชัดเจนแต่อย่างใด
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ความคิดเห็น
- หากมีวัตถุประสงค์ให้ทรัพย์อิงสิทธิเป็น “บุคคลสิทธิ” โดยมีสัญญาเช่า
เป็นพื้นฐาน เช่นนี้ก็ต้องกาหนดให้ชัดเจน โดยอาจจะกาหนดเป็นสัญญา
ลักษณะใหม่และกาหนดสิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาให้ชัดเจนรัดกุม หรือเป็น
การแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) ในส่วนของสัญญา
เช่าให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแทน
3. ประเด็นเรื่องความ ควรระวังว่าร่างพระราชบัญญัติฯ อาจจะทาให้เกิดความเข้าใจว่า มีการ
ทับซ้อนของสิทธิ
สร้างสิทธิในหรือเหนือสิทธิ เช่นกาหนดให้บุคคลมีทรัพย์อิงสิทธิเหนือสิทธิ
การเช่า หรือการให้มีสิทธิจานองในสิทธิการเช่า ทั้งนี้เพราะโดยทั่วไปแล้ว
การเกิดสิทธินั้นจะต้องมีวัตถุแห่งสิทธิที่กฎหมายกาหนดขึ้นมาชัดเจน

คาชี้แจง

วัตถุแห่งสิทธิในทรัพย์อิงสิทธิ คือ อสังหาริมทรัพย์ที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
คือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ให้อีกบุคคลหนึ่งที่มีความประสงค์
ใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นโดยมีค่าตอบแทน
- การก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิ คือการก่อตั้งสิทธิ การใช้ประโยชน์ใน
อสังหาริมทรัพย์ โดยร่างพระราชบัญญัติฯ กาหนดไว้ว่าผู้ให้ทรัพย์
อิงสิทธิจะต้องมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น ดังนั้น จะไม่เกิด
กรณีที่บุคคลจะมีทรัพย์อิงสิทธิเหนือสิทธิการเช่า เนื่องจากผู้เช่าไม่มี
กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ที่เช่า จึงเป็นผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิ ไม่ได้
- หลักการจานองซึ่งปรากฏอยู่ในมาตรา 703 ของ ป.พ.พ.
โดยทรัพย์ที่จะนามาจานองได้ จะต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์
สังหาริมทรัพย์พิเศษ ได้แก่ เรือที่มีระวางตั้งแต่ 5 ตันขึ้นไป แพ และ
สัตว์พาหนะ หรือสังหาริมทรัพย์อื่นที่กฎหมายอื่นกาหนดไว้ให้จานองได้
ซึ่งในปัจจุบัน มีการกาหนดให้นาสังหาริมทรัพย์อื่นมาจานองได้หลาย
อย่าง และมีการนามาจดทะเบียนจานองจริงในทางปฏิบัติ เช่น
การจานองเครื่องจักรตามพระราชบัญญติจดทะเบียนเครื่องจักร
พ.ศ. 2514 และการจานองสิทธิการเช่าตามพระราชบัญญัติการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542
(พระราชบัญญัติการเช่าฯ) เป็นต้น ดังนั้น การอนุญาตให้จานอง
ทรัพย์อิงสิทธิได้ จึงสามารถทาได้ และไม่มีความทับซ้อนของสิทธิ
เนื่องจากเป็นเพียงการนาสิทธิไปเป็นหลักประกันการชาระหนี้
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4. ประเด็นเรื่องการ
เช่าตาม ป.พ.พ.

ความคิดเห็น
คาชี้แจง
คู่สัญญายังคงสามารถจดทะเบียนการเช่าภายใต้ ป.พ.พ. เพื่อให้สิทธิหน้าที่ ทรัพย์อิงสิทธิเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งในการใช้ประโยชน์ใน
เป็นไปตาม ป.พ.พ. เหมือนเดิมได้หรือไม่ หรือถูกบังคับให้ต้องจดทะเบียน อสังหาริมทรัพย์ของตน คู่สัญญายังคงสามารถเลือกจดทะเบียนการ
เป็นทรัพย์อิงสิทธิตามร่างพระราชบัญญัติฯ
เช่าตาม ป.พ.พ. หรือจดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิก็ ได้ ซึ่งคู่สัญญาจะมี
สิทธิหน้าที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการในการบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์ของตนในรูปแบบใด
5. ประเด็นเรื่องนิยาม ควรกาหนดบทนิยามของผู้เช่าช่วง เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าผู้เช่าช่วง
กรณีที่ไม่ได้กาหนดบทบัญญัติใดไว้เป็นการเฉพาะในร่างพรบ.ทรัพย์
ของผู้เช่าช่วง
มีสิทธิหน้าที่เพียงใด และสามารถนาทรัพย์อิงสิทธิไปเป็นหลักประกัน
อิงสิทธิ จะนาบทบัญญัติว่าด้วยการเช่าตาม ป.พ.พ. มาใช้บังคับโดย
การชาระหนี้ได้หรือไม่
อนุโลม
6. ประเด็นเรื่องนิยาม ไม่ควรจากัดขอบเขตไว้เพียงกรรมสิทธิ์ในที่ดินมีโฉนดหรืออาคารชุด
ได้ปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฯ แล้ว เพื่อขยายนิยามของ
ของคาว่า
แต่ควรครอบคลุมถึงกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างซึ่งแยกออกจากที่ดินด้วย อสังหาริมทรัพย์ให้ครอบคลุมถึง ที่ดินมีโฉนด ที่ดินมีโฉนดและ
“อสังหาริมทรัพย์”
โดยออกกฎหมายลูกให้นาแนวทางปฏิบัติของกรมที่ดินในการรับ
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างบนที่ดินมีโฉนด และห้องชุดตามกฎหมาย
จดทะเบียนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ มาใช้โดยอนุโลม ว่าด้วยอาคารชุด
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ต้องการ
สร้างสิทธิการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ที่มีสภาพคล่องและสามารถ
เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจได้เต็มที่มากขึ้น
เหตุใดจึงไม่รวม นส. 3 และ นส. 3 ก ในนิยามคาว่าอสังหาริมทรัพย์
เหตุที่กาหนดเฉพาะที่ดินมีโฉนดเนื่องจากทรัพย์อิงสิทธิเป็นสิทธิที่
เนื่องจากเป็นเอกสารสิทธิที่มีการจดทะเบียนเช่นเดียวกันกับโฉนด
ให้ประโยชน์แก่ผู้ทรงสิทธิมาก การก่อตั้งสิทธิจึงควรให้ก่อตั้งได้
รวมทั้งในทางปฏิบัติก็มีการนาที่ดิน นส. 3 และ นส. 3 ก มาใช้ประโยชน์ เฉพาะเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น ส่วนผู้ถือเอกสาร
ในภาคธุรกิจ
สิทธิ นส. 3 และ นส. 3 ก เป็นเพียงผู้มีสิทธิครอบครองเท่านั้นไม่ใช่
ผู้มีกรรมสิทธิ์ ซึ่งการถูกแย่งการครอบครองนั้นเกิดขึ้นได้ง่ายกว่ามาก
กล่าวคือ การโอนที่ดิน นส.3 และ นส.3 ก สมบูรณ์ได้ด้วยการส่งมอบ
จึงไม่ได้กาหนดให้รวมถึงที่ดินที่มีเพียง นส.3 และ นส.3 ก เนื่องจาก
เกรงว่าจะเกิดความไม่แน่นอนและอาจทาให้ ประเด็นโต้แย้งระหว่าง
กันและมีปัญหาในทางปฏิบัติได้ง่าย
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7. ประเด็นเรื่องการ
ขอความยินยอมของ
เจ้าหนี้จานองก่อน
จะจดทะเบียน
ทรัพย์อิงสิทธิ
8. ประเด็นเรื่องการ
นาทรัพย์อิงสิทธิมา
เป็นหลักประกันการ
ชาระหนี้

