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พระราชบัญญัติ 
การดูแลผลประโยชนของคูสัญญา 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๓  กุมภาพนัธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓   มาตรา  ๔๑   และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา  

พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
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มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“กิจการดูแลผลประโยชน”  หมายความวา  การทําหนาที่เปนคนกลางเพื่อดูแลการชําระหนี้ 

ของคูสัญญาใหเปนไปตามที่ตกลงกันไวในสัญญาดูแลผลประโยชน  โดยกระทําเปนทางคาปกติและ

ไดรับคาตอบแทนหรือคาบริการ 

“สัญญาดูแลผลประโยชน”  หมายความวา  สัญญาที่ทําข้ึนระหวางคูสัญญากับผู ดูแล

ผลประโยชนของคูสัญญา  โดยผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาตกลงจะดูแลการชําระหนี้ของคูสัญญา

ใหเปนไปตามที่คูสัญญาตกลงกันไว 

“คูสัญญา”  หมายความวา  คูสัญญาตามสัญญาตางตอบแทนใด ๆ  ที่คูสัญญาฝายหนึ่งมีหนี้ 

ในการโอนหรือสงมอบทรัพยสินหรือเอกสารอันเปนหลักฐานแหงหนี้  และคูสัญญาอีกฝายหนึ่งมีหนี้ 

ในการชําระเงินตามสัญญา 

“ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา”  หมายความวา  ผูซ่ึงไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการ

ดูแลผลประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้ 

“บัญชีดูแลผลประโยชน”  หมายความวา  บัญชีเงินฝากที่ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาเปดไว

กับสถาบันการเงินในนามของตนเพื่อประโยชนของคูสัญญา 

“สถาบันการเงิน”  หมายความวา 

(๑) ธนาคารพาณิชยและบริษัทเงินทุนตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 

(๒) ธนาคารที่มีกฎหมายจัดต้ังข้ึนโดยเฉพาะ 

“ใบอนุญาต”  หมายความวา  ใบอนุญาตประกอบกิจการดูแลผลประโยชน 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการกํากับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน 

“กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการกํากับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจ

แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
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หมวด  ๑ 

บททั่วไป 
 

 

มาตรา ๕ ในการทําสัญญาตางตอบแทนใด ๆ   คูสัญญาอาจตกลงกันจัดใหมีผู ดูแล

ผลประโยชนของคูสัญญา  โดยการทําสัญญาดูแลผลประโยชนและปฏิบัติตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวใน

พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖ สัญญาดูแลผลประโยชนตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อของคูสัญญาและ 

ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา และอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อและที่อยูของคูสัญญาและผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา 

(๒) วันที่ทําสัญญาดูแลผลประโยชน 

(๓) ชื่อสัญญาตางตอบแทนที่กําหนดระหวางคูสัญญา 

(๔) ระยะเวลาหรือเง่ือนไขในการสงมอบทรัพยสินหรือเอกสารอันเปนหลักฐานแหงหนี้และ

การสงมอบเงินของคูสัญญา 

(๕) หลักเกณฑในการโอนเงินออกจากบัญชีดูแลผลประโยชน 

(๖) สิทธิ  หนาที่  และความรับผิดของคูสัญญาและผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา 

(๗) คาตอบแทนและคาบริการอื่นที่เกี่ยวของกับการดูแลผลประโยชน 

(๘) รายการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๗ ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญามีหนาที่ในการดูแลใหคูสัญญาปฏิบัติการชําระหนี้

ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาดูแลผลประโยชน  และดูแลรักษาเงิน  ทรัพยสิน  หรือเอกสาร

อันเปนหลักฐานแหงหนี้ที่คูสัญญาไดสงมอบใหอยูในความครอบครองของตนพรอมทั้งดําเนินการ 

สงมอบเงินและจัดใหมีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพยสินใหแกคูสัญญา 

นอกจากหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาอาจใหบริการอื่นที่เกี่ยวของกับ

สัญญาดูแลผลประโยชนตามที่มีขอตกลงกับคูสัญญาไดตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๘ ในกรณีที่คูสัญญามิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น  ใหคูสัญญาออกคาตอบแทน 

ในการปฏิบัติหนาที่ของผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาตามมาตรา  ๗  วรรคหนึ่ง  ฝายละเทากัน   
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และหากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งรองขอใหมีการปฏิบัติหนาที่เพิ่มเติมตามมาตรา  ๗  วรรคสอง  ใหคูสัญญา

ฝายนั้นเปนผูออกคาบริการตามที่รองขอ 

อัตราคาตอบแทนหรือคาบริการตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

คาตอบแทนหรือคาบริการที่ผู ดูแลผลประโยชนของคูสัญญามีสิทธิไดรับตามวรรคหนึ่ง   

หามเรียกเก็บจากเงินในบัญชีดูแลผลประโยชน 

หมวด  ๒ 

การประกอบกจิการดูแลผลประโยชน 
 

 

มาตรา ๙ บุคคลตามมาตรา  ๑๐  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการดูแลผลประโยชนตองไดรับ

ใบอนุญาตจากรัฐมนตรีตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข 

ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๐ ผูซ่ึงประสงคจะไดรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๙  ตองเปนสถาบันการเงิน  หรือ 

นิติบุคคลอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในการออกกฎกระทรวงกาํหนดใหนิติบุคคลใดประกอบกิจการดูแลผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง  

จะกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการดํารงฐานะการเงิน  การวางหลักประกันหรือหลักเกณฑอื่นใดใหนิติบุคคล

ดังกลาวตองปฏิบัติเพิ่มเติมจากหลักเกณฑที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ก็ได 

มาตรา ๑๑ หามบุคคลใดนอกจากผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาใชชื่อหรือคําแสดงชื่อ 

ในธุรกิจวา  “ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา”  หรือคําอื่นใดที่มีความหมายเชนเดียวกัน 

มาตรา ๑๒ หามผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาซึ่งมีสวนไดเสียกับคูสัญญาไมวาโดยทางตรง

หรือทางออม  ทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญากับคูสัญญาซึ่งตนมีสวนไดเสีย 

กรณีใดจะถือวาเปนการมีสวนไดเสียกับคูสัญญาตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่

คณะกรรมการประกาศกําหนด 
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มาตรา ๑๓ ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาตองจัดทําทะเบียนเกี่ยวกับสัญญาดูแลผลประโยชน

ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาตองรักษาทะเบียน  และสําเนาสัญญาดูแลผลประโยชนไว 

ไมนอยกวาหาปนับแตวันที่ไดลงรายการครั้งสุดทายในทะเบียนหรือวันที่ทําสัญญาดูแลผลประโยชน  

โดยจะเก็บไวในรูปของขอมลูอิเล็กทรอนิกสหรือรูปแบบใดก็ได 

มาตรา ๑๔ ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาตองจัดเก็บทรัพยสินของคูสัญญาแยกออกจาก

ทรัพยสินของตน  โดยตองจัดทําบัญชีทรัพยสินของคูสัญญาแตละรายแยกออกจากบัญชีทรัพยสินของตน  

รวมทั้งเก็บรักษาบัญชีดังกลาวตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๕ ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาย่ืนรายงานหรือ

เอกสารใด ๆ  เกี่ยวกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน  โดยจะใหทําคําชี้แจงเพื่ออธิบายหรือ 

ขยายความแหงรายงานหรือเอกสารนั้นดวยก็ได 

มาตรา ๑๖ ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาผูใดประสงคจะเลิกประกอบกิจการดูแลผลประโยชน  

ใหย่ืนคําขออนุญาตตอรัฐมนตรีเปนระยะเวลาไมนอยกวาหกสิบวันกอนเลิกประกอบกิจการ 

ในการย่ืนคําขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาตองแสดงหลักฐาน 

วาไดดําเนินการดังตอไปนี้เรียบรอยแลว 

(๑) การบอกกลาวใหคูสัญญาและผูมีสวนไดเสียทราบและใชสิทธิตามกฎหมาย 

(๒) การจัดการหรือโอนสัญญาดูแลผลประโยชนที่ยังมีผลผูกพันอยูใหผูดูแลผลประโยชน

ของคูสัญญารายอื่นดําเนินการแทนตามที่คูสัญญาตกลงกัน 

(๓) การจัดการโอนเงินในบัญชีดูแลผลประโยชนหรือทรัพยสินที่อยูภายใตบังคับสัญญา 

ดูแลผลประโยชนคืนใหแกคูสัญญา  ในกรณีที่คูสัญญาประสงคจะเลิกสัญญาดูแลผลประโยชนหรือไมสามารถ

