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พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน
ของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
กฎหมายดีที่ถูกลืม

๑. ความนำ
 ในระยะเวลาเกือบสองทศวรรษที่ผานมา ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยของประเทศไทยไดมี
ความเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว และสิ่งทีเ่กิดขึ้นควบคูกับการเจริญเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
ก็คือ ปญหาของประชาชนผูซื้ออสังหาริมทรัพยประเภทบานจัดสรรหรืออาคารชุดจากผูประกอบการ
อสงัหารมิทรพัยท่ีไดมีการชำระราคาตามสัญญาบางสวนไปแลว แตภายหลงัปรากฏวาทางผูประกอบการ
ไมสามารถดำเนนิการสงมอบอสงัหารมิทรพัยไดตามสญัญาอนัเปนความเสี่ยงของผูบรโิภค ซึ่งการปองกนั
ความเสี่ยงดงักลาวมิใหเกดิขึ้นน้ันนอกจากผูบรโิภคจะพจิารณาเลอืกซ้ือโครงการที่ดำเนินการขออนญุาต
กอสรางโดยถูกตองตามกฎหมาย มีความนาเชื่อถือ และมีความมั่นคงทางสินทรัพยของผูประกอบการ
อสังหาริมทรัพยแลว ยังมีเครื ่องมือทางกฎหมายที่จะชวยปองกันความเสี ่ยงดังกลาวไดแตกลับ
ไมคอยเปนทีรู่ จักของประชาชนมากนัก คือ พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา 
พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือกฎหมายเอสโครว แอคเคานท (Escrow Account) โดยมีผลบังคับใชแลวตั้งแต
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ โดยกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงคสำคัญเพื ่อสรางความเชื่อมั ่น
ระหวางคู สัญญาที ่ตกลงทำสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาตางตอบแทนใด ๆ ใหมีคนกลางที ่มี
ความนาเชื่อถือและมีความมั่นคงทำหนาทีดู่แลใหคูสัญญาปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญา ทำให
การชำระเงินและการสงมอบทรัพยสินเปนไปตามสัญญา อันมีลักษณะเปนมาตรการในเชิงปองกัน
การเกิดขอพิพาทและปญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา ซึ่งมีหลักการแตกตางไปจากกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การคุมครองผูบรโิภคอื่น ๆ  อาท ิพระราชบญัญตัคิุมครองผูบรโิภค พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบญัญตัอิาคารชดุ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งกฎหมายทั้ง ๓ ฉบับ
ดังกลาวล วนแลวแตเป นมาตรการในเชิงแกไขสภาพปญหาภายหลังเมื ่อเกิดกรณีขอพิพาท
หรือความเสียหายขึ้นแลว

ดังน้ัน เพ่ือประโยชนในการศึกษาถึงขอบเขตการบังคับใช ข้ันตอนการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา 
และประโยชนของพระราชบัญญัติดังกลาว มมุสะทอนความคิดนิติบัญญัติ จึงขอเสนอบทความเรือ่ง 
“พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎหมายดีที่ถูกลืม” ดังนี้
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๒. ขอบเขตการบังคับใชกฎหมาย
การนำระบบการดูแลประโยชนของคูสัญญาตามพระราชบัญญัติฉบับนี้มาบังคับใชในกรณีใด

ไดนั้น  จะตองเขาองคประกอบ ๒ ประการ ดังนี้
๒.๑ ทรัพยสินที่อยูภายใตระบบการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา
   ระบบการดูแลผลประโยชนของคูสัญญาตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ สามารถใชไดกับ