ความคิดเห็น
ควรเพิ่มเติมบทบัญญัติให้ก่อนการจดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้รับหลักประกันทางธุรกิจด้วย เพื่อรับรองสิทธิของ
เจ้าหนี้จานองและผู้รับหลักประกันทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ตาม
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 อย่างเท่าเทียมกัน
ในฐานะเจ้าหนี้มีประกัน
การสร้างสิทธิจานองในสิทธิการเช่า เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีข้อพึงระวัง
แม้ว่าจะมีกฎหมายหลายฉบับที่อนุญาตให้ดาเนินการได้ แต่ลักษณะของ
สิทธิจานองนั้น โดยพื้นฐานเป็นทรัพย์สิทธิเป็นก่อสิทธิโดยมี
อสังหาริมทรัพย์เป็นวัตถุแห่งสิทธิและบังคับเอากับตัวอสังหาริมทรัพย์นั้น
การที่จะให้สิทธิจานองบังคับกับสิทธิการเช่า ซึ่งเป็นผลให้เกิด
การเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้และลูกหนี้ในสัญญาเช่า ซึ่งเป็นดูจะเป็นการขัดกับ
หลักความศักดิสิทธิในการแสดงเจตนาของคู่กรณี กรณีนี้แม้ว่าจะสามารถ
ทาได้โดยการสร้างทะเบียน แต่ต้องมีกระบวนจนทะเบียนต้องมี
ความรัดกุมชัดเจน และมีการกาหนดรูปแบบและวิธีในการบังคับจานอง
เพื่อให้สามารถดาเนินการบังคับเอากับสิทธิการเช่าที่เป็นหลักประกันนั้นได้
อย่างแท้จริง

คาชี้แจง
จะนาความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อไป

การจานองทรัพย์อิงสิทธิน้ันเป็น การจานองสิทธิ ซึ่งมีลักษณะเดียวกัน
กับการจานองสิทธิการเช่าตามพระราชบัญญัติการเช่าเพื่อพาณิชย
กรรมและอุตสาหกรรมฯ หรือการนาสิทธิการเช่าไปเป็นหลักประกัน
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ที่เมื่อลูกหนี้
หลักประกันผิดนัดชาระหนี้ เจ้าหนี้หลักประกันก็จะบังคับ
หลักประกัน คือสิทธิในการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ มิใช่ตัว
กรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ โดยในปัจจุบันก็มีการใช้เป็นการทั่วไป ซึ่ง
ในทางปฏิบัติการที่ผู้เช่าจะนาสิทธิการเช่าไปเป็นหลักประกันจะต้ อง
ขอความยินยอมจากผู้ให้เช่าก่อนเนื่องจากสิทธิการเช่ามีสภาพเป็นที่
มีความเป็นเฉพาะตัว
อย่างไรก็ดี การทาทรัพย์อิงสิทธินั้น คือการทาสัญญาอย่างหนึ่งที่
คู่สัญญามีเจตนาต้องตรงกันในขณะที่ทาสัญญาว่า จะปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ของทรัพย์อิงสิทธิภายใต้ร่าง
พระราชบัญญัติฯ ซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้ ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธินา
ทรัพย์อิงสิทธิไปจานองได้ ดังนั้ น จึงไม่ขัดกับหลักความศักดิ์สิทธิใน
การแสดงเจตนาของคู่สัญญา เนื่องจากคู่สัญญาได้ให้ความยินยอมไว้
ตั้งแต่ขณะทาสัญญาแล้ว นอกจากนี้ในทางปฏิบัติ ก็มีกระบวนการ
ทางทะเบียนที่รองรับการจานองสิทธิอยู่แล้ว และในแง่ของการบังคับ
จานองทรัพย์อิงสิทธิยังอาจทาได้สะดวก เนื่องจากทรัพย์อิงสิทธิเป็น
สิทธิที่มูลค่าในตัวเอง และสามารถเปลี่ยนมือได้อย่างคล่องตัว
จึงสามารถนาออกขายทอดตลาดได้โดยง่าย
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ความคิดเห็น
ควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติให้ชัดเจนว่า ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิสามารถนา
ทรัพย์อิงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ตาม
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 โดยไม่ต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิ และให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับการจด
ทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้ทรัพย์อิงสิทธิ
เป็นสิทธิเรียกร้องที่มีสถานะเป็นทรัพย์สินมีทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
ควรเพิ่มเติมบทบัญญัติว่า เมื่อมีการจดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิเป็น
หลักประกันทางธุรกิจตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.
2558 และมีการปฏิบัติตาม มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 แล้ว ให้ถือว่าการทาเป็นหนังสือและ
จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ใช้ยันบุคคลภายนอกได้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าผู้จด
ทะเบียนรับทรัพย์อิงสิทธิเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ไม่ต้องดาเนินการจด
ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิอีก แต่สามารถอาศัยกลไกตาม
มาตรา 19 ให้เจ้าพนักงานทะเบียนตามพระราชบัญญัติหลักประกันทาง
ธุรกิจ พ.ศ. 2558 (สังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) แจ้ง
ให้นายทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิ (สังกัดกรมที่ดิน) ทราบ เพื่อให้บันทึกการจด
ทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจลงในทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิ
9. ประเด็นเรื่องการให้ ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิทนี่ าทรัพย์อิงสิทธิออกให้เช่าช่วงไม่เกินสามปี จะต้อง
เช่าช่วง
ทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามร่าง
พระราชบัญญัติฯ เหมาะสมหรือไม่ และควรกาหนดวิธีการจดแจ้งทาง
ทะเบียนที่เหมาะสมมากขึ้นหรือไม่
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาเป็นไปตาม ป.พ.พ. หรือเป็นไปตามลักษณะ
การใช้ทรัพย์อิงสิทธิที่ผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิตกลงกับผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิกับผู้เช่าช่วงเป็นไปตาม ป.พ.พ. ใช่
หรือไม่

