
 
พระราชบัญญัติ 

การดูแลผลประโยชนข์องคูส่ัญญา  (ฉบับที ่ ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้ 

โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือส่งเสริม

ให้การก ากับดูแลกิจการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะเป็นการอ านวย

ความสะดวก  และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจมากยิ่งขึ้น  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้

สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา  

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า  “คู่สัญญา”  ในมาตรา  ๓  แห่งพระราชบัญญัติ 

การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน  (๔)  และ  (๕)  ของมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติ 

การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“(๔) ระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้  หรือ

การส่งมอบเงินตามที่คู่สัญญาตกลงกัน 

(๕) หลักเกณฑ์ในการโอนเงินออกจากบัญชีดูแลผลประโยชน์  ในกรณีที่สัญญาก าหนด 

ให้มีการส่งมอบเงิน” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติการดูแล

ผลประโยชน์ของคู่สัญญา  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“มาตรา ๗ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญามีหน้าที่ในการดูแลให้คู่สัญญาปฏิบัติการช าระหนี้

ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาดูแลผลประโยชน์  โดยดูแลรักษาเงิน  ทรัพย์สิน  หรือ

เอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้บรรดาที่คู่สัญญาได้ส่งมอบให้อยู่ในความครอบครองของตน  พร้อมทั้ง

ด าเนินการส่งมอบเงินหรือจัดให้มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินให้แก่คู่สัญญา” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  และมาตรา  ๒๐  

แห่งพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“มาตรา ๑๗ เมื่อคู่สัญญาตกลงกันให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา  ให้ผู้ดูแล

ผลประโยชน์ของคู่สัญญาด าเนินการจัดท าสัญญาดูแลผลประโยชน์ตามมาตรา  ๖ 

ในกรณีที่คู่สัญญาตกลงกันให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญามีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามสัญญา

ที่มีการช าระเงิน  ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาด าเนินการเปิดบัญชีดูแลผลประโยชน์เพ่ือสัญญารายนั้น

กับสถาบันการเงิน  และน าเงินที่ได้รับจากคู่สัญญาฝ่ายที่ต้องช าระเงินฝากไว้ในบัญชีดูแลผลประโยชน์

ดังกล่าวภายในหนึ่งวันท าการ 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๒



ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาออกหลักฐานรับรองการฝากเงินส่งให้คู่สัญญาฝ่ายที่ต้องช าระเงิน

ทุกครั้ง  โดยให้ถือว่าหลักฐานดังกล่าวเป็นหลักฐานในการปฏิบัติเกี่ยวกับการช าระหนี้เงินตามสัญญา  และ

ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาแจ้งเป็นหลักฐานให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงการฝากเงินนั้นโดยเร็ว  

ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่คู่สัญญาต้องส่งมอบหรือโอนสิทธิเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีหนังสือแสดงสิทธิ

ในที่ดิน  หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด  ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญามีหนังสือแจ้งให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดทราบ  และให้

พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวบันทึกเป็นหลักฐานไว้ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นอยู่ภายใต้บังคับแห่งสัญญาดูแล

ผลประโยชน์  และห้ามจดทะเบียนโอนสิทธิในทรัพย์สินนั้นจนกว่าจะได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ดูแล

ผลประโยชน์ของคู่สัญญา 

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่คู่สัญญาตกลงกันให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญามีหน้าที่ดูแล 

การปฏิบัติตามสัญญาที่มีการช าระเงิน  ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาต้องแจ้งหลักฐานให้คู่สัญญาทราบถึง

รายการฝากหรือโอนเงิน  และจ านวนเงินคงเหลือในบัญชีดูแลผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

ประกาศก าหนด 

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่คู่สัญญาได้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้ในสัญญาดูแลผลประโยชน์

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 ในกรณีที่คู่สัญญาตกลงให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญามีหน้าที่ดูแลการปฏิบตัิ

ตามสัญญาที่มีการช าระเงิน  เมื่อสัญญาดูแลผลประโยชน์เลิกกัน  ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา

พิจารณาด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๒



(๑) ให้คู่สัญญาฝ่ายที่ต้องช าระเงินได้รับเงินและดอกผลจากบัญชีดูแลผลประโยชน์ตามที่

ก าหนดไว้ในสัญญาดูแลผลประโยชน์  หรือ 

(๒) ให้คู่สัญญาฝ่ายที่ต้องโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ได้รับเงิน

และดอกผลจากบัญชีดูแลผลประโยชน์ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาดูแลผลประโยชน์ 

การด าเนินการตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ต้องกระท าภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศก าหนด” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของ

คู่สัญญา  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“มาตรา ๒๔ ในกรณีที่คู่สัญญาตกลงให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญามีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติ

ตามสัญญาที่มีการช าระเงิน  เมื่อสัญญาดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลงและได้มีการโอนเงินออกจากบัญชีดูแล

ผลประโยชน์หมดสิ้นแล้ว  ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาปิดบัญชีดูแลผลประโยชน์ตามมาตรา  ๑๗  

วรรคสอง  และแจ้งให้คู่สัญญาทราบโดยทันที” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของ

คู่สัญญา  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“มาตรา ๒๘ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก ากับดูแลและส่งเสริมการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ 

(๒) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ตามมาตรา  ๗  

มาตรา  ๑๒  มาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๔  มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๒๒ 

(๔) ออกประกาศก าหนดค่าตอบแทนและค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ

ดูแลผลประโยชน์ตามมาตรา  ๘ 

(๕) ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก

การใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ  หรือ

ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

ประกาศตาม  (๓)  และ  (๔)  เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้” 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติการดูแล

ผลประโยชน์ของคู่สัญญา  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ปรากฏต่อคณะกรรมการว่าผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาผู้ใด

ด าเนินกิจการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๗  วรรคสอง  มาตรา  ๘  วรรคสอง  มาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๕  

มาตรา  ๑๗  วรรคสาม  มาตรา  ๑๘  หรือมาตรา  ๒๔  ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งให้ปรับปรุง  ระงับ

การกระท าที่ฝ่าฝืน  หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่ก าหนด” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๐  แห่งพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของ

คู่สัญญา  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๐ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 

ที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๒  

มาตรา  ๑๔  มาตรา  ๑๗  วรรคหนึ่ง  วรรคสอง  หรือวรรคสี่  หรือมาตรา  ๒๒  ให้คณะกรรมการ

พิจารณามีค าสั่งลงโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าแสนบาท” 

มาตรา ๑๒ บรรดาประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา  

พ.ศ.  ๒๕๕๑  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป 

เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตกิารดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเตมิ

โดยพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีประกาศตามพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา   

พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

การด าเนินการออกประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน

นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจ

ด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

มาตรา ๑๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของ
คู่สัญญา  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ใช้บังคับเฉพาะแก่สัญญาต่างตอบแทนที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีหนี้ ในการโอนหรือ 
ส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้  และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหนี้ในการช าระเงินเท่านั้น   
ไม่สามารถใช้บังคับแก่สัญญาต่างตอบแทนอ่ืนได้  สมควรแก้ไขให้สามารถใช้บังคับแกส่ัญญาต่างตอบแทนอ่ืนได้ด้วย
เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชน  และสมควรแก้ไขหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา  วิธีการรับรอง   
การฝากเงินและการแจ้งการฝากเงินไปยังคู่สัญญาให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น  และก าหนดให้คณะกรรมการก ากับ 
การประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือช่วยในการส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจการดูแลผลประโยชน์มากยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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