ทรพัยสินทุกประเภททีจ่ะมีการทำสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาตางตอบแทนใด ๆ ที่คูสัญญา
ฝายหนึง่มีหนีใ้นการโอนหรือสงมอบทรัพยสินหรือเอกสารอันเปนหลักฐานแหงหนี ้และคูสัญญา
อีกฝายหนึ่งมหีน้ีในการชำระเงินตามสญัญา๑ เชน การทำสญัญาจะซ้ือจะขายอสงัหารมิทรพัยประเภท
บานจัดสรรหรืออาคารซึ่งผูซื้อจะตองผอนชำระเงินดาวนในระหวางทีโ่ครงการกอสรางยังไมแลวเสร็จ 
การทำสัญญาจางทำของซึ่งขณะทำสญัญาผูวาจางจะตองชำระคาจางทำของไปกอนท้ังหมดหรอืบางสวน 
ขณะที่ฝายผูรบัจางจะตองใชเวลาอีกระยะหนึ่งปฏบิตักิารตามหนาท่ีของตน (เชน สญัญารบัเหมากอสราง 
สัญญาจางตอเรือ สัญญาสรางเครื่องจักร ฯลฯ) การซื้อขายสังหาริมทรัพยทีผู่ซื้อและผูขายอยูหางกัน
โดยระยะทาง โดยผูซ้ือมีหนาท่ีตองชำระเงินคาสินคาใหกับผูขายไปกอน เม่ือผูขายไดรับเงินครบถวนแลว 
ผูขายจึงจะจัดสงสินคาไปให (เชน การซ้ือขายสินคาผานอินเตอรเน็ต การซ้ือขายสินคาทางไปรษณีย ฯลฯ) 
เปนตน๒ 

๒.๒ เงี่อนไขในการใชกฎหมาย
   พระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดกำหนดใหผูบริโภคและผูประกอบการหรือคูสัญญาทั้งสองฝาย

ทำการตกลงกนัท่ีจะใหมีผูดแูลผลประโยชนของคูสญัญา โดยยึดหลกัการสมคัรใจ๓ ทัง้นี ้เพื่อเปดโอกาส
ใหประชาชนมสิีทธิเลือกท่ีจะลดความเสี่ยงในการทำสญัญาจะซื้อจะขายหรอืสญัญาตางตอบแทนใด ๆ  ได 
ซ่ึงหากผูบริโภคมีความม่ันใจในการทำสัญญาน้ัน ๆ  หรือในกรณีท่ีผูประกอบการมีความนาเช่ือถือมากพอแลว 
ผูบรโิภคอาจไมจำเปนตองจดัใหม ี“คนกลาง” หรอื “ผูดแูลผลประโยชนของคูสญัญา” ก็ได เชนเดยีวกบั
ผูประกอบการก็สามารถที่จะเลือกใชหรือไมใชกฎหมายฉบับนี้ก็ได โดยสำหรับผูประกอบการที่มีลูกคา
จำนวนมากอยู แลวอาจไมจำเปนตองใชกฎหมายฉบับนี้ แตในกรณีของผู ประกอบการรายยอย

๑ พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓.
๒ สงา อัครปรีดี, พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ : ศึกษาประโยชนและการบังคับใช, 

(วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), ๒๕๕๔, หนา ๑.
๓ พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕.
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หรือผูประกอบการที่ตองการเพิ่มกลยุทธในการดึงดูดลูกคาก็สามารถนำกฎหมายฉบับนี้ไปชวยเพิ่ม
ความนาสนใจและความไววางใจของผูบริโภคได

๓. ขั้นตอนการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา 
 สำหรับขั้นตอนการดูแลผลประโยชนของคูสัญญานั้น ประกอบดวย ๒ ขั้นตอน คือ การตั้ง

ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา และสิทธิและหนาที่ของผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา ดังนี้
 ๑) การตั้งผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา
   “ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา” (Escrow Agent) หมายถึง ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตให

ประกอบกจิการดแูลผลประโยชนจากรฐัมนตรวีาการกระทรวงการคลงั๔ โดยผูท่ีจะเขามาทำหนาท่ีเปน
ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาจะตองเปนคนกลางทีม่ีความนาเชื่อถือและมีความมั่นคงทางการเงิน 
ในระยะเริ่มแรกกฎหมายไดกำหนดใหสถาบนัการเงนิซึ่งไดแก ธนาคารพาณชิยตามกฎหมายวาดวยการ
ธนาคารพาณิชย ธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งขึน้โดยเฉพาะ บริษัทเงินทุนตามกฎหมายวาดวยการ
ประกอบธุรกจิเงนิทุนหลักทรพัย และธรุกจิเครดติฟองซเิอร สามารถขอรบัใบอนญุาตเพื่อประกอบกิจการ
ดูแลผลประโยชน๕ และหากกระทรวงการคลังเห็นวา ถาม ีนิติบุคคลอืน่ใดทีม่ ีความพรอม
และความนาเชื่อถอืและมคีวามมั่นคงเชนเดยีวกับสถาบนัการเงนิ ก็สามารถออกกฎกระทรวงกำหนดให
นิติบุคคลอื่นสามารถขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการดูแลผลประโยชนเพิ่มเติมได

   ทั้งนี้ เมื่อคูสัญญาตกลงที่จะทำสัญญาตางตอบแทนใด ๆ ระหวางกัน และตกลงจะจัดให
มีผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา ก็ใหผูดูแลผลประโยชนที่คูสัญญาตกลงกันใหเปนผูดูแลผลประโยชน
ของคูสัญญามีหนาท่ีจดัทำสัญญาดแูลผลประโยชน ซ่ึงตองทำเปนหนังสอืสำหรบัลงนามรวมกันระหวาง
ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาและคูสัญญา โดยจะตองมีการระบุชื่อและที่อยู วันที่ทำสัญญา ชื่อของ
สัญญาตางตอบแทนระหวางผูซื้อและผูขาย ระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการสงมอบทรัพยสิน หลักเกณฑ
การโอนเงินออกจากบัญชีผูดูแลผลประโยชน สิทธิและหนาทีข่องคูสัญญาและผูดูแลผลประโยชนของ
คูสัญญา คาตอบแทนและคาบริการ รวมทั้งรายการอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการ
ดูแลผลประโยชนของคูสัญญากำหนด๖

 ๒) สิทธิและหนาที่ของผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา
   (๑) การเปดบัญชีผูดูแลผลประโยชน 
   เม่ือผูดแูลผลประโยชนของคูสญัญาไดรบัเงนิจากคูสญัญาฝายหน่ึงแลว ผูดูแลผลประโยชน

ของคูสัญญาจะตองดำเนินการเปดบัญชีดูแลผลประโยชนไวกับสถาบันการเงินภายใน ๑ วันทำการ๗ 

๔ พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓.
๕ ปจจุบันกระทรวงการคลังไดออกใบอนุญาตประกอบกิจการดูแลผลประโยชนใหแกธนาคารพาณิชยแลวจำนวน ๙ แหง 

ไดแก (๑) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (๒) ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จำกัด (๓) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด 
(มหาชน) (๔) ธนาคารซูโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น (๕) ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)  (๖) ธนาคารเอบีเอ็น 
แอมโร เอ็น. วี. สาขากรุงเทพฯ (๗) ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ (๘) ธนาคารสแตนดารดชารเตอร (ไทย) จำกัด (มหาชน) และ 
(๙) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ขอมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง).

๖ พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖.
๗ พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง.
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พ.ค. - มิ.ย. ๕๕๑๑๘

พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎหมายดีที่ถูกลืม

จุลนิติ

โดยใชชือ่บญัชีวา “บญัชีผูดแูลผลประโยชน” ซึง่หมายถงึบญัชเีงนิฝากทีผู่ดแูลผลประโยชนของคูสญัญา
เปดไวกับสถาบันการเงินในนามของตนเพื่อประโยชนของคูสัญญา๘

   (๒) การออกหลักฐานรับรองการฝากเงิน 
     เม่ือผูดแูลผลประโยชนของคูสญัญาไดนำเงนิไปฝากไวในบญัชผีูดแูลผลประโยชนแลว 

ผูดแูลผลประโยชนของคูสญัญาจะตองออกหลักฐานรับรองการฝากเงินของคูสญัญาและแจงเปนหนงัสอื
ใหคูสญัญาอกีฝายหนึง่ทราบทนัที๙ ทัง้นี ้ในกรณทีีท่รพัยสนิเปนอสงัหารมิทรพัยมหีนงัสอืแสดงสทิธใินทีด่นิ 
ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาจะตองมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานท่ีดินทราบและบันทึกเปนหลักฐาน
ไววาอสังหาริมทรัพยนั้นอยูภายใตสัญญาดูแลผลประโยชน ซึ่งจะไมสามารถจดทะเบียนโอนสิทธิได
จนกวาจะไดรับหนังสือแจงจากผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา๑๐

   (๓) แจงความเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีดูแลผลประโยชน 
     ผูดแูลผลประโยชนของคูสญัญาตองทำหนังสอืแจงรายการฝากเงิน โอนเงิน และจำนวน

เงินคงเหลือในบัญชีดูแลผลประโยชนใหคูสัญญาทราบ๑๑ อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง หลังจากที่ไดมีการ
ดำเนินการทางบัญชี โดยวิธีการสงทางไปรษณีย หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) หรือโดยวิธี
อื่นใดที่คูสัญญาสามารถเก็บไวเปนหลักฐานได๑๒

   (๔) การดำเนินการโอนเงินและทรัพยสินไปยังฝายที่มีสิทธิไดรับ
     เม่ือคูสัญญาไดปฏิบัติตามขอตกลงตามท่ีกำหนดไวในสัญญาดูแลผลประโยชน

ครบถวนแลว ใหผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาโอนเงินพรอมดอกผลในบัญชีดูแลผลประโยชนใหแก
คูสัญญาฝายที่ตองโอนหรือสงมอบทรัพยสิน และจัดใหมีการโอนหรือสงมอบทรัพยสินหรือเอกสารอัน
เปนหลักฐานแหงหนี้ตามสัญญาใหแกคูสัญญาซึ่งเปนฝายที่ตองชำระเงิน๑๓ ซึ่งในการโอนเงินออกจาก
บญัชดีแูลผลประโยชนตองดำเนินการโอนเขาบญัชขีองคูสญัญาซ่ึงมสีทิธิไดรบัชำระเงินโดยตรง หามถอน
เปนเงินสดหรือออกเปนตั๋วเงิน เพื่อปองกันการทุจริต๑๔

     ทัง้นี ้ในกรณีทีม่ขีอโตแยงเกิดขึน้เกีย่วกับสทิธหิรอืหนาทีข่องคูสญัญาตามสัญญาดูแล
ผลประโยชน หามผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาโอนเงิน หรือโอนหรือสงมอบทรัพยสินใหแกคูสัญญา
ฝายใดฝายหนึ่งจนกวาคูสัญญาจะไดทำความตกลงกันหรือศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด๑๕

   (๕) การคืนทรัพยสินแกคูสัญญาเมื่อสัญญาดูแลผลประโยชนเลิกกัน
     เม่ือสญัญาดแูลผลประโยชนเลกิกนัโดยไมมขีอโตแยง ผูดแูลผลประโยชนของคูสญัญา

จะตองดำเนินการใหคูสญัญาฝายท่ีตองชำระเงินไดรบัเงินและดอกผลจากบัญชดีแูลผลประโยชน หรือให

๘ พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓.
๙  พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๗ วรรคสอง.
๑๐ พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๗ วรรคสาม.
๑๑ พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๘.
๑๒ ประกาศคณะกรรมการกำกบัการประกอบกจิการดแูลผลประโยชน เรือ่ง หลกัเกณฑการแจงความเคลือ่นไหวของเงนิฝาก

ในบัญชีดูแลผลประโยชน ขอ ๒.
๑๓ พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๙.
๑๔ พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๐.
๑๕ พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ ประกอบมาตรา ๒๓.
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พ.ค. - มิ.ย. ๕๕ ๑๑๙

มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal re f lection

จุลนิติ

คูสัญญาฝายทีต่องโอนหรือสงมอบทรัพยสินหรือเอกสารอันเปนหลักฐานแหงหนี้ไดรับเงินและดอกผล
จากบญัชีดูแลผลประโยชนตามทีก่ำหนดไวในสัญญาดูแลผลประโยชน๑๖ ซึ่งการดำเนินการดังกลาวจะ
ตองใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่สัญญาดูแลผลประโยชนสิ้นสุดลง๑๗

๑๖ พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๒.
๑๗ ประกาศคณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน เรื่อง กำหนดระยะเวลาการดำเนินการของผูดูแล

ผลประโยชนของคูสัญญาเมื่อสัญญาดูแลผลประโยชนเลิกกัน ขอ ๒.

ผลประโยชนของคูสัญญา

แจงความเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีดูแลผลประโยชน
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พ.ค. - มิ.ย. ๕๕๑๒๐

พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎหมายดีที่ถูกลืม

จุลนิติ

    (๖) การเรียกเก็บคาตอบแทนและคาบริการ
     กