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พระราชบัญญัติ
การดูแลผลประโยชนของคูสัญญา
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่ ง มาตรา ๒๙ ประกอบกั บ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา
พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญั ตินี้ใ หใ ชบัง คับเมื่อพน กํ าหนดเกาสิ บวัน นับ แตวั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
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มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“กิจการดูแลผลประโยชน” หมายความวา การทําหนาที่เปนคนกลางเพื่อดูแลการชําระหนี้
ของคูสัญญาใหเปนไปตามที่ตกลงกันไวในสัญญาดูแลผลประโยชน โดยกระทําเปนทางคาปกติและ
ไดรับคาตอบแทนหรือคาบริการ
“สั ญ ญาดู แ ลผลประโยชน ” หมายความว า สั ญ ญาที่ ทํ า ขึ้ น ระหว า งคู สั ญ ญากั บ ผู ดู แ ล
ผลประโยชนของคูสัญญา โดยผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาตกลงจะดูแลการชําระหนี้ของคูสัญญา
ใหเปนไปตามที่คูสัญญาตกลงกันไว
“คูสัญญา” หมายความวา คูสัญญาตามสัญญาตางตอบแทนใด ๆ ที่คูสัญญาฝายหนึ่งมีหนี้
ในการโอนหรือสงมอบทรัพยสินหรือเอกสารอันเปนหลักฐานแหงหนี้ และคูสัญญาอีกฝายหนึ่งมีหนี้
ในการชําระเงินตามสัญญา
“ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา” หมายความวา ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการ
ดูแลผลประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้
“บัญชีดูแลผลประโยชน” หมายความวา บัญชีเงินฝากที่ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาเปดไว
กับสถาบันการเงินในนามของตนเพื่อประโยชนของคูสัญญา
“สถาบันการเงิน” หมายความวา
(๑) ธนาคารพาณิชยและบริษัทเงินทุนตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน
(๒) ธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตประกอบกิจการดูแลผลประโยชน
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกํากับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการกํากับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
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หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๕ ในการทํ า สั ญ ญาต า งตอบแทนใด ๆ คู สั ญ ญาอาจตกลงกั น จั ด ให มี ผู ดู แ ล
ผลประโยชนของคูสัญญา โดยการทําสัญญาดูแลผลประโยชนและปฏิบัติตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ สัญ ญาดู แ ลผลประโยชน ตอ งทํ า เป น หนั ง สื อ ลงลายมื อ ชื่ อ ของคู สั ญ ญาและ
ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา และอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยูของคูสัญญาและผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา
(๒) วันที่ทําสัญญาดูแลผลประโยชน
(๓) ชื่อสัญญาตางตอบแทนที่กําหนดระหวางคูสัญญา
(๔) ระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการสงมอบทรัพยสินหรือเอกสารอันเปนหลักฐานแหงหนี้และ
การสงมอบเงินของคูสัญญา
(๕) หลักเกณฑในการโอนเงินออกจากบัญชีดูแลผลประโยชน
(๖) สิทธิ หนาที่ และความรับผิดของคูสัญญาและผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา
(๗) คาตอบแทนและคาบริการอื่นที่เกี่ยวของกับการดูแลผลประโยชน
(๘) รายการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๗ ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญามีหนาที่ในการดูแลใหคูสัญญาปฏิบัติการชําระหนี้
ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาดูแลผลประโยชน และดูแลรักษาเงิน ทรัพยสิน หรือเอกสาร
อัน เปน หลักฐานแหงหนี้ที่คูสัญญาไดสงมอบใหอยูใ นความครอบครองของตนพรอมทั้งดําเนินการ
สงมอบเงินและจัดใหมีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพยสินใหแกคูสัญญา
นอกจากหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาอาจใหบริการอื่นที่เกี่ยวของกับ
สัญญาดูแลผลประโยชนตามที่มีขอตกลงกับคูสัญญาไดตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๘ ในกรณีที่คูสัญญามิไดตกลงกัน ไวเปน อยางอื่น ใหคูสัญญาออกคาตอบแทน
