เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
การดูแลผลประโยชน์ของคูส่ ัญญา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อส่งเสริม
ให้การกากับดูแลกิจการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการอานวย
ความสะดวก และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจมากยิ่งขึ้น ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒”

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ยกเลิกบทนิยามคาว่า “คู่สัญญา” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๔ ให้ ย กเลิ กความใน (๔) และ (๕) ของมาตรา ๖ แห่ งพระราชบัญญัติ
การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๔) ระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ หรือ
การส่งมอบเงินตามที่คู่สัญญาตกลงกัน
(๕) หลั ก เกณฑ์ ใ นการโอนเงิ น ออกจากบั ญ ชี ดู แ ลผลประโยชน์ ในกรณี ที่ สั ญ ญาก าหนด
ให้มีการส่งมอบเงิน”
มาตรา ๕ ให้ ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการดูแ ล
ผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญามีหน้าที่ในการดูแลให้คู่สัญญาปฏิบัติการชาระหนี้
ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาดูแลผลประโยชน์ โดยดูแลรักษาเงิน ทรัพย์สิน หรือ
เอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้บรรดาที่คู่สัญญาได้ส่งมอบให้อยู่ในความครอบครองของตน พร้อมทั้ง
ดาเนินการส่งมอบเงินหรือจัดให้มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินให้แก่คู่สัญญา”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐
แห่งพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๗ เมื่ อ คู่ สั ญ ญาตกลงกั น ให้ มี ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ข องคู่ สั ญ ญา ให้ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ของคู่สัญญาดาเนินการจัดทาสัญญาดูแลผลประโยชน์ตามมาตรา ๖
ในกรณีที่คู่สัญญาตกลงกันให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญามีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามสัญญา
ที่มีการชาระเงิน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาดาเนินการเปิดบัญชีดูแลผลประโยชน์เพื่อสัญญารายนั้น
กับสถาบันการเงิน และนาเงินที่ได้รับจากคู่สัญญาฝ่ายที่ต้องชาระเงินฝากไว้ในบัญชีดูแลผลประโยชน์
ดังกล่าวภายในหนึ่งวันทาการ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาออกหลักฐานรับรองการฝากเงินส่งให้คู่สัญญาฝ่ายที่ต้องชาระเงิน
ทุกครั้ง โดยให้ถือว่าหลักฐานดังกล่าวเป็นหลักฐานในการปฏิบัติเกี่ยวกับการชาระหนี้เงินตามสัญญา และ
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาแจ้งเป็นหลักฐานให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงการฝากเงินนั้นโดยเร็ว
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ในกรณีที่ทรัพย์สินที่คู่สัญญาต้องส่งมอบหรือโอนสิทธิเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญามีหนังสือแจ้งให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดทราบ และให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวบันทึกเป็นหลักฐานไว้ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นอยู่ภายใต้บังคับแห่งสัญญาดูแล
ผลประโยชน์ และห้ามจดทะเบียนโอนสิทธิในทรัพย์สินนั้นจนกว่าจะได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของคู่สัญญา
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่คู่สัญญาตกลงกันให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญามีหน้า ที่ ดู แ ล
การปฏิบัติตามสัญญาที่มีการชาระเงิน ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาต้องแจ้งหลักฐานให้คู่สัญญาทราบถึง
รายการฝากหรือโอนเงิน และจานวนเงินคงเหลือในบัญชีดูแลผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่คู่สัญญาได้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่กาหนดไว้ในสัญญาดูแลผลประโยชน์
ครบถ้วนแล้ว และไม่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาตามสัญญาดูแลผลประโยชน์
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาโอนเงินพร้อมดอกผลจากบัญชีดูแลผลประโยชน์ หรือจัดให้มีการโอน
หรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาดูแลผลประโยชน์
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่มีการโอนเงินจากบัญชีดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
คู่สัญญาต้องโอนเข้าบัญชีของคู่สัญญาซึ่งมีสิทธิได้รับเงินโดยตรง และต้องแจ้ งหลักฐานการโอนเงินให้
คู่สัญญาดังกล่าวทราบโดยทันที”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของ
คู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๒ ในกรณีที่คู่สัญญาตกลงให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญามีหน้าที่ดูแลการปฏิบตั ิ
ตามสัญญาที่มีการชาระเงิน เมื่อสัญญาดูแลผลประโยชน์เลิกกัน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา
พิจารณาดาเนินการ ดังต่อไปนี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