คาชี้แจง
โดยสภาพทรัพย์อิงสิทธิเป็นสิทธิเรียกร้องที่สามารถนามาเป็น
หลักประกันตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
ได้อยู่แล้วโดยที่ไม่จาเป็นต้องบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ เช่นเดียวกับ
สิทธิเรียกร้องที่ก่อขึ้นตามกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งมิได้มีการบัญญัติไว้เป็น
การเฉพาะในกฎหมายนั้น ๆ ว่าสิทธิเรียกร้องดังกล่าวสามารถนามา
เป็นหลักประกันตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ
เมื่อไม่มีการกาหนดหลักเกณฑ์และขั้ นตอนใด ๆ ไว้เป็นการเฉพาะใน
ร่างพระราชบัญญัติฯ การนาทรัพย์อิงสิทธิไปเป็นหลักประกันทาง
ธุรกิจ ก็สามารถดาเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วย
หลักประกันทางธุรกิจได้ตามปกติ

การเช่าช่วงตามที่ได้กาหนดในกฎหมายฉบับนี้ เป็นการเช่าช่วงตาม
ป.พ.พ. ตามปกติ กล่าวคือ การเช่าช่วงต่ากว่า 3 ปี ต้องมีหลักฐาน
เป็นหนังสือแต่ไม่ต้องจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิและผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิ
เป็นไปตามร่างพระราชบัญญัติฯ และตามข้อสัญญาที่ตกลงกัน
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิ (ผู้ให้เช่าช่วง) กับผู้เช่าช่วง
เป็นไปตาม ป.พ.พ. และตามข้อสัญญาที่ตกลงกัน
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ความคิดเห็น
เนื่องจากตามข้อเท็จจริง อสังหาริมทรัพย์หลายพื้นที่จะมีการจากัดรูปแบบ
หรือวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ เช่น การแบ่งเขตที่อยู่อาศัยออกตาม
สัญชาติ หรือการแบ่งเขตการทาอุตสาหกรรมสะอาด เป็นต้น ซึ่งหาก
อนุญาตให้ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิให้เช่าช่วงได้โดยอิสระ อาจทาให้เกิดปัญหา
ในทางปฏิบัติ จึงควรกาหนดให้การให้เช่าช่วงและการโอนทรัพย์อิงสิทธิ
เป็นบทบัญญัติที่คู่สัญญาสามารถตกลงแตกต่างได้ เพื่อให้เกิดความ
ยืดหยุ่นในการใช้ประโยชน์ทางปฏิบัติ และให้คู่สัญญาสามารถกาหนด
กรอบวัตถุประสงค์ได้

คาชี้แจง
หลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ ต้องการกาหนดบทบัญญัติที่ว่า
ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิอาจให้เช่าช่วงหรือโอนทรัพย์อิงสิทธิได้โดยไม่ต้อง
ได้รับความยินยอมจากผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิ เนื่องจากต้องการสร้างสิทธิ
ที่ไม่มีลักษณะความเป็นเฉพาะตัว และคล่องตัวในการเปลี่ยนมือ
โดยกาหนดให้เป็นบทบังคับ คู่สัญญาไม่สามารถตกลงแตกต่างได้
กล่าวคือ คู่สัญญาจะตกลงห้ามมิให้ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิเช่าช่วงหรือ
โอนสิทธิไม่ได้ แต่อย่างไรก็ดี ร่างพระราชบัญญัติฯ มิได้ห้ามคู่สัญญา
ในการกาหนดกรอบวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ เช่น
การกาหนดว่าสัญญาทรัพย์อิงสิทธินี้ ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิและผู้เช่าช่วง
จะต้องใช้ประโยชน์ ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย หรือกาหนด
ข้อจากัดว่าการให้เช่าช่วงต้องเป็นคนสัญชาติญี่ปุ่นเท่านั้น มิฉะนั้น
จะเป็นเหตุบอกเลิกสัญญาของผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิ เป็นต้น
เนื่องจากคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาได้ออกประกาศ เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่า จะนาความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
อาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์
ร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อไป
2561 โดยในประกาศฉบับนี้ได้กาหนดห้ามเก็บเงินประกันจากผู้เช่า
เกินกว่าอัตราค่าเช่าหนึ่งเดือน ดังนั้น หากผู้เช่าใช้อสังหาริมทรัพย์ที่เช่า
จนชารุดบกพร่อง ก็จะรับผิดไม่เกินกว่าค่าเช่าหนึ่งเดือนเท่านั้น ซึ่งในทาง
ปฏิบัติเงินจานวนนี้ไม่เพียงพอต่อการซ่อมแซม ดังนั้น การที่เจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถเลือกผู้เช่าช่วงได้ และผู้เช่าช่วงเข้ามาก่อให้เกิด
ความเสียหาย ก็จะทาให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์เดือดร้อน
ประเด็นเรื่องกฎหมายฉบับอื่นเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ใน
การใช้ทรัพย์อิงสิทธิตามร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นการใช้ประโยชน์ที่
อสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่มีการให้เช่าช่วง และผู้เช่าช่วงไม่ปฏิบัติตาม
ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายผังเมือง
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและต้องรับโทษ เช่น ต้องทุบอาคารทิ้ง เป็นต้น และกฎหมายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ดังนั้น เมื่อผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิจะ
ผู้ใดจะต้องเป็นคนรับผิดชอบในความเสียหายนี้
ใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ตามสิทธิของที่ที่มีอยู่ว่าจะก่อสร้าง
ดัดแปลง หรือต่อเติม ย่อมต้องพิจารณาถึงข้อกาหนดตามกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
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10. ประเด็นเรื่องสิทธิ
การก่อสร้าง ต่อเติม
หรือดัดแปลง
อสังหาริมทรัพย์ของ
ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิ
และการให้โรงเรือน
และสิ่งปลูกสร้าง
ตกเป็นกรรมสิทธิ์
ของเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์เมื่อ
ครบกาหนดระยะเวลา
11. ประเด็นเรื่องการ
ส่งมอบ
อสังหาริมทรัพย์คืน
ให้แก่เจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์

ความคิดเห็น
ควรกาหนดให้เป็นบทบัญญัติที่คู่สัญญาสามารถตกลงแตกต่างจากร่าง
พระราชบัญญัติฯ ได้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเสรีภาพของการแสดงเจตนา
ของคู่สัญญา และเพื่อให้สามารถกาหนดกรอบวัตถุประสงค์ในการใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมในแต่ละกรณี

คาชี้แจง
จะนาความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อไป

ควรกาหนดให้ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิส่งมอบอสังหาริมทรัพย์คืนในสภาพที่
เป็นอยู่ ณ ขณะเวลาที่สัญญาเลิก โดยเป็นสภาพที่ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิใช้
ทรัพย์นั้นโดยชอบแล้วภายใต้เงื่อนไขของสัญญาและกฎหมาย ทั้งนี้
เนื่องจากปัจจุบันเมื่อครบกาหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่า ทางปฏิบัติ
จะมีปัญหาในการขับไล่ผู้เช่าออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีการเช่าเพื่อ
ที่อยู่อาศัย จะมีกฎหมายฉบับอื่นคุ้มครองตัวผู้อยู่อาศัย ทาให้เมื่อครบ
กาหนดระยะเวลาในสัญญา การจะทาให้ผู้อยู่อาศัยย้ายออกจาก
อสังหาริมทรัพย์ที่เช่าจะใช้เวลาค่อนข้างนาน การกาหนดให้ส่งมอบ
อสังหาริมทรัพย์คืนในสภาพที่เป็นอยู่ ณ เวลาที่สัญญาเลิก จะได้ทาให้
การส่งมอบไม่ยืดเยื้อ
ควรกาหนดให้เป็นบทบัญญัติที่คู่สัญญาสามารถตกลงแตกต่างจาก
ร่างพระราชบัญญัติฯ ได้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเสรีภาพของการแสดง
เจตนาของคู่สัญญา
12. ประเด็นเรื่อง
ควรกาหนดให้เป็นบทบัญญัติที่คู่สัญญาสามารถตกลงแตกต่างจากร่าง
ขอบเขตความรับผิด พระราชบัญญัติฯ ได้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเสรีภาพของการแสดงเจตนา
ในความชารุดบกพร่อง ของคู่สัญญา

จะนาความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อไป

จะนาความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อไป
บทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติฯ ที่กาหนดหน้าที่การซ่อมแซม
อสังหาริมทรัพย์เป็นบทบัญญัติที่ให้คู่สัญญาสามารถตกลงกันได้
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13. ประเด็นเรื่องการ
ยกเลิกทรัพย์อิงสิทธิ
ก่อนครบกาหนด
ระยะเวลาตามสัญญา
14. ประเด็นเรื่อง
รายการจดทะเบียน
ทรัพย์อิงสิทธิ

15. ประเด็นเรื่อง
ระยะเวลาของการทา
ทรัพย์อิงสิทธิ

ความคิดเห็น
ควรมีบทบัญญัติที่ทาให้การยกเลิกทรัพย์อิงสิทธิก่อนครบกาหนดเกิดขึ้น
ได้ยาก หรือจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้เท่านั้น เช่น มีการผิดนัด
ผิดสัญญาตามสัญญาให้ทรัพย์อิงสิทธิและมีการบอกเลิกสัญญาแล้ว เป็นต้น
อีกทั้ง ควรมีบทบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกทรัพย์
อิงสิทธิดังกล่าว เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้รับจานองทรัพย์อิงสิทธิและผู้รับ
ทรัพย์อิงสิทธิเป็นหลักประกันทางธุรกิจ
ควรกาหนดให้มีรายการจดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิที่คู่สัญญาจะต้องกาหนด
ไว้ในสัญญาเพื่อให้การจดทะเบียนสมบูรณ์ตามแบบ และเพื่อให้ประเด็นที่
สาคัญได้รับการทบทวนและพิจารณาโดยคู่สัญญาก่อนที่จะมีการจด
ทะเบียน โดยอย่างน้อยควรกาหนดให้คู่สัญญาจะต้องกาหนดข้อสัญญาใน
เรื่องดังต่อไปนี้
- การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือดัดแปลงอสังหาริมทรัพย์ และประเด็น
เรื่องกรรมสิทธิ์ในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างขึ้น
- สภาพของอสังหาริมทรัพย์ในการส่งมอบคืน
- ความรับผิดในความชารุดบกพร่องของผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิและผู้
ทรงทรัพย์อิงสิทธิ
ยิ่งกาหนดระยะเวลาทรัพย์อิงสิทธิยาวนานเท่าใด ยิ่งเพิ่มสภาพคล่องและ
มูลค่าให้กับทรัพย์อิงสิทธิมากขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ดี การกาหนดให้มี
ระยะเวลา 3-30 ปี ซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาจดทะเบียนสิทธิการเช่า
ตาม ป.พ.พ. ก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ใช้ได้
ในปัจจุบัน มีคู่สัญญามาจดทะเบียนการเช่า 30 ปี และให้ต่ออีก30 ปี
โดยอัตโนมัติในคราวเดียวที่สานักงานที่ดินเป็นจานวนมาก ซึ่งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ต้องจดทะเบียนให้ เนื่องจาก ป.พ.พ. ไม่ได้มีบทบัญญัติห้ามการ
ทาสัญญาเช่าที่มีเงื่อนเวลาต่อกัน ดังนั้น อาจเกิดการตีความได้ว่าเป็นการ
หลีกเลี่ยงกฎหมาย จึงขอเสนอให้กาหนดเรื่องการต่อระยะเวลาของสัญญา
ทรัพย์อิงสิทธิให้ชัดเจนไว้ในร่างพระราชบัญญัติฯ ว่าต้องครบกาหนด
ระยะเวลาตามสัญญาฉบับแรกก่อน คู่สัญญาจึงจะมาจดทะเบียนเพื่อต่อ

คาชี้แจง
ประเด็นเรื่องเหตุการเลิกทรัพย์อิงสิทธิก่อนครบกาหนดระยะเวลา
ตามสัญญา ต้องการให้เป็นไปตามเจตนาของคู่สัญญาที่จะตกลงกัน
ตามสัญญา เพื่อให้เหมาะสมกับแต่กรณี

จะนาความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อไป

จะนาความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อไป
จะนาความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อไป
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ความคิดเห็น
ระยะเวลาของสัญญาได้ จึงจะเพื่อไม่ให้เกิดข้อยุ่งยากในการตีความใน
ทางปฏิบัติ
ต้นทุนการก่อสร้างเพิ่มขึ้นมากจากในอดีต ไม่ว่าจะเป็นค่าก่อสร้างหรือ
ค่าแรงงานต่าง ๆ การที่ ป.พ.พ. กาหนดให้สามารถทาสัญญาเช่าได้ไม่เกิน
30 ปี จึงไม่คุ้มทุนในทางข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้จึงเชื่อ
ว่ากระแสโลกาภิวัตน์จะทาให้เกิดการแก้ไข ป.พ.พ. โดยขยายระยะเวลา
ให้สามารถทาสัญญาเช่าได้มากกว่า 30 ปี เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังนั้น ขอเสนอให้กาหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติฯ
ว่าให้สามารถทาทรัพย์อิงสิทธิได้ไม่เกิน 30 ปี หรือตามที่กฎหมายอื่น
กาหนดไว้ เพื่อให้รองรับในกรณีที่ ป.พ.พ. หรือกฎหมายอื่นเกิดการแก้ไข
และอนุญาตให้ทาสัญญาเช่าได้เกินกว่า 30 ปี จะได้ไม่ต้องกลับมาแก้ไข
ร่างพระราชบัญญัติฯ อีกครั้ง
16. ประเด็นเรื่องการ ทรัพย์อิงสิทธิในกรณีทั่วไปและกรณีเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมนั้น
ทาทรัพย์อิงสิทธิเพื่อ มีความแตกต่างกันอย่างไร ในทั้งทางกระบวนการ ลักษณะของสิทธิ และ
พาณิชยกรรมและ
สิทธิหน้าที่ของคู่สัญญา
อุตสาหกรรม

คาชี้แจง
จะนาความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อไป

หลักการพื้นฐานของร่างพระราชบัญญัติฯ ต้องการเปิดกว้างให้
ประชาชนสามารถทาทรัพย์อิงสิทธิได้โดยไม่จากัดวัตถุประสงค์
เนื่องจากพระราชบัญญัติการเช่าฯ ได้กาหนดวัตถุประสงค์การเช่าไว้
แคบมาก จนไม่ได้รับความนิยม (จนถึงปัจจุบันมีผู้ มาจดทะเบียน
เพียง 6 ราย) โดยร่างพระราชบัญญัติฯ ได้กาหนดระยะเวลาสูงสุดใน
การทาสัญญาคือ 30 ปี เท่ากับการเช่าตาม ป.พ.พ.
อย่างไรก็ดี เนื่องจากเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติฯ หลายประการ
มีความคล้ายคลึงกับพระราชบัญญัติการเช่าฯ จึงได้มีแนวทางที่จะ
รวมกฎหมาย 2 ฉบับนี้เข้าด้วยกันเป็นฉบับเดียว และนาหลักการ
ของพระราชบัญญัติการเช่าฯ ที่ให้สามารถทาสัญญาเช่าได้สูงสุดถึง
50 ปี มาผนวกเข้าในร่างพระราชบัญญัติฯ และคงไว้ซึ่งการจากัด
วัตถุประสงค์ สาหรับกรณีการทาทรัพย์อิงสิทธิเกิน 30 ปี แต่ไม่เกิน
50 ปี ว่าต้องเป็นการทาทรัพย์อิ งสิทธิเพื่อพาณิชยกรรมและ

11
ประเด็น

ความคิดเห็น

คาชี้แจง
อุตสาหกรรมเท่านั้น โดยรายละเอียดหลักเกณฑ์ ประเภท และ
ลักษณะของพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมที่จะสามารถทาทรัพย์
อิงสิทธิได้เกิน 30 ปีนั้น อาจไปกาหนดไว้ในกฎหมายลาดับรอง
เพื่อให้เกิดความชัดเจน และสามารถปรับปรุงแก้ไขให้ตรงตาม
ลักษณะการประกอบธุรกิ จได้ง่ายกว่าการกาหนดไว้ในร่าง
พระราชบัญญัติฯ

5. การนาผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทาร่างกฎหมาย
สศค. จะนาผลการรับฟังความคิดเห็นเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 3) เพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... ต่อไป