ในการปฏิบั ติหนาที่ของผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง ฝา ยละเทากั น
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และหากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งรองขอใหมีการปฏิบัติหนาที่เพิ่มเติมตามมาตรา ๗ วรรคสอง ใหคูสัญญา
ฝายนั้นเปนผูออกคาบริการตามที่รองขอ
อัตราคาตอบแทนหรือคาบริการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
คา ตอบแทนหรือ คา บริ การที่ผู ดูแ ลผลประโยชนข องคู สัญ ญามี สิท ธิไ ดรั บตามวรรคหนึ่ ง
หามเรียกเก็บจากเงินในบัญชีดูแลผลประโยชน
หมวด ๒
การประกอบกิจการดูแลผลประโยชน
มาตรา ๙ บุคคลตามมาตรา ๑๐ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการดูแลผลประโยชนตองไดรับ
ใบอนุญาตจากรัฐมนตรีตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐ ผูซึ่งประสงคจะไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๙ ตองเปนสถาบันการเงิน หรือ
นิติบุคคลอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในการออกกฎกระทรวงกําหนดใหนิติบุคคลใดประกอบกิจการดูแลผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง
จะกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการดํารงฐานะการเงิน การวางหลักประกันหรือหลักเกณฑอื่นใดใหนิติบุคคล
ดังกลาวตองปฏิบัติเพิ่มเติมจากหลักเกณฑที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ก็ได
มาตรา ๑๑ หามบุคคลใดนอกจากผูดูแ ลผลประโยชนของคูสัญญาใชชื่อหรือคําแสดงชื่อ
ในธุรกิจวา “ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา” หรือคําอื่นใดที่มีความหมายเชนเดียวกัน
มาตรา ๑๒ หามผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาซึ่งมีสวนไดเสียกับคูสัญญาไมวาโดยทางตรง
หรือทางออม ทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญากับคูสัญญาซึ่งตนมีสวนไดเสีย
กรณีใดจะถือวาเปนการมีสวนไดเสียกับคูสัญญาตามวรรคหนึ่ง ใหเปน ไปตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด
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มาตรา ๑๓ ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาตองจัดทําทะเบียนเกี่ยวกับสัญญาดูแลผลประโยชน
ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาตองรักษาทะเบียน และสําเนาสัญญาดูแ ลผลประโยชนไว
ไมนอยกวาหาปนับแตวัน ที่ไดลงรายการครั้งสุดทายในทะเบียนหรือวันที่ทําสัญญาดูแลผลประโยชน
โดยจะเก็บไวในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสหรือรูปแบบใดก็ได
มาตรา ๑๔ ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาตองจัดเก็บทรัพยสินของคูสัญญาแยกออกจาก
ทรัพยสินของตน โดยตองจัดทําบัญชีทรัพยสินของคูสัญญาแตละรายแยกออกจากบัญชีทรัพยสินของตน
รวมทั้งเก็บรักษาบัญชีดังกลาวตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๑๕ ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญายื่นรายงานหรือ
เอกสารใด ๆ เกี่ยวกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน โดยจะใหทําคําชี้แ จงเพื่ออธิบายหรือ
ขยายความแหงรายงานหรือเอกสารนั้นดวยก็ได
มาตรา ๑๖ ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาผูใดประสงคจะเลิกประกอบกิจการดูแลผลประโยชน
ใหยื่นคําขออนุญาตตอรัฐมนตรีเปนระยะเวลาไมนอยกวาหกสิบวันกอนเลิกประกอบกิจการ
ในการยื่นคําขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาตองแสดงหลักฐาน
วาไดดําเนินการดังตอไปนี้เรียบรอยแลว
(๑) การบอกกลาวใหคูสัญญาและผูมีสวนไดเสียทราบและใชสิทธิตามกฎหมาย
(๒) การจัดการหรือโอนสัญญาดูแ ลผลประโยชนที่ยังมีผลผูกพัน อยูใหผูดูแลผลประโยชน
ของคูสัญญารายอื่นดําเนินการแทนตามที่คูสัญญาตกลงกัน
(๓) การจัดการโอนเงิน ในบัญชีดูแลผลประโยชนหรือทรัพยสิน ที่อยูภายใตบังคับสัญญา
ดูแลผลประโยชนคืนใหแกคูสัญญา ในกรณีที่คูสัญญาประสงคจะเลิกสัญญาดูแลผลประโยชนหรือไมสามารถ
โอนสัญญาดูแลผลประโยชนใหผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญารายอื่นไปดําเนินการแทนได
ในการพิจารณาอนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขหรือมีคําสั่งใหผูยื่นคําขออนุญาต
ปฏิบัติดวยก็ได
ใหผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาสงคืนใบอนุญาตแกรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับแจงคําสั่งอนุญาตใหเลิกประกอบกิจการ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก
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หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของคูสัญญาและผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา
มาตรา ๑๗ เมื่อคูสัญญาตกลงกันใหมีผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา ใหผูดูแลผลประโยชน
ของคู สั ญญาดํ าเนิ นการจั ดทํ าสั ญญาดู แ ลผลประโยชน ตามมาตรา ๖ และดํ าเนิ นการเป ดบั ญชี ดู แ ล
ผลประโยชนเพื่อสัญญารายนั้นกับสถาบันการเงิน และนําเงินที่ไดรับจากคูสัญญาฝายที่ตองชําระเงินฝากไว
ในบัญชีดูแลผลประโยชนดังกลาวภายในหนึ่งวันทําการ
ใหผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาออกหลักฐานเปนหนังสือรับรองการฝากเงินสงใหคูสัญญา
ฝายที่ตองชําระเงินทุกครั้ง โดยใหถือวาหลักฐานดังกลาวเปนหลักฐานในการปฏิบัติเกี่ยวกับการชําระหนี้เงิน
ตามสัญญา และใหผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาแจงเปน หนังสือใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบถึง
การฝากเงินนั้นโดยทันที
ในกรณีที่ทรัพยสินที่คูสัญญาตองสงมอบหรือโอนสิทธิเปนอสังหาริมทรัพยที่มีหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ ดิน ให ผูดูแลผลประโยชนของคูสั ญญามีหนั งสือแจงใหพนักงานเจาหนาที่ ตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินทราบและใหพนักงานเจาหนาที่ดังกลาวบันทึกเปนหลักฐานไววาอสังหาริมทรัพยนั้นอยูภายใตบังคับ
แหงสัญญาดูแลผลประโยชน และหามจดทะเบียนโอนสิทธิในทรัพยสินนั้นจนกวาจะไดรับแจงเปนหนังสือ
จากผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา
มาตรา ๑๘ ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาตองมีหนังสือแจงใหคูสัญญาทราบถึงรายการฝาก
หรื อโอนเงิ น และจํ า นวนเงิน คงเหลื อในบัญ ชีดู แ ลผลประโยชนต ามหลั ก เกณฑ ที่ค ณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่คูสัญญาไดปฏิบัติตามขอตกลงที่กําหนดไวในสัญญาดูแลผลประโยชน
ครบถวนแลว ใหผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาโอนเงินพรอมดอกผลจากบัญชีดูแ ลผลประโยชน
ใหแกคูสัญญาซึ่งเปนฝายที่ตองโอนหรือสงมอบทรัพยสิน และจัดใหมีการโอนหรือสงมอบทรัพยสิน
หรือเอกสารอันเปนหลักฐานแหงหนี้ตามสัญญาใหแกคูสัญญาซึ่งเปนฝายที่ตองชําระเงิน
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งปฏิเสธการรับชําระหนี้ใ หนํา
บทบัญญัติในมาตรา ๒๓ มาใชบังคับ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

มาตรา ๒๐ การโอนเงิ น จากบั ญ ชี ดู แ ลผลประโยชน ผู ดู แ ลผลประโยชน ข องคู สั ญ ญา
ตองโอนเขาบัญชีของคูสัญญาซึ่งมีสิทธิไดรับเงินโดยตรง และตองแจงเปนหนังสือใหคูสัญญาดังกลาว
ทราบโดยทันที
มาตรา ๒๑ การเลิกสัญญาดูแลผลประโยชนไมวาดวยเหตุใ ด ไมกระทบสิทธิของผูดูแ ล
ผลประโยชนของคูสัญญาที่จะไดรับคาตอบแทนและคาบริการเพื่อการงานที่ตนไดจัดทําไปแลวตามสัญญา
ดูแลผลประโยชน เวนแตการเลิกสัญญาเกิดจากความผิดของผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา
มาตรา ๒๒ เมื่อสัญญาดูแลผลประโยชนเลิกกัน ใหผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาพิจารณา
ดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ให คู สั ญญาฝ ายที่ ต องชํ าระเงิ นได รั บเงิ นและดอกผลจากบั ญชี ดู แลผลประโยชน ตามที่
กําหนดไวในสัญญาดูแลผลประโยชน หรือ
(๒) ใหคูสัญญาฝายที่ตองโอนหรือสงมอบทรัพยสิน หรือเอกสารอันเปน หลักฐานแหงหนี้
ไดรับเงินและดอกผลจากบัญชีดูแลผลประโยชนตามที่กําหนดไวในสัญญาดูแลผลประโยชน
ใหคณะกรรมการประกาศกําหนดระยะเวลาการดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒)
มาตรา ๒๓ เวนแตในสัญญาดูแลผลประโยชนจะกําหนดไวเปนอยางอื่น ในกรณีที่มีขอโตแยง
เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ของคูสัญญาตามสัญญาดูแลผลประโยชนหามผูดูแลผลประโยชนของ
คูสัญญาสงเงินหรือโอนทรัพยสินใหแกคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งจนกวาคูสัญญาจะไดทําความตกลงกัน
หรือศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด
มาตรา ๒๔ เมื่ อสั ญ ญาดู แ ลผลประโยชน สิ้น สุ ดลง และได มี การโอนเงิ น ออกจากบั ญ ชี
ดูแลผลประโยชนหมดสิ้นแลว ใหผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาปดบัญชีดูแลผลประโยชนตามมาตรา ๑๗
วรรคหนึ่ง และแจงใหคูสัญญาทราบโดยทันที
มาตรา ๒๕ ในกรณี ที่ผู ดู แ ลผลประโยชน ของคูสั ญ ญาตกเป น ลู กหนี้ ตามคํา พิ พากษาถู ก
ศาลสั่ง พิทักษ ทรัพย หรือ ถูกทางการหรือหน วยงานที่มีห นาที่กํา กับดูแ ลตามกฎหมายอื่น สั่ งระงั บ
การดําเนินกิจการบางสวนหรือทั้งหมด ใหเงินในบัญชีดูแลผลประโยชนและทรัพยสินที่อยูภายใตบังคับ
สัญญาดูแลผลประโยชนไดรับความคุมครองโดยไมถือเปนทรัพยสินที่อยูภายใตการยึดหรืออายัดในคดีแพง
ซึ่งผูดูแ ลผลประโยชนของคูสัญญาเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือเปน ทรัพยสินที่อาจแบงแกเจาหนี้

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา
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ในคดีลม ละลายของผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาหรือเปนทรัพยสิน ที่อยูภายใตการหามจําหนาย
จาย หรือโอน ตามคําสั่งระงับการดําเนินกิจการบางสวนหรือทั้งหมด
เมื่อผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาตามวรรคหนึ่งถูกศาลสั่งพิทักษ ทรัพยใ หเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยและคณะกรรมการดําเนินการแยกเงินในบัญชีดูแลผลประโยชนและทรัพยสินที่อยูภ ายใตบงั คับ
สัญญาดูแลผลประโยชน รวมทั้งมีอํานาจดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) รวบรวมเงินในบัญชีดูแลผลประโยชนและทรัพยสินที่อยูภายใตบังคับสัญญาดูแลผลประโยชน
และจัดสรรคืนใหแกคูสัญญา ในกรณีที่คูสัญญาประสงคจะเลิกสัญญาดูแลผลประโยชน
(๒) โอนสัญญาดูแลผลประโยชนที่ยังมีผลผูกพันอยูใหผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญารายอื่น
ดําเนินการแทนตามที่คูสัญญาตกลงกัน
(๓) ประนีประนอมยอมความ ฟองรอง ตอสูคดี หรือดําเนินการอื่นใด เพื่อใหการจัดการเงิน
ในบัญชีดูแลผลประโยชนและทรัพยสินที่อยูภายใตบังคับสัญญาดูแลผลประโยชนเสร็จสิ้นไป
ในการดําเนินการตามวรรคสอง เจาพนักงานพิทักษทรัพยและคณะกรรมการจะมอบอํานาจ
ใหบุคคลใดดําเนินการแทนก็ได
หมวด ๔
การกํากับดูแลและตรวจสอบ
มาตรา ๒๖ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการกํากับการประกอบกิจการ
ดูแลผลประโยชน” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลังเปน ประธานกรรมการ อธิบดีกรมที่ดิน
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการคุม ครองผูบริโภค ผูแ ทน
ธนาคารแหงประเทศไทย และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินหาคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ
ใหปลัดกระทรวงการคลังแตงตั้งขาราชการของกระทรวงการคลังเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง ตองมีความรู ความเชี่ยวชาญหรือ
ประสบการณในดานการเงิน การบัญชี ภาษี กฎหมาย การคุมครองผูบริโภค หรือการซื้อขายทรัพยสิน
มาตรา ๒๗ ใหสํานักงานเศรษฐกิจการคลังทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาขอมูล และกิจการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก
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มาตรา ๒๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชนตามมาตรา ๗
มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๒
(๓) ออกประกาศกําหนดคาตอบแทนและคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการ
ดูแลผลประโยชนตามมาตรา ๘
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่
รัฐมนตรีมอบหมาย
ประกาศตาม (๒) และ (๓) เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา ๒๙ ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระดํารงตําแหนงคราวละสองป
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงตั้งกรรมการใหมใหกรรมการนั้น
ปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะไดแตงตั้งกรรมการใหม
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกัน
เกินสองวาระไมได
มาตรา ๓๐ นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐ มนตรีแตงตั้ง
พนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองหรือทุจริตตอหนาที่ หยอนความสามารถหรือมีความประพฤติ
เสื่อมเสีย
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๗) เป น กรรมการ ผู จั ด การ บุ ค คลผู มี อํ า นาจในการจั ด การ หรื อ พนั ก งานของผู ดู แ ล
ผลประโยชนของคูสัญญา
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มาตรา ๓๑ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแ ตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ
รัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการแทนได และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ในกรณี ที่ มี การแต งตั้ งกรรมการผู ทรงคุ ณวุ ฒิ เพิ่ ม ขึ้ น ในระหว างที่ กรรมการผู ทรงคุ ณวุ ฒิ
ซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูใ นตําแหนง ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่ม ขึ้น
อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับแตงตั้งไวแลว
มาตรา ๓๒ การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมแทน
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๓๓ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได
ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๓๒ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๓๔ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในสถานที่ประกอบกิจการของผูดแู ลผลประโยชนของคูสัญญาในระหวางเวลาทําการ
ของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบกิจการของผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา รวมทั้งเก็บรวบรวมเอกสาร
หลักฐาน หรือขอมูลที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา
(๒) อายัดเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อประโยชนในการตรวจสอบหรือดําเนินคดีซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
(๓) สั่งใหก รรมการ ผูจั ดการ บุ คคลผู มีอํา นาจในการจั ดการ หรือพนัก งานของผู ดูแ ล
ผลประโยชนของคูสัญญามาใหถอยคําหรือใหแ สดงหรือสงสมุดบัญชี เอกสาร ดวงตราหรือสิ่งอื่น
อันเกี่ยวกับกิจการ สินทรัพย และหนี้สินของผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาและบุคคลขางตน
ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (๑) พนักงานเจาหนาที่ตองไมกระทําการอันมีลักษณะเปนการขมขู
หรือเปนการคนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๓๔ ใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
อํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๓๖ ในการปฏิ บั ติ หน า ที่ พนั ก งานเจา หน า ที่ต อ งแสดงบั ตรประจํ า ตั ว ตอ บุ ค คล
ที่เกี่ยวของทุกครั้ง
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๓๗ ในการปฏิบตั ิหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๕
การอุทธรณ
มาตรา ๓๘ คําสั่งใหชําระคาปรับทางปกครองของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง
หรือมาตรา ๔๐ ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญามีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีไดภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ไดรับแจงคําสั่ง
รัฐมนตรีตองวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับอุทธรณ
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
สวนที่ ๑
โทษทางปกครอง
มาตรา ๓๙ ในกรณี ที่ ป รากฏแก ค ณะกรรมการว า ผู ดู แ ลผลประโยชน ข องคู สั ญ ญาผู ใ ด
ดําเนินกิจการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๗ วรรคสอง มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๘ หรือ
มาตรา ๒๔ ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหปรับปรุง ระงับการกระทําที่ฝาฝน หรือปฏิบัติใหถูกตอง
หรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนด
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ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ใหคณะกรรมการพิจารณามีคําสั่งลงโทษปรับทางปกครองไมเกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๔๐ ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด
ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔
มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๒๒ ใหคณะกรรมการพิจารณามีคําสั่งลงโทษปรับทางปกครองไมเกินหาแสนบาท
มาตรา ๔๑ ในการพิจารณาออกคําสั่งลงโทษปรับทางปกครอง ใหคณะกรรมการคํานึงถึง
ความรายแรงแหงพฤติกรรมที่กระทําผิด
ในกรณีผูถูกลงโทษปรับทางปกครองไมยอมชําระคาปรับทางปกครอง ใหนําบทบัญญั ติ
เกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม
และในกรณี ที่ ไ ม มี เ จ า หน า ที่ ดํ า เนิ น การบั ง คั บ ตามคํ า สั่ ง หรื อ มี แ ต ไ ม ส ามารถดํ า เนิ น การบั ง คั บ
ทางปกครองได ใหคณะกรรมการมีอํานาจฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อบังคับชําระคาปรับ ในการนี้
ถาศาลปกครองเห็น วาคําสั่งใหชําระคาปรับนั้น ชอบดวยกฎหมาย ใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาและบังคับใหมีการยึดหรืออายัดทรัพยสนิ ขายทอดตลาดเพื่อชําระคาปรับได
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาตองรับโทษปรับทางปกครอง ใหกรรมการ
ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการของผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญานั้นตองรับโทษปรับ
ทางปกครองตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทํา
ความผิดนั้น หรือตนไดจดั การตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดนั้นแลว
มาตรา ๔๓ ใหรัฐมนตรีตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ของผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาได เมื่อปรากฏวาผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาใด
(๑) ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือคําสั่งของรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖ วรรคสาม
(๒) เคยถู ก ลงโทษปรั บ ทางปกครองและกระทํา การอั น เป น ความผิ ด อย า งเดี ย วกั น และ
ถูกลงโทษปรับทางปกครองซ้ําอีก
(๓) กระทําการอันเปนการฝาฝนบทบัญญัติที่มีโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการของผูดูแลประโยชนของคูสัญญา
กระทําการอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๔๘
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ให ผู ดู แลผลประโยชน ของคู สั ญญาซึ่ งถู กเพิ กถอนใบอนุ ญาตตามวรรคหนึ่ งหมดสิ ทธิ ในการ
ประกอบกิจการดูแลผลประโยชนของคูสัญญานับแตวันที่มีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ไมกระทบกระเทือนถึงสัญญาดูแลผลประโยชนที่
ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาไดทําไวกับคูสัญญากอนถูกเพิกถอนใบอนุญาตและยังมีผลผูกพันอยู
และใหคณะกรรมการมีอํานาจดําเนิน การโอนสัญญาดูแลผลประโยชนที่ยังมีผลผูกพัน อยูใ หผูดูแ ล
ผลประโยชนของคูสัญญารายอื่นดําเนินการแทนตามที่คูสัญญาตกลงกัน โดยใหผูดูแลผลประโยชนของ
คูสัญญาที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินการดังกลาว
ในการดําเนินการตามวรรคสาม คณะกรรมการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดดําเนินการแทนก็ได
สวนที่ ๒
โทษอาญา
มาตรา ๔๔ ผูใดฝาฝนมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งลานบาท
มาตรา ๔๕ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท
มาตรา ๔๖ ผูดูแ ลผลประโยชนของคูสัญญาผูใ ดฝาฝน มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่งและวรรคสี่
มาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท
มาตรา ๔๗ ผูใ ดขัดขวางหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหน าที่ตามมาตรา ๓๔
หรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๓๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน
หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๘ กรรมการ ผูจัดการ บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการ หรือพนักงานของผูดูแ ล
ผลประโยชนของคูสัญญาผูใด กระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป
หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๑) หลอกลวงคูสัญญาดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริงที่ควรบอก
ใหแจงเกี่ยวกับกิจการที่ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญามีหนาที่กระทําเพื่อประโยชนของคูสัญญาและ
การกระทําดังกลาวทําใหไดไปซึ่งทรัพยสินของคูสญ
ั ญา
(๒) ยักยอกหรือทําใหเงินในบัญชีดูแลผลประโยชนลดลงจากจํานวนที่คูสัญญาไดฝากไว
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(๓) ครอบครองทรัพยสินของคูสัญญาซึ่งผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาไดรับไวเนื่องจาก
การประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้ และเบียดบังเอาทรัพยสินนั้นเปนของตนหรือบุคคลที่สาม
(๔) ทําใหเสียหาย ทําลาย เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรือปลอมบัญชีหรือเอกสารของผูดูแ ล
ผลประโยชนของคูสัญญาที่จัดทําขึ้นตามหนาที่ในการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) กระทําการหรือไมกระทําการโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีตําแหนงหนาที่ดังกลาวโดยทุจริต
จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกประโยชนของคูสัญญา
มาตรา ๔๙ บรรดาความผิดในสวนที่ ๒ นี้ ยกเวนมาตรา ๔๘ ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบ
ที่รัฐมนตรีแตงตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบได
คณะกรรมการเปรี ยบเที ยบตามวรรคหนึ่ ง ให มี จํ านวนสามคน ซึ่ งคนหนึ่ งต องเป นพนั กงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบไดทําการเปรียบเทียบกรณีใ ดและผูตองหาไดชําระคาปรับ
ตามคํา เปรีย บเทีย บภายในระยะเวลาที่ค ณะกรรมการเปรี ยบเที ยบกํา หนดแลว ใหถือ วาคดี เลิกกั น
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๕๐ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดในสวนที่ ๒ นี้ ยกเวนมาตรา ๔๘ เปนนิติบุคคล
กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไว
สําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดนั้น หรือตนไดจัดการ
ตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดนั้นแลว
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ไ ม มี ผ ลกระทบต อ การดํ า เนิ น การตามหนั ง สื อ ธนาคาร
แหงประเทศไทย เรื่อง การอนุญาตใหธนาคารพาณิชยประกอบธุรกิจ Escrow Account ลงวัน ที่
๘ มีนาคม ๒๕๔๔ หรือประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตใหบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุน
หลักทรัพยประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดใหมีบัญชีดูแลผลประโยชนของคูสัญญา (Escrow Account)
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และในกรณีที่ธนาคารพาณิชยหรือบริษัทเงินทุนดังกลาวประสงค
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จะประกอบกิจการดูแลผลประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้ใหดําเนินการขอรับใบอนุญาตภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๕๒ ผูใดใชชื่อหรือคําแสดงชื่อหรือคําอื่นใดที่มีความหมายเชนเดียวกันอันเปนการฝาฝน
มาตรา ๑๑ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหดําเนินการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากระบบการทําสัญญาจะซื้อจะขาย
อสังหาริมทรัพยหรือการทําสัญญาตางตอบแทนอื่นใดในปจจุบัน ดําเนินการโดยอาศัยความนาเชื่อถือระหวาง
คูสัญญาเปนหลักในการชําระหนี้ตามที่ตกลงกันไวในสัญญา การที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมชําระหนี้ตามที่
กําหนดไวในสัญญาหรือมีเหตุการณที่สงผลกระทบตอความนาเชื่อถือของคูสัญญา จะทําใหระบบการซื้อขาย
อสังหาริมทรัพยหรือการทําสัญญาตางตอบแทนเกิดความเสี่ยงหรือหยุดชะงักอันสงผลกระทบตอคูสัญญาและ
ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั้น เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกคูสัญญาและสรางความมั่นคงตอ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ สมควรใหมีคนกลางที่มีความมั่นคงและนาเชื่อถือเพื่อทําหนาที่ดูแลการชําระหนี้
ของคูสัญญาใหเปนไปตามที่ตกลงกันไว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