โอนสัญญาดูแลผลประโยชนใหผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญารายอื่นไปดําเนินการแทนได 

ในการพิจารณาอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  รัฐมนตรีจะกําหนดเง่ือนไขหรือมีคําส่ังใหผูย่ืนคําขออนุญาต

ปฏิบัติดวยก็ได 

ใหผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาสงคืนใบอนุญาตแกรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่

ไดรับแจงคําส่ังอนุญาตใหเลิกประกอบกิจการ 



หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๖   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๓ 

สิทธิและหนาที่ของคูสัญญาและผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา 
 

 

มาตรา ๑๗ เมื่อคูสัญญาตกลงกันใหมีผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา  ใหผูดูแลผลประโยชน

ของคู สัญญาดําเนินการจัดทําสัญญาดูแลผลประโยชนตามมาตรา  ๖  และดําเนินการเปดบัญชีดูแล

ผลประโยชนเพื่อสัญญารายนั้นกับสถาบันการเงิน  และนําเงินที่ไดรับจากคูสัญญาฝายที่ตองชําระเงินฝากไว

ในบัญชีดูแลผลประโยชนดังกลาวภายในหนึ่งวันทําการ 

ใหผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาออกหลักฐานเปนหนังสือรับรองการฝากเงินสงใหคูสัญญา

ฝายที่ตองชําระเงินทุกคร้ัง  โดยใหถือวาหลักฐานดังกลาวเปนหลักฐานในการปฏิบัติเกี่ยวกับการชําระหนี้เงิน

ตามสัญญา  และใหผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาแจงเปนหนังสือใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบถึง 

การฝากเงินนั้นโดยทันที 

ในกรณีที่ทรัพยสินที่คูสัญญาตองสงมอบหรือโอนสิทธิเปนอสังหาริมทรัพยที่มีหนังสือแสดงสิทธิ

ในที่ดิน  ใหผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญามีหนังสือแจงใหพนักงานเจาหนาที่ตามประมวลกฎหมาย 

ที่ดินทราบและใหพนักงานเจาหนาที่ดังกลาวบันทึกเปนหลักฐานไววาอสังหาริมทรัพยนั้นอยูภายใตบังคับ

แหงสัญญาดูแลผลประโยชน  และหามจดทะเบียนโอนสิทธิในทรัพยสินนั้นจนกวาจะไดรับแจงเปนหนังสือ

จากผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา 

มาตรา ๑๘ ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาตองมีหนังสือแจงใหคูสัญญาทราบถึงรายการฝาก

หรือโอนเงิน  และจํานวนเงินคงเหลือในบัญชีดูแลผลประโยชนตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ 

ประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่คูสัญญาไดปฏิบัติตามขอตกลงที่กําหนดไวในสัญญาดูแลผลประโยชน

ครบถวนแลว  ใหผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาโอนเงินพรอมดอกผลจากบัญชีดูแลผลประโยชน

ใหแกคูสัญญาซึ่งเปนฝายที่ตองโอนหรือสงมอบทรัพยสิน  และจัดใหมีการโอนหรือสงมอบทรัพยสิน

หรือเอกสารอันเปนหลักฐานแหงหนี้ตามสัญญาใหแกคูสัญญาซึ่งเปนฝายที่ตองชําระเงิน 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  หากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งปฏิเสธการรับชําระหนี้ใหนํา

บทบัญญัติในมาตรา  ๒๓  มาใชบังคับ 



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๖   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๒๐ การโอนเงินจากบัญชีดูแลผลประโยชน  ผู ดูแลผลประโยชนของคูสัญญา 

ตองโอนเขาบัญชีของคูสัญญาซึ่งมีสิทธิไดรับเงินโดยตรง  และตองแจงเปนหนังสือใหคูสัญญาดังกลาว

ทราบโดยทันที 

มาตรา ๒๑ การเลิกสัญญาดูแลผลประโยชนไมวาดวยเหตุใด  ไมกระทบสิทธิของผูดูแล

ผลประโยชนของคูสัญญาที่จะไดรับคาตอบแทนและคาบริการเพื่อการงานที่ตนไดจัดทําไปแลวตามสัญญา