(๑) ให้ คู่สัญญาฝ่ายที่ต้องชาระเงินได้รับเงินและดอกผลจากบัญชีดูแลผลประโยชน์ตามที่
กาหนดไว้ในสัญญาดูแลผลประโยชน์ หรือ
(๒) ให้คู่สัญญาฝ่ายที่ต้องโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ได้รับเงิน
และดอกผลจากบัญชีดูแลผลประโยชน์ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาดูแลผลประโยชน์
การดาเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ต้องกระทาภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกาหนด”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของ
คู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๔ ในกรณีที่คู่สัญญาตกลงให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญามีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติ
ตามสัญญาที่มีการชาระเงิน เมื่อสัญญาดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลงและได้มีการโอนเงินออกจากบัญชีดูแล
ผลประโยชน์หมดสิ้นแล้ว ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาปิดบัญชีดูแลผลประโยชน์ตามมาตรา ๑๗
วรรคสอง และแจ้งให้คู่สัญญาทราบโดยทันที”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของ
คู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๘ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กากับดูแลและส่งเสริมการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์
(๒) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ตามมาตรา ๗
มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๒
(๔) ออกประกาศกาหนดค่าตอบแทนและค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ
ดูแลผลประโยชน์ตามมาตรา ๘
(๕) กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก
การใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือ
ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
ประกาศตาม (๓) และ (๔) เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้”

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการดูแล
ผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๙ ในกรณี ที่ ป รากฏต่อ คณะกรรมการว่าผู้ ดูแลผลประโยชน์ของคู่ สัญ ญาผู้ใด
ดาเนินกิจการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗ วรรคสอง มาตรา ๘ วรรคสอง มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕
มาตรา ๑๗ วรรคสาม มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการมีอานาจสั่งให้ปรับปรุง ระงับ
การกระทาที่ฝ่าฝืน หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กาหนด”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของ
คู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๐ ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ข องคู่ สั ญ ญาผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์
ที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒
มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสี่ หรือมาตรา ๒๒ ให้คณะกรรมการ
พิจารณามีคาสั่งลงโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าแสนบาท”
มาตรา ๑๒ บรรดาประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา
พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ ใ ช้ บั ง คั บ อยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ยั ง คงใช้ บั ง คั บ ได้ ต่ อ ไป
เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตกิ ารดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่า จะมี ประกาศตามพระราชบัญญัติก ารดูแ ลผลประโยชน์ของคู่สัญญา
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การดาเนินการออกประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจ
ดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๑๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา้ ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของ
คู่ สั ญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้ บั งคั บ เฉพาะแก่ สั ญญาต่ างตอบแทนที่ คู่ สั ญญาฝ่ ายหนึ่ งมี ห นี้ ในการโอนหรื อ
ส่ งมอบทรั พย์ สิ นหรื อเอกสารอั นเป็ นหลั กฐานแห่ งหนี้ และคู่สั ญญาอี กฝ่ ายหนึ่ ง มี หนี้ ในการช าระเงินเท่ านั้ น
ไม่สามารถใช้บังคับแก่สัญญาต่างตอบแทนอื่นได้ สมควรแก้ไขให้สามารถใช้บังคับแก่สัญญาต่างตอบแทนอื่นได้ด้วย
เพื่อประโยชน์ แก่ป ระชาชน และสมควรแก้ไขหน้าที่ข องผู้ ดูแลผลประโยชน์ข องคู่สั ญญา วิธีการรับรอง
การฝากเงินและการแจ้งการฝากเงินไปยังคู่สัญญาให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น และกาหนดให้คณะกรรมการกากับ
การประกอบกิ จ การดู แ ลผลประโยชน์ มี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการก าหนดหลั ก เกณฑ์ เ พื่ อ ช่ ว ยในการส่ ง เสริ ม
การประกอบธุรกิจการดูแลผลประโยชน์มากยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

