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และยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปน้ี 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 

มาตรา 1   พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติการดูแล

ผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. 2551” 

 

มาตรา 2 0

๑  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแต

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

มาตรา 3  ในพระราชบัญญัติน้ี 

“กิจการดูแลผลประโยชน” หมายความวา การทําหนาท่ีเปนคนกลางเพ่ือ

ดูแลการชําระหน้ีของ คูสัญญาใหเปนไปตามท่ีตกลงกันไวใน สัญญาดูแลผลประโยชน  

โดยกระทําเปนทางคาปกติและไดรับคาตอบแทนหรือคาบริการ 

“สัญญาดูแลผลประโยชน ” หมายความวา สัญญา ท่ีทําขึ้นระหวาง

คูสัญญากับผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา โดยผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาตกลง

จะดูแลการชําระหน้ีของคูสัญญาใหเปนไปตามท่ีคูสัญญาตกลงกันไว 

“คูสัญญา ” หมายความวา คูสัญญา ตามสัญญาตางตอบแทนใด ๆ ท่ี

คูสัญญาฝายหน่ึงมีหน้ีในการโอนหรือสงมอบทรัพยสินหรือเอกสารอันเปนหลักฐานแหง

หน้ี และคูสัญญาอีกฝายหน่ึงมีหน้ีในการชําระเงินตามสัญญา 

“ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา” หมายความวา ผูซึ่งไดรับ ใบอนุญาต ให

ประกอบกิจการดูแลผลประโยชนตามพระราชบัญญัติน้ี 

“บัญชีดูแลผลประโยชน ” หมายความวา บัญชีเงินฝากท่ี ผูดูแล

ผลประโยชนของคูสัญญา เปดไวกับ สถาบันการเงิน ในนามของตนเพ่ือประโยชนของ

คูสัญญา 

 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม 125/ตอนท่ี 36 ก/หนา 1/20 กุมภาพันธ 2551 



  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 

 

“สถาบันการเงิน” หมายความวา 

(1) ธนาคารพาณิชยและบริษัทเงินทุนตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบัน

การเงิน 

(2) ธนาคารท่ีมีกฎหมายจัดต้ังขึ้นโดยเฉพาะ 

“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตประกอบกิจการดูแลผลประโยชน 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกํากับการประกอบ กิจการ

ดูแลผลประโยชน 

“กรรมการ ” หมายความวา กรรมการกํากับการประกอบ กิจการดูแล

ผลประโยชน 

“พนักงานเจาหนาท่ี ” หมายความวา ผูซึ่ง รัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัติน้ี 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา 4   ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตาม

พระราชบัญญัติน้ี และใหมีอํานาจแตงต้ัง พนักงานเจาหนาท่ี กับออกกฎกระทรวงและ

ประกาศเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงและประกาศน้ัน เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช

บังคับได 

 

หมวด 1 

บทท่ัวไป 

   



  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 

 

มาตรา 5  ในการทําสัญญาตางตอบแทนใด ๆ คูสัญญาอาจตกลงกันจัดให

มีผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา  โดยการทําสัญญาดูแลผลประโยชน และปฏิบัติตาม

หลักเกณฑท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา 6  สัญญาดูแลผลประโยชน ตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อของ

คูสัญญาและผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา และอยางนอยตองมีรายการดังตอไปน้ี 

(1) ชื่อและท่ีอยูของคูสัญญาและผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา 

(2) วันท่ีทําสัญญาดูแลผลประโยชน 

(3) ชื่อสัญญาตางตอบแทนท่ีกําหนดระหวางคูสัญญา 

(4) ระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการสงมอบทรัพยสินหรือเอกสารอันเปน

หลักฐานแหงหน้ีและการสงมอบเงินของคูสัญญา 

(5) หลักเกณฑในการโอนเงินออกจากบัญชีดูแลผลประโยชน 

(6) สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดของ คูสัญญาและผูดูแลผลประโยชนของ

คูสัญญา 

(7) คาตอบแทนและคาบริการอื่นท่ีเกี่ยวของกับการดูแลผลประโยชน 

(8) รายการอื่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 

มาตรา 7   ผู ดูแลผลประโยชนของคูสัญญา  

มีหนาท่ีในการดูแลให คูสัญญาปฏิบัติการชําระหน้ีตามระยะเวลาและเงื่อนไขท่ีกําหนด

ไวใน สัญญาดูแลผลประโยชน  และดูแลรักษาเงิน ทรัพยสิน หรือเอกสารอันเปน

หลักฐานแหงห น้ีท่ีคูสัญญา ไดสงมอบใหอยูในความครอบครองของตนพรอมท้ัง

ดําเนินการสงมอบเงินและจัดใหมีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพยสินใหแก

คูสัญญา 



  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 

นอกจากหนาท่ีตามวรรคหน่ึง ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา อาจ

ใหบริการอื่นท่ีเกี่ยวของกับ สัญญาดูแลผลประโยชน ตามท่ีมีขอตกลงกับ คูสัญญา ได

ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 

มาตรา 8  ในกรณีท่ีคูสัญญามิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น ให คูสัญญาออก

คาตอบแทนในการปฏิบัติหนาท่ีของ ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา ตามมาตรา 7 

วรรคหน่ึง ฝายละเทากัน และหากคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงรองขอใหมีการปฏิบัติหนาท่ี

เพ่ิมเติมตาม มาตรา 7 วรรคสอง ให คูสัญญา ฝายน้ันเปนผูออกคาบริ การตาม  

ท่ีรองขอ 

อัตราคาตอบแทนหรือคาบริการตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามท่ี

คณะกรรมการประกาศกําหนด 

คาตอบแทนหรือคาบริการท่ี ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา มีสิทธิไดรับ

ตามวรรคหน่ึงหามเรียกเก็บจากเงินในบัญชีดูแลผลประโยชน 

หมวด 2 

การประกอบกิจการดูแลผลประโยชน 

   

 

มาตรา 9  บุคคลตาม มาตรา 10  ผูใดประสงคจะประกอบ กิจการดูแล

ผลประโยชนตองไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

การขอรับ ใบอนุญาต และการออก ใบอนุญาต   

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 



  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 

มาตรา 10   ผูซึ่งประสงคจะไดรับ ใบอนุญาต ตาม มาตรา 9 ตองเปน

สถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลอื่นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ในการ ออกกฎกระทรวงกําหนดใหนิติบุคคลใดประกอบ กิจการดูแล

ผลประโยชนตามวรรคหน่ึงจะกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการดํารงฐานะการเงิน การ

วางหลักประกันหรือหลักเกณฑอื่นใดใหนิติบุคคลดังกลาวตองปฏิบัติเพ่ิมเติมจาก

หลักเกณฑท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ีก็ได 

 

มาตรา 11  หามบุคคลใดนอกจาก ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา ใชชื่อ

หรือคําแสดงชื่อในธุรกิจวา “ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา ” หรือคําอื่นใดท่ี มี

ความหมายเชนเดียวกัน 

 

มาตรา 12   หาม ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา ซึ่งมีสวนไดเสียกับ

คูสัญญาไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ทําหนาท่ีเปน ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา

กับคูสัญญาซึ่งตนมีสวนไดเสีย 

กรณีใดจะถือวาเปนการมีสวนไดเสียกับ คูสัญญาตามวรรคหน่ึง ใหเปนไป

ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 

มาตรา 13  ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา ตองจัดทําทะเบียนเกี่ยวกับ

สัญญาดูแลผลประโยชนตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา ตองรักษาทะเบียน และสําเนา สัญญาดูแล

ผลประโยชน ไวไมนอยกวาหาปนับแตวันท่ีไดลงรายการคร้ังสุดทายในทะเบียนหรือ

วันท่ีทํา สัญญาดูแลผลประโยชน  โดยจะเก็บไวในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสหรือ

รูปแบบใดก็ได 



  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 

 

มาตรา 14  ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา ตองจัดเก็บทรัพยสินของ

คูสัญญาแยกออกจาก ทรัพยสินของตน โดยตองจัดทําบัญชีทรัพยสินของ คูสัญญาแต

ละรายแยกออกจากบัญชีทรัพยสินของตนรวมท้ังเก็บรักษาบัญชีดังกลาว ตาม

หลักเกณฑท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 

มาตรา 15   ใหคณะกรรมการ มีอํานาจสั่งให ผูดูแลผลประโยชนของ

คูสัญญา ย่ืนรายงานหรือเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับการประกอบ กิจการดูแลผลประโยชน   

โดยจะใหทําคําชี้แจงเพ่ืออธิบายหรือขยายความแหงรายงานหรือเอกสารน้ันดวยก็ได 

 

มาตรา 16  ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา ผูใดประสงคจะเลิกประกอบ

กิจการดูแลผลประโยชน   

ใหย่ืนคําขออนุญาตตอ รัฐมนตรีเปนระยะเวลาไมนอยกวา หกสิบวันกอนเลิกประกอบ

กิจการ 

ในการย่ืนคําขออนุญาตตามวรรคหน่ึง ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาตอง

แสดงหลักฐานวาไดดําเนินการดังตอไปน้ีเรียบรอยแลว 

(1) การบอกกลาวให คูสัญญา และผูมีสวนไดเสียทราบและใชสิทธิตาม

กฎหมาย 

(2) การจัดการหรือโอน สัญญาดูแลผลประโยชน ท่ียังมีผลผูกพันอยูให

ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญารายอ่ืนดําเนินการแทนตามท่ีคูสัญญาตกลงกัน 

(3) การจัดการโอนเงินใน บัญชีดูแลผลประโยชน หรือทรัพยสินท่ีอยูภายใต

บังคับ สัญญาดูแลผลประโยชน คืนใหแก คูสัญญา  ในกรณีท่ี คูสัญญา ประสงคจะเลิก



  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 

สัญญาดูแลผลประโยชน หรือไมสามารถโอน สัญญาดูแลผลประโยชน ให ผูดูแล

ผลประโยชนของคูสัญญารายอื่นไปดําเนินการแทนได 

ในการพิจารณาอนุญาตตามวรรคหน่ึง รัฐมนตรี จะกําหนดเงื่อนไขหรือมี

คําสั่งใหผูย่ืนคําขออนุญาตปฏิบัติดวยก็ได 

ใหผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา สงคืน ใบอนุญาต แก รัฐมนตรี ภายใน

สามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่งอนุญาตใหเลิกประกอบกิจการ 

 

หมวด 3 

สิทธิและหนาท่ีของคูสัญญาและผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา 

   

 

มาตรา 17  เมื่อคูสัญญาตกลงกันใหมีผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา  ให

ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาดําเนินการจัดทําสัญญาดูแลผลประโยชนตามมาตรา 6 

และดําเนินการเปด บัญชีดูแลผลประโยชน  

เพ่ือสัญญารายน้ันกับ สถาบันการเงิน  และนําเงินท่ีไดรับจาก คูสัญญาฝายท่ีตองชําระ

เงินฝากไวในบัญชีดูแลผลประโยชนดังกลาวภายในหน่ึงวันทําการ 

ใหผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาออกหลักฐานเปนหนังสือรับรอ งการฝาก

เงินสงให คูสัญญา ฝายท่ีตองชําระเงินทุกคร้ัง โดยใหถือวาหลักฐานดังกลาวเปน

หลักฐานในการปฏิบัติเกี่ยวกับการชําระหน้ีเงินตามสัญญา และให ผูดูแลผลประโยชน

ของคูสัญญาแจงเปนหนังสือใหคูสัญญาอีกฝายหน่ึงทราบถึงการฝากเงินน้ันโดยทันที 

ในกรณีท่ีทรัพยสินท่ีคูสัญญาตองสงมอบหรือโอนสิทธิเปนอสังหาริมทรัพย

ท่ีมีหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน ให ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา มีหนังสือแจงให

พนักงานเจาหนาท่ีตามประมวลกฎหมายท่ีดินทราบ และใหพนักงานเจาหนาท่ีดังกลาว



  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 

บันทึกเปนหลักฐานไววาอสังหาริมทรัพยน้ันอยูภายใตบังคับแหง สัญญาดูแล

ผลประโ ยชน  และหามจดทะเบียนโอนสิทธิในทรัพยสิน น้ันจนกวาจะไดรับแจงเปน

หนังสือจากผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา 

 

มาตรา 18  ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา ตองมีหนังสือแจงใหคูสัญญา

ทราบถึงรายการฝากหรือโอนเงิน และจํานวนเงินคงเหลือใน บัญชีดูแลผลประโยชน

ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา 19  ในกรณีท่ีคูสัญญาไดปฏิบัติตามขอตกลงท่ีกําหนดไวในสัญญา

ดูแลผลประโยชน ครบถวนแลว ให ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา โอนเงินพรอมดอก

ผลจากบัญชีดูแลผลประโยชนใหแกคูสัญญาซึ่งเปนฝายท่ีตองโอนหรือสงมอบทรัพยสิน 

และจัดใหมีการโอนหรือสงมอบทรัพยสินหรือเอกสารอันเปนหลักฐานแหงหน้ีตาม

สัญญาใหแกคูสัญญาซึ่งเปนฝายท่ีตองชําระเงิน 

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง หากคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงปฏิเสธการรับ

ชําระหน้ี ใหนําบทบัญญัติในมาตรา 23 มาใชบังคับ 

 

มาตรา 20  การโอนเงินจาก บัญชีดูแลผลป ระโยชน  ผูดูแลผลประโยชน

ของคูสัญญา ตองโอนเขาบัญชีของ คูสัญญาซึ่งมีสิทธิไดรับเงินโดยตรง และตองแจง

เปนหนังสือใหคูสัญญาดังกลาวทราบโดยทันที 

 

มาตรา 21  การเลิกสัญญาดูแลผลประโยชน ไมวาดวยเหตุใด ไมกระทบ

สิทธิของผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา ท่ีจะไดรับคาตอบแทนและคาบริการเพ่ือการ

งานท่ีตนไดจัดทําไปแลวตาม สัญญาดูแลผลประโยชน  เวนแตการเลิกสัญญาเกิดจาก

ความผิดของผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา 



  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 

 

มาตรา 22  เมื่อสัญญาดูแลผลประโยชน เลิกกัน ให ผูดูแลผลประโยชน

ของคูสัญญาพิจารณาดําเนินการ ดังตอไปน้ี 

(1) ใหคูสัญญา ฝายท่ีตองชําระเงินไดรับเงินและดอกผลจาก บัญชีดูแล

ผลประโยชนตามท่ีกําหนดไวในสัญญาดูแลผลประโยชน หรือ 

(2) ใหคูสัญญา ฝายท่ีตองโอนหรือสงมอบทรัพยสินหรือเอกสารอันเปน

หลักฐานแหงหน้ีไดรับเงินและดอกผลจาก บัญชีดูแลผลประโยชน ตามท่ีกําหนดไวใน

สัญญาดูแลผลประโยชน 

ใหคณะกรรมการ ประกาศกําหนดระยะเวลาการดําเนินการตาม (1) หรือ 

(2) 

 

มาตรา 23  เวนแตในสัญญาดูแลผลประโยชน จะกําหนดไวเปนอยางอื่น 

ในกรณีท่ีมีขอโตแยงเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาท่ีของ คูสัญญา ตามสัญญาดูแล

ผลประโยชน  หาม ผูดูแลผ ลประโยชนของคูสัญญา สงเงินหรือโอนทรัพยสินใหแก

คูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงจนกวา คูสัญญาจะไดทําความตกลงกันหรือศาลมีคําพิพากษา

ถึงท่ีสุด 

 

มาตรา 24  เมื่อสัญญาดูแลผลประโยชน สิ้นสุดลง และไดมีการโอนเงิน

ออกจาก บัญชีดูแลผลประโยชน หมดสิ้นแลว ให ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา ปด

บัญชีดูแลผลประโยชนตามมาตรา 17 วรรคหน่ึง และแจงใหคูสัญญาทราบโดยทันที 

 

มาตรา 25  ในกรณีท่ี ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา ตกเปนลูกหน้ีตาม

คําพิพากษา ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย หรือถูกทางการหรือหนวยงานท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแล



  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 

ตามกฎหมายอื่นสั่งระงับการดําเนินกิจการบางสวนหรือท้ังหมด ใหเงินใน บัญชีดูแล

ผลประโยชน และทรัพยสินท่ีอยูภายใตบังคับ สัญญาดู แลผลประโยชน ไดรับความ

คุมครองโดยไมถือเปนทรัพยสินท่ีอยูภายใตการยึดหรืออายัดในคดีแพงซึ่ง ผูดูแล

ผลประโยชนของคูสัญญา เปนลูกหน้ีตามคําพิพากษา หรือเปนทรัพยสิน  

ท่ีอาจแบงแกเจาหน้ีในคดีลมละลายของ ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา  หรือเปน

ทรัพยสินท่ีอยูภายใตการหามจําหนาย จาย หรือโอน ตามคําสั่งระงับการดําเนินกิจการ

บางสวนหรือท้ังหมด 

เมื่อผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาตามวรรคหน่ึงถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย ให

เจาพนักงานพิทักษทรัพยและ คณะกรรมการ ดําเนินการแยกเงินใน บัญชีดูแล

ผลประโยชนและทรัพยสินท่ีอยูภายใตบังคับ สัญญาดูแลผลประโยชน  รวมท้ังมีอํานาจ

ดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1) รวบรวมเงินในบัญชีดูแลผลประโยชน และทรัพยสินท่ีอยูภายใตบังคับ

สัญญาดูแลผลประโยชนและจัดสรรคืนใหแกคูสัญญา ในกรณีท่ีคูสัญญาประสงคจะเลิก

สัญญาดูแลผลประโยชน 

(2) โอนสัญญาดูแลผลประโยชน ท่ียังมีผลผูกพันอยูให ผูดูแลผลประโยชน

ของคูสัญญารายอื่นดําเนินการแทนตามท่ีคูสัญญาตกลงกัน 

(3) ประนีประนอมยอมความ ฟองรอง ตอสูคดี หรือดําเนินการอื่นใด 

เพ่ือใหการจัดการเงินใน บัญชีดูแลผลประโยชน และทรัพยสินท่ีอยูภายใตบังคับ สัญญา

ดูแลผลประโยชนเสร็จสิ้นไป 

ในการดําเนินการตามวรรคสอง เจาพนักงานพิทักษทรัพยและ

คณะกรรมการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดดําเนินการแทนก็ได 

 

 



  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 

 

หมวด 4 

การกํากับดูแลและตรวจสอบ 

   

 

มาตรา 26  ใหมีคณะกรรมการ คณะหน่ึงเรียกวา “คณะกรรมการกํากับ

การประกอบกิจการดูแลผลประโยชน ” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลังเปน

ประธานกรรมการ อธิบดีกรมท่ีดิน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการค ลัง ผูแทน

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย และ

ผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินหาคนซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังเปนกรรมการ 

ใหปลัดกระทรวงการคลังแตงต้ังขาราชการของกระทรวงการคลังเปน

เลขานุการและผูชวยเลขานุการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ง รัฐมนตรี แตงต้ังตามวรรคหน่ึง ตองมีความรู 

ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณในดานการเงิน การบัญชี ภาษี กฎหมาย การ

คุมครองผูบริโภค หรือการซื้อขายทรัพยสิน 

 

มาตรา 27   ใหสํานักงานเศรษ ฐกิจการคลังทําหนาท่ีเปนสํานักงาน

เลขานุการของคณะกรรมการ รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาขอมูล และ

กิจการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ 

 

มาตรา 28  ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

(1 ) เสนอความเห็นตอ รัฐมนตรี เกี่ยวกับการออกประกาศตาม

พระราชบัญญัติน้ี 



  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 

(2) ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการ ประกอบ กิจการดูแล

ผลประโยชนตามมาตรา 7 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 18 และมาตรา 22 

(3) ออกประกาศกําหนดคาตอบแทนและคาบริการอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับ การ

ประกอบกิจการดูแลผลประโยชนตามมาตรา 8 

(4 ) ปฏิบัติการอื่นตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของ

คณะกรรมการ หรือตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

ประกาศตาม (2) และ (3) เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับ

ได 

 

มาตรา 29  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ง รัฐมนตรี แตงต้ังมีวาระดํารง

ตําแหนงคราวละสองป 

ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงต้ัง กรรมการ

ใหม ใหกรรมการน้ันปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอนจนกวาจะไดแตงต้ังกรรมการใหม 

กรรมการซึ่งพนจากตํา แหนงตามวาระอาจไดรับแตงต้ังอีกได แตจะดํารง

ตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 

 

มาตรา 30  นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ง

รัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนง เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3 ) รัฐมนตรี ใหออก เพราะบกพรองหรือทุจริตตอหนาท่ี หยอน

ความสามารถ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 

(4) เปนบุคคลลมละลาย 



  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 

(5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 

(7) เปนกรรมการ ผูจัดการ บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการ หรือพนักงาน

ของผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา 

 

มาตรา 31   ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  

ซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีอาจแตงต้ังผูอื่นเปน กรรมการ

แทนได และใหผูท่ีไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ี

เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

ในกรณีท่ีมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหวางท่ีกรรมก าร

ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูซึ่งไดรับแตงต้ังใหเปน

กรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับแตงต้ังไวแลว 

 

มาตรา 32  การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอย

กวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุม หรือไมอาจ

ปฏิบัติหนาท่ีไ ด ให กรรมการ ท่ีมาประชุมเลือก กรรมการ คนหน่ึงเปนประธานในท่ี

ประชุมแทน 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมี

เสียงหน่ึงในการลงคะแนนถาคะแนนเสีย งเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียง

เพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

 



  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 

มาตรา 33   ใหคณะกรรมการ มีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือ

พิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได 

ใหนําบทบัญญัติใน มาตรา 32  มาใชบังคับแกการประชุมของ

คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 

มาตรา 34  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ให พนักงานเจาหนาท่ี

มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(1) เขาไปในสถานท่ีประกอบกิจการของผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาใน

ระหวางเวลาทําการของสถานท่ีน้ันเพ่ือตรวจสอบกิจการของ ผูดูแลผลประโยชนของ

คูสัญญา รวมท้ังเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐาน หรือขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการประกอบ

กิจการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา 

(2) อายัดเอกสาร หรือหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับการกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัติน้ีเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบหรือดําเนินคดีซึ่ งตองไมเกินหน่ึงรอย

แปดสิบวัน 

(3) สั่งใหกรรมการ ผูจัดการ บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการ หรือพนักงาน

ของ ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา มาใหถอยคําหรือใหแสดงหรือสงสมุดบัญชี 

เอกสาร ด วงตราหรือสิ่งอื่นอันเกี่ยวกับกิจการ สินทรัพย และหน้ีสินของ ผูดูแล

ผลประโยชนของคูสัญญาและบุคคลขางตน 

ในการปฏิบัติหนาท่ีตาม (1) พนักงานเจาหนาท่ี ตองไมกระทําการอัน มี

ลักษณะเปนการขมขูหรือเปนการคนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 

มาตรา 35  ในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 34 ให

บุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 



  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 

 

มาตรา 36   ในการปฏิบัติหนาท่ี พนักงานเจาหนาท่ี ตองแสดงบัตร

ประจําตัวตอบุคคลท่ีเกี่ยวของทุกคร้ัง 

บัตรประจําตัว พนักงานเจาหนาท่ี  ใหเปนไปตามแบบท่ี รัฐมนตรี ประกาศ

กําหนด 

มาตรา 37   ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ให พนักงาน

เจาหนาท่ีเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

หมวด 5 

การอุทธรณ 

   

 

มาตรา 38  คําสั่งใหชําระคาปรับทางปกครองของ คณะกรร มการตาม

มาตรา 39 วรรคสองหรือมาตรา 40 ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา มีสิทธิอุทธรณตอ

รัฐมนตรีไดภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่ง 

รัฐมนตรีตองวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหน่ึงใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับ

แตวันไดรับอุทธรณ 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด 

หมวด 6 

บทกําหนดโทษ 

   

 

สวนท่ี 1 



  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 

โทษทางปกครอง 

   

 

มาตรา 39  ในกรณีท่ีปรากฏแกคณะกรรมการวาผูดูแลผลประโยชนของ

คูสัญญา ผูใดดําเนินกิจการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม มาตรา 7 วรรคสอง มาตรา 13 

มาตรา 15 มาตรา 18 หรือมาตรา 24 ใหคณะกรรมการ มีอํานาจสั่งใหปรับปรุง ระงับ

การกระทําท่ีฝาฝน หรือปฏิบัติใหถูกตองหรือเหมาะสมภายในระยะเวลา  

ท่ีกําหนด 

ในกรณีท่ี ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา ไมปฏิบัติตามคําสั่งของ

คณะกรรมการตามวรรคหน่ึงใหคณะกรรมการพิจารณามีคําสั่งลงโทษปรับทางปกครอง

ไมเกินหน่ึงแสนบาท 

 

มาตรา 40  ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 10 วรรคสอง หรือฝาฝนหรือไม

ปฏิบัติตามมาตรา 12 มาตรา 14 มาตรา 17 หรือมาตรา 22 ใหคณะกรรมการพิจารณา

มีคําสั่งลงโทษปรับทางปกครองไมเกินหาแสนบาท 

 

มาตรา 41   ในการพิจารณาออกคําสั่งลงโทษปรับทางปกครอง ให

คณะกรรมการคํานึงถึงความรายแรงแหงพฤติกรรมท่ีกระทําผิด 

ในกรณีผูถูกลงโทษปรับทางปกครองไมยอมชําระคาปรับทางปกครอง ให

นําบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม และในกรณีท่ีไมมีเจาหนาท่ีดําเนินการบังคับตามคําสั่ง 

หรือมีแตไมสามารถดําเนินการบังคับทางปกครองได ใหคณะกรรมการมีอํานาจฟองคดีตอ



  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 

ศาลปกครองเพ่ือบังคับชําระคาปรับ ในการน้ีถาศาลปกครองเห็นวาคําสั่งใหชําระคาปรับ

น้ันชอบดวยกฎหมาย ใหศาลปกครองมีอํา นาจพิจารณาพิพากษาและบังคับใหมีการยึด

หรืออายัดทรัพยสินขายทอดตลาดเพ่ือชําระคาปรับได 

 

มาตรา 42  ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาตองรับโทษปรับทาง

ปกครอง ใหกรรมการผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดก ารของ ผูดูแล

ผลประโยชนของคูสัญญา น้ันตองรับโทษปรับทาง ปกครองตามท่ีบัญญัติไวสําหรับ

ความผิดน้ัน ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดน้ัน หรือ

ตนไดจัดการตามสมควรเพ่ือปองกันมิใหเกิดความผิดน้ันแลว 

 

มาตรา 43  ใหรัฐมนตรีตามขอเสนอแนะของ คณะกรรมการ มีอํานาจสั่ง

เพิกถอน ใบอนุญาต ของ ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญ ญาได เมื่อปรากฏวา ผูดูแล

ผลประโยชนของคูสัญญาใด 

(1) ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือคําสั่งของรัฐมนตรีตามมาตรา 16 วรรคสาม 

(2) เคยถูกลงโทษปรับทางปกครองและกระ ทําการอันเปนความผิดอยาง

เดียวกันและถูกลงโทษปรับทางปกครองซ้ําอีก 

(3) กระทําการอันเปนการฝาฝนบทบัญญัติท่ีมีโทษทางอาญาตาม

พระราชบัญญัติน้ี 

(4) กรรมการ  ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการของผูดูแล

ประโยชนของคูสัญญากระทําการอยางใดอยางหน่ึงตามมาตรา 48 

ใหผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง

หมดสิทธิในการประกอบ กิจการดูแลผลประโยชน ของคูสัญญา นับแตวันท่ีมีคําสั่ง  

เพิกถอนใบอนุญาต 



  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 

คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงไมกระทบกระเทือนถึง สัญญาดูแล

ผลประโยชน ท่ีผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา ไดทําไวกับ คูสัญญากอนถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตและยังมีผลผูกพันอยู และให คณะกรรมการมีอํานาจดําเนินการโอน สัญญา

ดูแลผลประโยชน ท่ียังมีผลผูกพันอยูให ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา รายอื่น

ดําเนินการแทนตามท่ี คูสัญญาตกลงกัน โดยให ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา ท่ีถูก

เพิกถอนใบอนุญาตเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินการดังกลาว 

ในการดําเนินการตามวรรคสาม คณะกรรมการ จะมอบอํานาจใหบุคคลใด

ดําเนินการแทนก็ได 

 

สวนท่ี 2 

โทษอาญา 

   

 

มาตรา 44  ผูใดฝาฝน มาตรา 9 วรรคหน่ึง ตองระวางโทษปรับไมเกิน

หน่ึงลานบาท 

 

มาตรา 45  ผูใดฝาฝนมาตรา 11 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท 

 

มาตรา 46  ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา ผูใดฝาฝน มาตรา 16 วรรค

หน่ึงและวรรคสี่ มาตรา 20 หรือมาตรา 23 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท 

 



  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 

มาตรา 47  ผูใดขัดขวางหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของ พนักงานเจาหนาท่ี

ตามมาตรา 34 หรือไมอํานวยความสะดวกแก พนักงานเจาหนาท่ี ตามมาตรา 35 ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 48   กรรมการ  ผูจัดการ บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการ หรือ

พนักงานของ ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญ าผูใด กระทําการอยางใดอยางหน่ึง

ดังตอไปน้ี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือท้ังจําท้ัง

ปรับ 

(1) หลอกลวง คูสัญญา ดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปด

ขอความจริงท่ีควรบอกใหแจงเกี่ยวกับกิจการท่ี ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา  

มีหนาท่ีกระทําเพ่ือประโยชนของ คูสัญญา และการกระทําดังกลาวทําใหไดไปซึ่ง

ทรัพยสินของคูสัญญา 

(2) ยักยอกหรือทําใหเงินใน บัญชีดูแลผลประโยชน ลดลงจากจํานวนท่ี

คูสัญญาไดฝากไว 

(3) ครอบครองทรัพยสินของ คูสัญญาซึ่งผูดูแลผลประโยชนของคู สัญญา

ไดรับไวเน่ืองจากการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติน้ี และเบียดบังเอาทรัพยสิน

น้ันเปนของตนหรือบุคคลท่ีสาม 

(4) ทําใหเสียหาย ทําลาย เปล่ียนแปลง ตัดทอน หรือปลอมบัญชีหรือ

เอกสารของ ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา ท่ีจัดทําขึ้นตามหนาท่ีในการประกอบ

กิจการตามพระราชบัญญัติน้ี 

(5) กระทําการหรือไมกระทําการโดยอาศัยโอกาสท่ีตนมีตําแหนงหนาท่ี

ดังกลาวโดยทุจริตจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกประโยชนของคูสัญญา 

 



  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 

มาตรา 49   บรรดาความผิดในสวนท่ี 2 น้ี ยกเวน มาตรา 48  ให

คณะกรรมการเปรียบเทียบท่ีรัฐมนตรีแตงต้ังมีอํานาจเปรียบเทียบได 

คณะกรรมการเปรียบเทียบตามวรรคหน่ึง ใหมีจํานวนสามคน ซึ่งคนหน่ึง

ตองเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบไดทําการเปรียบเทียบกรณีใดและผูตองหา

ไดชําระคาปรับตามคําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเปรียบเทียบ

กําหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 

มาตรา 50  ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดในสวนท่ี 2 น้ี ยกเวนมาตรา 48 

เปนนิติบุคคล กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการของนิติบุคคลน้ัน 

ตองรับโทษตามท่ีบัญญัติไวสําหรับความผิดน้ัน ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมี

สวนในการกระทําความผิดน้ัน หรือตนไดจัดก ารตามสมควรเพ่ือปองกันมิใหเกิด

ความผิดน้ันแลว 

 

 

บทเฉพาะกาล 

   

 

มาตรา 51   พระราชบัญญัติน้ีไมมีผลกระทบตอการดําเนินการตาม

หนังสือธนาคารแหงประเทศไทย เร่ือง การอนุญาตใหธนาคารพาณิชยประกอบธุรกิจ 

Escrow Account ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2544 หรือประกาศกระทรวงการคลัง เ ร่ือง การ

อนุญาตใหบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพยประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดให

มีบัญชีดูแลผลประโยชน ของคูสัญญา (Escrow Account) ลงวันท่ี 3 ธันวาคม พ .ศ. 



  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 

2546  และในกรณีท่ีธนาคารพาณิชยหรือบริษัทเงินทุนดังกลา วประสงคจะประกอบ

กิจการดูแลผลประโยชน ตามพระราชบัญญัติน้ี ใหดําเนินการขอรับ ใบอนุญาตภายใน

เกาสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

มาตรา 52   ผูใดใชชื่อหรือคําแสดงชื่อหรือคําอื่นใด ท่ีมีความหมาย

เชนเดียวกันอันเปนการฝาฝน มาตรา 11 อยูในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ให

ดําเนินการแกไขหรือเปล่ียนแปลงภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช

บังคับ 

 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 



  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากระบบการ

ทําสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพยหรือการทําสัญญาตางตอบแทนอื่นใด  

ในปจจุบัน ดําเนินการโดยอาศัยความนาเชื่อถือระหวาง คูสัญญาเปนหลักในการชําระ

หน้ีตามท่ีตกลงกันไวในสัญญา การท่ีคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงไมชําระหน้ีตามท่ีกําหนด

ไวในสัญญาหรือมีเหตุการณท่ีสงผลกระทบตอความนาเชื่อถือของ คูสัญญา  จะทําให

ระบบการซื้อขายอสังหาริมทรัพยหรือการทําสัญญาตางต อบแทนเกิดความเสี่ยงหรือ

หยุดชะงักอันสงผลกระทบตอคูสัญญาและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังน้ัน 

เพ่ือสรางความเชื่อมั่นใหแก คูสัญญา และสรางความมั่นคงตอระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ สมควรใหมีคนกลางท่ีมี ความมั่นคงและนาเชื่อถือเพ่ือทําหนาท่ีดูแลการชําระ

หน้ีของคูสัญญาใหเปนไปตามท่ีตกลงกันไว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 