ดูแลผลประโยชน  เวนแตการเลิกสัญญาเกิดจากความผิดของผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา 

มาตรา ๒๒ เมื่อสัญญาดูแลผลประโยชนเลิกกัน  ใหผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาพิจารณา

ดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหคูสัญญาฝายที่ตองชําระเงินไดรับเงินและดอกผลจากบัญชีดูแลผลประโยชนตามที่ 

กําหนดไวในสัญญาดูแลผลประโยชน  หรือ 

(๒) ใหคูสัญญาฝายที่ตองโอนหรือสงมอบทรัพยสินหรือเอกสารอันเปนหลักฐานแหงหนี้

ไดรับเงินและดอกผลจากบัญชีดูแลผลประโยชนตามที่กําหนดไวในสัญญาดูแลผลประโยชน 

ใหคณะกรรมการประกาศกําหนดระยะเวลาการดําเนินการตาม  (๑)  หรือ  (๒) 

มาตรา ๒๓ เวนแตในสัญญาดูแลผลประโยชนจะกําหนดไวเปนอยางอื่น  ในกรณีที่มีขอโตแยง

เกิดข้ึนเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ของคูสัญญาตามสัญญาดูแลผลประโยชนหามผูดูแลผลประโยชนของ

คูสัญญาสงเงินหรือโอนทรัพยสินใหแกคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งจนกวาคูสัญญาจะไดทําความตกลงกัน

หรือศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด 

มาตรา ๒๔ เมื่อสัญญาดูแลผลประโยชนส้ินสุดลง  และไดมีการโอนเงินออกจากบัญชี 

ดูแลผลประโยชนหมดสิ้นแลว  ใหผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาปดบัญชีดูแลผลประโยชนตามมาตรา  ๑๗  

วรรคหนึ่ง  และแจงใหคูสัญญาทราบโดยทันที 

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่ผู ดูแลผลประโยชนของคูสัญญาตกเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษาถูก 

ศาลส่ังพิทักษทรัพย  หรือถูกทางการหรือหนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแลตามกฎหมายอื่นส่ังระงับ 

การดําเนินกิจการบางสวนหรือทั้งหมด  ใหเงินในบัญชีดูแลผลประโยชนและทรัพยสินที่อยูภายใตบังคับ

สัญญาดูแลผลประโยชนไดรับความคุมครองโดยไมถือเปนทรัพยสินที่อยูภายใตการยึดหรืออายัดในคดีแพง

ซ่ึงผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือเปนทรัพยสินที่อาจแบงแกเจาหนี้ 



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๖   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ในคดีลมละลายของผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาหรือเปนทรัพยสินที่อยูภายใตการหามจําหนาย   

จาย  หรือโอน  ตามคําส่ังระงับการดําเนินกิจการบางสวนหรือทั้งหมด 

เมื่อผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาตามวรรคหนึ่งถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยใหเจาพนักงาน

พิทักษทรัพยและคณะกรรมการดําเนินการแยกเงินในบัญชดูีแลผลประโยชนและทรัพยสินที่อยูภายใตบงัคับ

สัญญาดูแลผลประโยชน  รวมทั้งมีอํานาจดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) รวบรวมเงินในบัญชีดูแลผลประโยชนและทรัพยสินที่อยูภายใตบังคับสัญญาดูแลผลประโยชน

และจัดสรรคืนใหแกคูสัญญา  ในกรณีที่คูสัญญาประสงคจะเลิกสัญญาดูแลผลประโยชน 

(๒) โอนสัญญาดูแลผลประโยชนที่ยังมีผลผูกพันอยูใหผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญารายอื่น

ดําเนินการแทนตามที่คูสัญญาตกลงกัน 

(๓) ประนีประนอมยอมความ  ฟองรอง  ตอสูคดี  หรือดําเนินการอื่นใด  เพื่อใหการจัดการเงิน 

ในบัญชีดูแลผลประโยชนและทรัพยสินที่อยูภายใตบังคับสัญญาดูแลผลประโยชนเสร็จส้ินไป 

ในการดําเนินการตามวรรคสอง  เจาพนักงานพิทักษทรัพยและคณะกรรมการจะมอบอํานาจ 

ใหบุคคลใดดําเนินการแทนก็ได 

หมวด  ๔ 

การกํากับดูแลและตรวจสอบ 
 

 

มาตรา ๒๖ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการกํากับการประกอบกิจการ

ดูแลผลประโยชน”  ประกอบดวย  ปลัดกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ  อธิบดีกรมที่ดิน  

ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  ผูแทน

ธนาคารแหงประเทศไทย  และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินหาคนซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังเปนกรรมการ 

ใหปลัดกระทรวงการคลังแตงต้ังขาราชการของกระทรวงการคลังเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังตามวรรคหนึ่ง  ตองมีความรู  ความเชี่ยวชาญหรือ

ประสบการณในดานการเงิน  การบัญชี  ภาษี  กฎหมาย  การคุมครองผูบริโภค  หรือการซ้ือขายทรัพยสิน 
มาตรา ๒๗ ใหสํานักงานเศรษฐกิจการคลังทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ  

รับผิดชอบงานธุรการ  งานประชุม  การศึกษาขอมูล  และกิจการตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๖   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๑ 
 

 

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 ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังมีวาระดํารงตําแหนงคราวละสองป 

ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ  แตยังมิไดแตงต้ังกรรมการใหมใหกรรมการนั้น

ปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะไดแตงต้ังกรรมการใหม 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงต้ังอีกได  แตจะดํารงตําแหนงติดตอกัน

เกินสองวาระไมได 

มาตรา ๓๐ นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ัง 

พนจากตําแหนง  เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรีใหออก  เพราะบกพรองหรือทุจริตตอหนาที่  หยอนความสามารถหรือมีความประพฤติ

เส่ือมเสีย 

(๔) เปนบุคคลลมละลาย 

(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

(๗) เปนกรรมการ  ผู จัดการ  บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการ  หรือพนักงานของผูดูแล

ผลประโยชนของคูสัญญา 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๖   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงกอนวาระ  
รัฐมนตรีอาจแตงต้ังผูอื่นเปนกรรมการแทนได  และใหผูที่ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

ในกรณีที่มีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพิ่มข้ึนในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ซ่ึงแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง  ใหผูซ่ึงไดรับแตงต้ังใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึน 
อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับแตงต้ังไวแลว 

มาตรา ๓๒ การประชุมคณะกรรมการ  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ  ถาประธานกรรมการไมมาประชุม  หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  
ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมแทน 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๓๓ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 

ใหนําบทบัญญัติในมาตรา  ๓๒  มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
มาตรา ๓๔ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่

ดังตอไปนี้ 
(๑) เขาไปในสถานที่ประกอบกิจการของผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาในระหวางเวลาทําการ

ของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบกิจการของผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา  รวมทั้งเก็บรวบรวมเอกสาร  
หลักฐาน  หรือขอมูลที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา 

(๒) อายัดเอกสาร  หรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
เพื่อประโยชนในการตรวจสอบหรือดําเนินคดีซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

(๓) ส่ังใหกรรมการ  ผูจัดการ  บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการ  หรือพนักงานของผูดูแล
ผลประโยชนของคูสัญญามาใหถอยคําหรือใหแสดงหรือสงสมุดบัญชี  เอกสาร  ดวงตราหรือส่ิงอื่น 
อันเกี่ยวกับกิจการ  สินทรัพย  และหนี้สินของผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาและบุคคลขางตน 

ในการปฏิบัติหนาที่ตาม  (๑)  พนักงานเจาหนาที่ตองไมกระทําการอันมีลักษณะเปนการขมขู
หรือเปนการคนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๖   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา  ๓๔  ใหบุคคลซ่ึงเกี่ยวของ
อํานวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา ๓๖ ในการปฏิบัติหนาที่  พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคล 
ที่เกี่ยวของทุกคร้ัง 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่  ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
มาตรา ๓๗ ในการปฏิบติัหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด  ๕ 
การอุทธรณ 

 

 

มาตรา ๓๘ คําส่ังใหชําระคาปรับทางปกครองของคณะกรรมการตามมาตรา  ๓๙  วรรคสอง  
หรือมาตรา  ๔๐  ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญามีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีไดภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ไดรับแจงคําส่ัง 

รัฐมนตรีตองวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่ง  ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับอุทธรณ 
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

หมวด  ๖ 
บทกําหนดโทษ 

 

 

สวนที่  ๑ 
โทษทางปกครอง 

 

 

มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ปรากฏแกคณะกรรมการวาผู ดูแลผลประโยชนของคูสัญญาผูใด 

ดําเนินกิจการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา  ๗  วรรคสอง  มาตรา  ๑๓  มาตรา ๑๕  มาตรา  ๑๘  หรือ

มาตรา  ๒๔  ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหปรับปรุง  ระงับการกระทําที่ฝาฝน  หรือปฏิบัติใหถูกตอง

หรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนด 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๖   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  

ใหคณะกรรมการพิจารณามีคําส่ังลงโทษปรับทางปกครองไมเกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๔๐ ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด

ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๑๐  วรรคสอง  หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา  ๑๒  มาตรา  ๑๔  

มาตรา  ๑๗  หรือมาตรา  ๒๒  ใหคณะกรรมการพิจารณามีคําส่ังลงโทษปรับทางปกครองไมเกินหาแสนบาท 

มาตรา ๔๑ ในการพิจารณาออกคําส่ังลงโทษปรับทางปกครอง  ใหคณะกรรมการคํานึงถึง

ความรายแรงแหงพฤติกรรมที่กระทําผิด 

ในกรณีผูถูกลงโทษปรับทางปกครองไมยอมชําระคาปรับทางปกครอง  ใหนําบทบัญญัติ

เกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

และในกรณีที่ไมมีเจาหนาที่ดําเนินการบังคับตามคําส่ัง  หรือมีแตไมสามารถดําเนินการบังคับ 

ทางปกครองได  ใหคณะกรรมการมีอํานาจฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อบังคับชําระคาปรับ  ในการนี้   

ถาศาลปกครองเห็นวาคําส่ังใหชําระคาปรับนั้นชอบดวยกฎหมาย  ใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณา

พิพากษาและบังคับใหมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินขายทอดตลาดเพื่อชําระคาปรับได 

มาตรา ๔๒ ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาตองรับโทษปรับทางปกครอง  ใหกรรมการ  

ผูจัดการ  หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการของผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญานั้นตองรับโทษปรับ

ทางปกครองตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ  ดวย  เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทํา

ความผิดนั้น  หรือตนไดจัดการตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดนั้นแลว 

มาตรา ๔๓ ใหรัฐมนตรีตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ของผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาได  เมื่อปรากฏวาผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาใด 

(๑) ไมปฏิบัติตามเง่ือนไขหรือคําส่ังของรัฐมนตรีตามมาตรา  ๑๖  วรรคสาม 

(๒) เคยถูกลงโทษปรับทางปกครองและกระทําการอันเปนความผิดอยางเดียวกันและ 

ถูกลงโทษปรับทางปกครองซ้ําอีก 

(๓) กระทําการอันเปนการฝาฝนบทบัญญัติที่มีโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) กรรมการ  ผูจัดการ  หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการของผูดูแลประโยชนของคูสัญญา

กระทําการอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา  ๔๘ 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๖   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ใหผู ดูแลผลประโยชนของคูสัญญาซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งหมดสิทธิในการ 

ประกอบกิจการดูแลผลประโยชนของคูสัญญานับแตวันที่มีคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ไมกระทบกระเทือนถึงสัญญาดูแลผลประโยชนที่

ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาไดทําไวกับคูสัญญากอนถูกเพิกถอนใบอนุญาตและยังมีผลผูกพันอยู  

และใหคณะกรรมการมีอํานาจดําเนินการโอนสัญญาดูแลผลประโยชนที่ยังมีผลผูกพันอยูใหผูดูแล

ผลประโยชนของคูสัญญารายอื่นดําเนินการแทนตามที่คูสัญญาตกลงกัน  โดยใหผูดูแลผลประโยชนของ

คูสัญญาที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินการดังกลาว 

ในการดําเนินการตามวรรคสาม  คณะกรรมการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดดําเนินการแทนก็ได 

สวนที่  ๒ 

โทษอาญา 
 

 

มาตรา ๔๔ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๙  วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งลานบาท 

มาตรา ๔๕ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๑๑  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท 

มาตรา ๔๖ ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาผูใดฝาฝนมาตรา  ๑๖  วรรคหนึ่งและวรรคสี่  

มาตรา  ๒๐  หรือมาตรา  ๒๓  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท 

มาตรา ๔๗ ผูใดขัดขวางหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา  ๓๔  

หรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา  ๓๕  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน

หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๔๘ กรรมการ  ผูจัดการ  บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการ  หรือพนักงานของผูดูแล

ผลประโยชนของคูสัญญาผูใด  กระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป  

หรือปรับไมเกินหาแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) หลอกลวงคูสัญญาดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริงที่ควรบอก

ใหแจงเกี่ยวกับกิจการที่ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญามีหนาที่กระทําเพื่อประโยชนของคูสัญญาและ

การกระทําดังกลาวทําใหไดไปซ่ึงทรัพยสินของคูสัญญา 

(๒) ยักยอกหรือทําใหเงินในบัญชีดูแลผลประโยชนลดลงจากจํานวนที่คูสัญญาไดฝากไว 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๖   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) ครอบครองทรัพยสินของคูสัญญาซึ่งผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาไดรับไวเนื่องจาก

การประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้  และเบียดบังเอาทรัพยสินนั้นเปนของตนหรือบุคคลที่สาม 

(๔) ทําใหเสียหาย  ทําลาย  เปลี่ยนแปลง  ตัดทอน  หรือปลอมบัญชีหรือเอกสารของผูดูแล

ผลประโยชนของคูสัญญาที่จัดทําข้ึนตามหนาที่ในการประกอบกิจการตามพระราชบัญญติันี้ 

(๕) กระทําการหรือไมกระทําการโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีตําแหนงหนาที่ดังกลาวโดยทุจริต

จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกประโยชนของคูสัญญา 

มาตรา ๔๙ บรรดาความผิดในสวนที่  ๒  นี้  ยกเวนมาตรา  ๔๘  ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

ที่รัฐมนตรีแตงต้ังมีอํานาจเปรียบเทียบได 

คณะกรรมการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง  ใหมีจํานวนสามคน  ซ่ึงคนหนึ่งตองเปนพนักงาน 

สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบไดทําการเปรียบเทียบกรณีใดและผูตองหาไดชําระคาปรับ 

ตามคําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนดแลว  ใหถือวาคดีเลิกกัน 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๕๐ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดในสวนที่  ๒  นี้  ยกเวนมาตรา  ๔๘  เปนนิติบุคคล  

กรรมการ  ผูจัดการ  หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการของนิติบุคคลนั้น  ตองรับโทษตามที่บัญญัติไว

สําหรับความผิดนั้น  ๆ ดวย  เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดนั้น  หรือตนไดจัดการ

ตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดนั้นแลว 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๕๑ พระราชบัญญัตินี้ไมมีผลกระทบตอการดําเนินการตามหนังสือธนาคาร 

แหงประเทศไทย  เร่ือง  การอนุญาตใหธนาคารพาณิชยประกอบธุรกิจ  Escrow  Account  ลงวันที่   

๘  มีนาคม  ๒๕๔๔  หรือประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  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  เนื่องจากระบบการทําสัญญาจะซ้ือจะขาย

อสังหาริมทรัพยหรือการทําสัญญาตางตอบแทนอื่นใดในปจจุบัน  ดําเนินการโดยอาศัยความนาเช่ือถือระหวาง

คูสัญญาเปนหลักในการชําระหนี้ตามที่ตกลงกันไวในสัญญา  การที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมชําระหนี้ตามที่

กําหนดไวในสัญญาหรือมีเหตุการณท่ีสงผลกระทบตอความนาเช่ือถือของคูสัญญา  จะทําใหระบบการซ้ือขาย

อสังหาริมทรัพยหรือการทําสัญญาตางตอบแทนเกิดความเส่ียงหรือหยุดชะงักอันสงผลกระทบตอคูสัญญาและ

ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  ดังนั้น  เพ่ือสรางความเชื่อมั่นใหแกคูสัญญาและสรางความมั่นคงตอ 

ระบบเศรษฐกิจของประเทศ  สมควรใหมีคนกลางที่มีความมั่นคงและนาเช่ือถือเพ่ือทําหนาท่ีดูแลการชําระหนี้

ของคูสัญญาใหเปนไปตามที่ตกลงกันไว  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


