ฉบับที่ 23/2562

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

ร่ างพระราชบัญญัติทรัพย์ องิ สิ ทธิ พ.ศ. .... ผ่ านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ
________________________________
นายลวรณ แสงสนิ ท ผูอ้ านวยการส านักงานเศรษฐกิ จการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยว่ า สภานิ ติ บ ัญ ญัติ แ ห่ ง ชาติ (สนช.) ได้ มี ม ติ ใ นการประชุ ม เมื่ อ วัน ที่ 8 กุ ม ภาพัน ธ์ 2562 เห็ น ชอบ
ร่ างพระราชบัญญัติทรั พย์อิงสิ ทธิ พ.ศ. .... (ร่ างพระราชบัญญัติฯ) ซึ่ งก าหนดให้มี ทรั พย์อิงสิ ทธิ เป็ นสิ ทธิ การใช้
ประโยชน์ในอสังหาริ มทรัพย์แบบใหม่ โดยเป็ นการแก้ไขข้อจากัดในการใช้ประโยชน์ในอสังหาริ มทรัพย์บางประการ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ (ป.พ.พ.) และพระราชบัญญัติการเช่ าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อพาณิ ชยกรรมและ
อุตสาหกรรมพ.ศ. 2542 ซึ่ งตาม ป.พ.พ. ผูเ้ ช่ าไม่สามารถให้เช่ าช่ วง โอนสิ ทธิ การเช่ า หรื อดัดแปลง ต่อเติม ก่อสร้ าง
โรงเรื อนหรื อสิ่ งปลู กสร้ างลงบนอสังหาริ มทรั พย์ที่ เช่ า เว้นแต่ จะได้รับความยินยอมจากผูใ้ ห้เช่ า อี กทั้งเมื่ อผูเ้ ช่ า
เสี ยชี วิตสัญญาเช่ าย่อมระงับ สิ ทธิ การเช่ าจึงไม่อาจตกทอดแก่ ทายาทของผูเ้ ช่ า ในส่ วนของกฎหมายว่าด้วยการเช่ า
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เ พื่ อพาณิ ช ยกรรมและอุ ตสาหกรรม แม้ว่า จะได้แ ก้ไ ขข้อ จ ากัด ตาม ป.พ.พ. โดยให้ ผูเ้ ช่ า ตาม
พระราชบัญญัติน้ ีสามารถให้เช่าช่วง โอนสิ ทธิ การเช่า นาสิ ทธิ การเช่าไปจานอง และให้สิทธิ การเช่าตกทอดแก่ทายาท
ได้ แต่ก็ยงั มีการกาหนดขอบเขตวัตถุประสงค์ของการเช่าไว้แค่เพื่อพาณิ ชยกรรมและอุตสาหกรรมเท่านั้น ดังนั้น การ
กาหนดให้มีทรัพย์อิงสิ ทธิ จะเป็ นการเพิ่มทางเลื อกในการใช้ประโยชน์ให้กบั เจ้าของอสังหาริ มทรัพย์และผูท้ ี่ตอ้ งการ
ใช้ประโยชน์ในอสังหาริ มทรั พย์ เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้เกิ ดการลงทุ นในภาคอสังหาริ มทรั พย์ อันจะช่ วย
ผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมต่อไป
ร่ างพระราชบัญญัติฯ ประกอบด้วย 17 มาตรา โดยมีหลักการและสาระสาคัญสรุ ปได้ ดังนี้
1. กาหนดให้มีสินทรัพย์ชนิ ดใหม่ (new asset class) เรี ยกว่า “ทรัพย์อิงสิ ทธิ ” ซึ่ งเป็ นสิ ทธิ การใช้
ประโยชน์ในอสังหาริ มทรัพย์ระยะเวลาไม่เกิน 30 ปี ที่มีความคล่องตัวในการเปลี่ยนมือและใช้ประโยชน์ โดยให้ผทู ้ รง
ทรั พย์อิงสิ ทธิ สามารถโอนทรั พย์อิงสิ ทธิ นาทรั พย์อิงสิ ทธิ ไปตราเป็ นประกันการชาระหนี้ โดยการจานอง และให้
ทรัพย์อิงสิ ทธิ ตกทอดแก่ทายาทได้ นอกจากนี้ ผูท้ รงทรัพย์อิงสิ ทธิ ยงั สามารถนาอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวออกให้เช่ า
และสามารถดัดแปลง ต่อเติม ก่อสร้างโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างลงบนอสังหาริ มทรัพย์น้ นั ได้
2. กาหนดให้เจ้าของที่ดินที่มีโฉนด ที่ดินที่มีโฉนดพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ างในที่ ดินที่มีโฉนดที่ดิน และ
ห้องชุ ดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุ ด สามารถก่ อตั้งทรั พย์อิงสิ ทธิ ฝ่ ายเดี ยวลงบนอสั งหาริ มทรั พย์ของตนได้ใน
ระยะเวลาไม่เกิน 30 ปี โดยการนาเอกสารแสดงกรรมสิ ทธิ์ (โฉนดที่ดิน น.ส. 4 หรื อหนังสื อกรรมสิ ทธิ์ ห้องชุ ด แล้วแต่
กรณี ) มาจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ (พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรื อกฎหมายว่าด้วยอาคาร
ชุด แล้วแต่กรณี )โดยหากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวมีการจานอง การใช้เป็ นหลักประกันทางธุ รกิจ หรื อมีสิทธิ ใด ๆ ที่จด
ทะเบียนอยูไ่ ว้ก่อน เจ้าของจะต้องได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากผูร้ ับจานอง ผูร้ ับหลักประกัน หรื อมีผสู ้ ิ ทธิอื่น

-23. เมื่ อ พนัก งานเจ้า หน้า ที่ จ ดทะเบี ย นทรั พ ย์อิ งสิ ทธิ ใ นหนัง สื อแสดงกรรมสิ ท ธิ์ แล้ว พนัก งาน
เจ้าหน้าที่จะออกหนังสื ออีกคู่ฉบับหนึ่งเรี ยกว่า “หนังสื อรับรองทรัพย์อิงสิ ทธิ ” ซึ่ งจะเก็บไว้ที่สานักงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ฉบับหนึ่ง และอีกฉบับหนึ่ ง จะมอบให้เจ้าของอสังหาริ มทรัพย์ซ่ ึ งมีสถานะเป็ นผูท้ รงทรัพย์อิงสิ ทธิ คนแรก
โดยหนังสื อรับรองทรัพย์อิงสิ ทธิ มีความสาคัญคือ เป็ นหนังสื อที่ใช้แสดงความเป็ นผูท้ รงทรัพย์อิงสิ ทธิ และใช้ในการ
จดทะเบียนนิติกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์อิงสิ ทธิ ไม่วา่ จะเป็ นการโอนทรัพย์อิงสิ ทธิ หรื อการจานองทรัพย์อิงสิ ทธิ
4. ผูท้ รงทรั พ ย์อิ ง สิ ท ธิ มี สิ ทธิ หน้าที่ และความรั บผิดในอสั งหาริ มทรั พ ย์เสมื อนเป็ นเจ้าของ
อสังหาริ มทรัพย์ ในขณะที่เจ้าของอสังหาริ มทรัพย์ยงั คงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ในการจาหน่ายและจานองอสังหาริ มทรัพย์โดยที่
ทรัพย์อิงสิ ทธิตกติดไปด้วย รวมถึงมีสิทธิติดตาม เอาคืน และขัดขวางผูท้ ี่เข้ามาสอดในอสังหาริ มทรัพย์โดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย
5. เมื่ อ ทรั พ ย์อิ ง สิ ท ธิ ร ะงับ ลง ให้ ผู ้ท รงทรั พ ย์อิ ง สิ ท ธิ ส่ ง มอบอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์คื น แก่ เ จ้า ของ
อสังหาริ มทรัพย์ตามสภาพที่เป็ นอยูใ่ นเวลานั้น โดยให้โรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างที่ผทู ้ รงทรัพย์อิงสิ ทธิ ดดั แปลง ต่อ
เติม หรื อก่อสร้างขึ้นตกเป็ นของเจ้าของอสังหาริ มทรัพย์ในวันที่ทรัพย์อิงสิ ทธิ ระงับลง ทั้งนี้ อาจตกลงเป็ นอย่างอื่นได้
6. ร่ างพระราชบัญญัติฯ จะมี ผลใช้บงั คับเมื่ อพ้นกาหนดหนึ่ งร้ อยแปดสิ บ วัน นับแต่วนั ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
________________________________________

สานักกฎหมาย สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3266

