พระราชบัญญัตทิ รั พย์ องิ สิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๒
โดย
นายสุชาติ มงคลเลิศลพ
ประธานแผนกคดีบริหารราชการแผ่นดินในศาลปกครองสูงสุด

เหตุผลในการตรากฎหมาย
โดยที่การเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มีลกั ษณะเป็ นสิทธิตามสัญญาทีใ่ ช้บงั คับระหว่างบุคคลทีเ่ ป็ นคู่สญ
ั ญาโดยเฉพาะ
ซึ่งมีขอ้ จํากัดบางประการในการนํ าไปใช้ประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ ส่วนการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรม
และอุตสาหกรรม มีขอบเขตการบังคับใช้ทจ่ี ํากัด ทําให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์
จากกฎหมายดัง กล่ า วในหลายกรณี สมควรกํ า หนดให้ม ีท รัพ ย์อิง สิท ธิเ ป็ น
สิทธิการใช้ประโยชน์ ใ นอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงสามารถโอนและตราเป็ นประกัน
การชําระหนี้โดยการจํานองได้ อันจะเป็ นการส่งเสริมและสนับสนุ นการลงทุน
ในอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ แ ละผลัก ดัน การขยายตัว ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ
ในภาพรวม จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ้ี

วันใช้บงั คับกฎหมาย (มาตรา ๒)
ใช้บงั คับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ประกาศ
ในราชกิจจานุ เบกษาเป็ นต้นไป (ประกาศราชกิจจานุ เ บกษาเมื่อวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒)

บทนิยาม (มาตรา ๓)
๑. ทรัพย์อิงสิทธิ หมายความว่า ทรัพย์สนิ ที่อิงจากสิทธิการใช้ ประโยชน์
ในอสังหาริ มทรัพย์
๒. อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ หมายความว่า ที่ ดิน ที่ มี โ ฉนดที่ ดิน ที่ ดิน พร้ อม
สิง่ ปลูกสร้ างในที่ดนิ ที่มีโฉนดที่ดนิ ห้ องชุดตามกฎหมายว่าด้ วยอาคารชุด
๓. พนักงานเจ้ าหน้ าที่ หมายความว่า พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามประมวล
กฎหมายที่ดนิ และกฎหมายว่าด้ วยอาคารชุด

การก่อตัง้ ทรัพย์อิงสิทธิ (มาตรา ๔)
๑. กําหนดให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ย่นื คําขอก่อตัง้ ทรัพย์อิงสิทธิ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมกับแสดงโฉนดทีด่ นิ หรือหนังสือกรรมสิทธิ ์ห้องชุด
๒. การก่อตัง้ ทรัพย์อิงสิทธิเฉพาะบางส่วนในอสังหาริมทรัพย์ตาม
โฉนดทีด่ นิ หรือหนังสือกรรมสิทธิห้์ องชุดจะกระทํามิได้
๓. การก่ อ ตัง้ ทรัพ ย์อิง สิท ธิใ นอสัง หาริม ทรัพ ย์ท่ีม ีก ารจํานองหรือ
การใช้เ ป็ น หลัก ประกัน ตามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ประกัน ทางธุ ร กิจ หรือ
มีส ิท ธิใ ดๆ ที่จ ดทะเบีย นอยู่ ใ นโฉนดที่ดิน หรือ หนั ง สือ กรรมสิท ธิห์ ้อ งชุ ด
ให้ ก ระทํ า ได้ เ มื่ อ ได้ ร ั บ ความยิ น ยอมเป็นหนั ง สื อ จากผู้ ร ั บ จํ า นองหรื อ
ผูร้ บั หลักประกันหรือผูม้ สี ทิ ธินนั ้

กําหนดเวลาทรัพย์อิงสิทธิ (มาตรา ๔ วรรคสอง)
ทรัพย์องิ สิทธิมกี าํ หนดเวลาได้ไม่เกินสามสิบปี

หนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ
๑. กําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ดทะเบียนการก่อตัง้ ทรัพย์องิ สิทธิในโฉนดทีด่ นิ
หรือหนังสือกรรมสิทธิ ์ห้องชุด โดยออกหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิให้ทําเป็ นคู่ฉบับ
รวมสองฉบับ มอบให้เ จ้า ของอสัง หาริม ทรัพ ย์ฉ บับ หนึ่ ง และอีก ฉบับ หนึ่ ง เก็บ ไว้ท่ี
สํานักงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา ๕)
๒. การขอก่ อ ตัง้ ทรัพ ย์อิง สิทธิต ามมาตรา ๔ การจดทะเบีย นและการออก
หนังสือรับรองทรัพย์องิ สิทธิตามมาตรา ๕ การยกเลิกทรัพย์องิ สิทธิตามมาตรา ๑๔ และ
การเพิก ถอนหนั ง สือ รับ รองทรัพ ย์ อิง สิท ธิ ให้เ ป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ ท่ีกํ า หนดใน
กฎกระทรวง (มาตรา ๖)
๓. กรณี ท่ีห นั ง สือ รับ รองทรัพ ย์ อิง สิท ธิสู ญ หายหรือ ชํ า รุ ด ในสาระสํ า คัญ
ให้ผูท้ รงทรัพย์องิ สิทธิ ขอรับใบแทนหนังสือรับรองทรัพย์องิ สิทธินัน้ ได้ และให้หนังสือ
รับรองทรัพย์องิ สิทธิฉบับเดิมเป็ นอันยกเลิกตามหลักเกณฑ์ท่กี ําหนดในกฎกระทรวง
(มาตรา ๗)

ข้อจํากัดเมือ่ มีการก่อตัง้ ทรัพย์อิงสิทธิ (มาตรา ๘)
๑. กําหนดให้ทรัพย์องิ สิทธิแบ่งแยกมิได้
๒. ที่ ดิ น ที่ มีก ารก่ อ ตัง้ ทรัพ ย์ อิ ง สิท ธิ จ ะแบ่ ง แยกออกเป็ น
หลายแปลงหรือรวมกับทีด่ นิ แปลงอื่นเข้าเป็ นแปลงเดียวกันไม่ได้

สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์

๑. ห้ามมิให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ก่อตัง้ ทรัพยสิทธิใดๆ ในอสังหาริมทรัพย์
เว้นแต่ได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือจากผูท้ รงทรัพย์องิ สิทธิ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง)
๒. เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตามโฉนดทีด่ นิ หรือหนังสือกรรมสิทธิห้์ องชุดยังคงเป็ น
ผู้ถือกรรมสิทธิและสามารถโอนกรรมสิ
ทธิในอสั
์
์ งหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นหรือใช้เป็ น
หลัก ประกัน การชํ า ระหนี้ โ ดยการจํ า นองหรือ เป็ น หลัก ประกัน ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักประกันทางธุรกิจ (มาตรา ๙ วรรคสอง)
๓. เจ้าของอสังหาริมทรัพย์มสี ทิ ธิตดิ ตามและเอาคืนซึง่ อสังหาริมทรัพย์จากบุคคล
ผู้ไม่ม สี ทิ ธิจ ะยึดถือไว้ และสิทธิขดั ขวางมิให้ผู้อ่ืนสอดเข้า เกี่ยวข้องกับอสัง หาริม ทรัพ ย์
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง)
๔. เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ซ่งึ เป็ นผูท้ รงทรัพย์องิ สิทธิอาจยกเลิกทรัพย์องิ สิทธิ
ก่ อ นครบกํ า หนดเวลาได้ เว้น แต่ ก ารยกเลิก ทรัพ ย์ อิง สิท ธินั น้ จะกระทบถึ ง สิท ธิข อง
บุคคลภายนอกผูท้ าํ การโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตและได้จดทะเบียนโดยสุจริตแล้ว
(มาตรา ๑๔)

สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดของผูท้ รงทรัพย์อิงสิทธิ
๑. ผูท้ รงทรัพย์องิ สิทธิมสี ทิ ธิใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ทก่ี ่อตัง้ ทรัพย์องิ สิทธิ
ตามพระราชบัญญัตนิ ้ีและตามที่ระบุในหนังสือรับรองทรัพย์องิ สิทธิ โดยต้องปฏิบตั ิตาม
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องด้วย (มาตรา ๑๐)
๒. ผูท้ รงทรัพย์องิ สิทธิมสี ทิ ธิ หน้าที่ และความรับผิดในอสังหาริมทรัพย์ทก่ี ่อตัง้
ทรั พ ย์ อิ ง สิ ท ธิ เ สมื อ นหนึ่ ง เป็ นเจ้ า ของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และต้ อ งแจ้ ง ให้ เ จ้ า ของ
อสังหาริมทรัพย์ทราบเมือ่ ผูไ้ ม่มสี ทิ ธิจะยึดถืออสังหาริมทรัพย์ หรือมีผอู้ ่นื สอดเข้าเกีย่ วข้อง
กับอสังหาริมทรัพย์นนั ้ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง)
๓. กรรมสิทธิในโรงเรื
อนหรือสิง่ ปลูกสร้างทีผ่ ทู้ รงทรัพย์องิ สิทธิดดั แปลง ต่อเติม
์
หรือสร้างขึน้ ใหม่ในอสังหาริมทรัพย์ ให้ตกเป็ นของผูท้ รงทรัพย์องิ สิทธิ และเมื่อทรัพย์องิ สิทธิ
ระงับลง ให้กรรมสิทธิในโรงเรื
อนหรือสิง่ ปลูกสร้างนัน้ ตกเป็ นของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์
์
เว้ น แต่ เ จ้ า ของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละผู้ ท รงทรั พ ย์ อิ ง สิ ท ธิ จ ะตกลงเป็ นอย่ า งอื่ น
(มาตรา ๑๑ วรรคสอง)

๔. กรรมสิทธิในห้
์ องชุดทีผ่ ทู้ รงทรัพย์องิ สิทธิดดั แปลงหรือต่อเติม ให้กรรมสิทธิ ์
ในห้องชุดทีม่ กี ารดัดแปลงหรือต่อเติมนัน้ ยังคงเป็ นของเจ้าของห้องชุด (มาตรา ๑๑ วรรคสาม)
๕. ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิสามารถโอนทรัพย์อิงสิทธิให้แก่บุคคลอื่น หรือใช้เป็ น
หลักประกันการชําระหนี้ โดยการจํานองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ
สามารถตกทอดทางมรดกได้ (มาตรา ๑๒)
๖. กรณีทม่ี กี ารโอนทรัพย์องิ สิทธิและมีการผิดสัญญาระหว่างผูโ้ อนทรัพย์องิ สิทธิ
และผูร้ บั โอนทรัพย์องิ สิทธิอนั เป็ นเหตุให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญานัน้
ต้องไม่กระทบถึงสิทธิของบุ คคลภายนอกผู้ทํา การโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต
และได้จดทะเบียนโดยสุจริตแล้ว (มาตรา ๑๓)

การทํานิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์อิงสิทธิ (มาตรา ๑๒ วรรคสาม)
การทํานิตกิ รรมใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์องิ สิทธิ ต้องทําเป็ นหนังสือ
และจดทะเบีย นต่ อพนัก งานเจ้า หน้ าที่ และเมื่อมีการจดทะเบีย นแล้ว
ให้พ นั ก งานเจ้า หน้ า ที่มีห นัง สือ แจ้ง ให้เ จ้า ของอสัง หาริม ทรัพ ย์ท ราบ
ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าํ หนดในกฎกระทรวง

การยกเลิกทรัพย์อิงสิทธิ (มาตรา ๑๔)
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ เป็ นผูท้ รงทรัพย์องิ สิทธิอาจยกเลิก
ทรัพย์องิ สิทธิก่อนครบกําหนดเวลาได้ เว้นแต่จะกระทบถึงสิทธิของ
บุ ค คลภายนอก ผู้ ทํ า การโดยเสี ย ค่ า ตอบแทนและโดยสุ จ ริ ต
และได้จดทะเบียนโดยสุจริตแล้ว

ผลเมื่อทรัพย์อิงสิทธิระงับลง (มาตรา ๑๕)
ผู้ ท รงทรั พ ย์ อิ ง สิ ท ธิ ต้ อ งส่ ง มอบอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ คื น
ให้แ ก่ เ จ้า ของอสัง หาริม ทรัพ ย์ ตามสภาพที่เ ป็ น อยู่ใ นเวลานั น้
เว้นแต่จะตกลงเป็ นอย่างอื่น

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่าย (มาตรา ๑๖)
๑. กํ า หนดให้ ก ารดํ า เนิ น การออกหนั ง สือ รับ รองทรัพ ย์ อิ ง สิท ธิ
การจดทะเบีย นนิ ติก รรม หรือ การดํา เนิ น การอื่น ๆ เกี่ย วกับ ทรัพ ย์อิง สิท ธิ
ให้ เ รีย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยตามที่กํ า หนดในกฎกระทรวง
แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราตามบัญชีทา้ ยพระราชบัญญัตนิ ้ี
๒. ให้ก รมที่ดิน หัก ค่ า ใช้จ่ า ยไว้ร้อ ยละห้า ของเงิน ค่ า ธรรมเนี ย ม
ทีเ่ รียกเก็บได้
๓. ให้ ค่ า ธรรมเนี ย มที่ เ รี ย กเก็ บ ตามพระราชบัญ ญั ติ น้ี ห ลัง หัก
ค่ า ใช้จ่ า ยตามข้อ ๒ เป็ น รายได้ข องเทศบาล องค์ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บล
กรุ ง เทพมหานคร เมื อ งพั ท ยา หรื อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น
ทีม่ กี ฎหมายจัดตัง้ สําหรับการดําเนินการเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์ทม่ี ที ุนทรัพย์
ภายในเขตนัน้

ผูร้ กั ษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๑๗)
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย

