ร่าง
พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
.........................
..............................
..............................
..............................
........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 26 และมาตรา 37 ประกอบกับมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อส่งเสริมให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพิ่มอานาจหน้าที่คณะกรรมการกากับ
การประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ในการกาหนดหลักเกณฑ์ที่ช่วยในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจการดูแล
ผลประโยชน์มากยิ่งขึ้น ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในบทนิยามคาว่า “คูส่ ัญญา” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการดูแล
ผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““คู่สัญญา” หมายความว่า คูส่ ัญญาตามสัญญาต่างตอบแทน”

-2มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในมาตรา 6 (4) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์
ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(4) ระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้
หรือการส่งมอบเงินตามที่คู่สัญญาตกลงกัน
(5) ในกรณีที่คู่สัญญามีการส่งมอบเงินให้กาหนดหลักเกณฑ์ในการโอนเงินออกจากบัญชี
ดูแลผลประโยชน์”
มาตรา 5 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์
ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญามีหน้าที่ในการดูแลให้คู่สัญญาปฏิบัติการชาระหนี้
ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาดูแลผลประโยชน์ โดยดูแลรักษาเงิน ทรัพย์สิน หรือเอกสาร
อันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ตามความต้องการของคู่สัญญาที่คู่สัญญาได้ส่งมอบให้อยู่ในความครอบครองของตน
พร้อมทั้งดาเนินการส่งมอบเงินหรือจัดให้มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินให้แก่คู่สัญญา”
มาตรา 6 ให้ยกเลิกความมาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 และมาตรา 20
แห่งพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา 17 เมือ่ คู่สัญญาตกลงกันให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ของคู่สัญญาดาเนินการจัดทาสัญญาดูแลผลประโยชน์ตามมาตรา 6
กรณีที่คู่สัญญาตกลงกันให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญามีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามสัญญา
ที่มีการชาระเงิน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาดาเนินการเปิดบัญชีดูแลผลประโยชน์เพื่อสัญญารายนั้น
กับสถาบันการเงิน และนาเงินที่ได้รับจากคู่สัญญาฝ่ายที่ต้องชาระเงินฝากไว้ในบัญชีดูแลผลประโยชน์ดังกล่าว
ภายในหนึ่งวันทาการ
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาออกเป็นหลักฐานรับรองการฝากเงินส่งให้คู่สัญญาฝ่ายที่ต้อง
ชาระเงินทุกครั้ง โดยให้ถือว่าหลักฐานดังกล่าวเป็นหลักฐานในการปฏิบัติเกี่ยวกับการชาระหนี้เงินตามสัญญา
และให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาแจ้งเป็นหลักฐานให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงการฝากเงินนั้นโดยเร็ว
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ในกรณีที่ทรัพย์สินที่คู่สัญญาต้องส่งมอบหรือโอนสิทธิเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญามีหนังสือแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดทราบ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ดังกล่าวบันทึกเป็นหลักฐานไว้ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นอยู่ภายใต้บังคับแห่งสัญญาดูแลผลประโยชน์ และห้าม
จดทะเบียนโอนสิทธิในทรัพย์สินนั้นจนกว่าจะได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา

-3มาตรา 18 กรณีที่คู่สัญญาตกลงกันให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญามีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติ
ตามสัญญาที่มีการชาระเงิน ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาต้องมีหลักฐานแจ้งให้คู่สัญญาทราบถึงรายการฝาก
หรือโอนเงิน และจานวนเงินคงเหลือในบัญชีดูแลผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่คู่สัญญาได้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่กาหนดไว้ในสัญญาดูแลผลประโยชน์
ครบถ้วนแล้ว ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาโอนเงินพร้อมดอกผลจากบัญชีดูแลผลประโยชน์ หรือจัดให้มี
การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาดูแลผลประโยชน์
มาตรา 20 การโอนเงินจากบัญชีดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา
ต้องโอนเข้าบัญชีของคู่สัญญาซึ่งมีสิทธิได้รับเงินโดยตรง และต้องแจ้งเป็นหลักฐานให้คู่สัญญาดังกล่าวทราบ
โดยทันที”
มาตรา 7 ให้ยกเลิกความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา
พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา 24 กรณีที่คู่สัญญาตกลงให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญามีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติ
ตามสัญญาที่มีการชาระเงินเมื่อสัญญาดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลงและได้มีการโอนเงินออกจากบัญชีดูแล
ผลประโยชน์หมดสิ้นแล้ว ให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาปิดบัญชีดูแลผลประโยชน์ตามมาตรา 17 วรรคสอง
และแจ้งให้คู่สัญญาทราบโดยทันที”
มาตรา 8 ให้ยกเลิกความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา
พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๘ ให้คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) กากับดูแลและส่งเสริมการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์
(2) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
(3) ออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ตามมาตรา ๗
มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา 17 มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๒
(4) ออกประกาศกาหนดค่าตอบแทนและค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ
ดูแลผลประโยชน์ตามมาตรา ๘
(5) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและแนวปฏิบัติในการพิจารณาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
อันเนื่องมาจากการใช้บังคับตามพระราชบัญญัตินี้
(6) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่
รัฐมนตรีมอบหมาย
ประกาศตาม (3) และ (4) เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้”

-4มาตรา 9 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์
ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ปรากฏแก่คณะกรรมการว่าผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาผู้ใดดาเนิน
กิจการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗ วรรคสอง มาตรา ๘ วรรคสอง มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ มาตรา 17
วรรคสาม มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการมีอานาจสั่งให้ปรับปรุง ระงับการกระทาที่ฝ่าฝืน
หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กาหนด”
มาตรา 10 ให้ยกเลิกความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา
พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๐ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗
วรรคหนึ่ง มาตรา 17 วรรคสอง มาตรา 17 วรรคสี่ หรือมาตรา ๒๒ ให้คณะกรรมการพิจารณามีคาสั่งลงโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินห้าแสนบาท”
มาตรา 11 บรรดาประกาศคณะกรรมการที่ออกตามพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์
ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
จนกว่าจะมีประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา 12 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
..........................................
..........................................

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
(1) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคาว่า “คู่สัญญา” เพื่อให้คู่สัญญาต่างตอบแทนทุกประเภทสามารถ
ทาสัญญาดูแลผลประโยชน์ตามกฎหมายฉบับนี้ได้ (แก้ไขเพิ่มเติมคานิยามมาตรา 3)
(2) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับรายการที่ต้องระบุในสัญญาดูแลผลประโยชน์ (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 6)
(3) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาเพื่อลดอุปสรรค
ในทางปฏิบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 7 วรรคหนึ่ง)
(4) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาดูแลรักษาเงิน ทรัพย์สิน หรือ
เอกสารเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งได้ รวมถึงการแจ้งคู่สัญญาทราบเกี่ยวกับการฝากเงินเข้าในบัญชีดูแลผลประโยชน์
และการจดแจ้งหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 17)
(5) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการแจ้งรายการฝากหรือถอนเงิน และจานวน
เงินคงเหลือในบัญชีดูแลผลประโยชน์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 18)
(6) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาสามารถโอนเงินหรือส่งมอบ
ทรัพย์สินให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาดูแลผลประโยชน์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 19)
(7) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติให้สอดคล้องกับมาตรา 17 วรรคสาม (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 20)
(8) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติให้สอดคล้องกับมาตรา 18 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 19 วรรคหนึ่ง
และมาตรา 24)
(9) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกากับการประกอบกิจการ
ดูแลผลประโยชน์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 28)
(10) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการกาหนดโทษทางปกครอง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 39
วรรคหนึ่ง และมาตรา 40)
เหตุผล
โดยที่พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 มีข้อจากัดในการให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของคู่สัญญาที่จะต้องทาหน้าที่ดูแลการชาระหนี้ของคู่สัญญาต่างตอบแทนโดยดูแลรักษาเงิน ทรัพย์สิน
หรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้พร้อมทั้งส่งมอบเงินและจัดให้มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินให้แก่

คู่สัญญา รวมถึงบทบัญญัติที่ระบุให้มีการดาเนินการในลักษณะที่รองรับการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญากรณีที่
เป็นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งยังมีบทบัญญัติบางประการที่ยังไม่ชัดเจนทาให้เป็นอุปสรรคในทางปฏิบัติ
ตามกฎหมาย สมควรแก้ไขเพิ่มเติมโดยปรับปรุงคานิยามของคู่สัญญาเพื่อให้ครอบคลุมธุรกรรมในด้านต่าง ๆ
มากขึ้น รวมทั้งแก้ไขข้อขัดข้องกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาดูแลผลประโยชน์
ในการดูแลรักษาเงิน ทรัพย์สิน หรือเอกสารเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมทั้งปรับปรุงบทบัญญัติต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม
ให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพิ่มอานาจหน้าที่คณะกรรมการกากับการประกอบ
กิจการดูแลผลประโยชน์ในการกาหนดหลักเกณฑ์ที่ช่วยในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจการดูแลผลประโยชน์
มากยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

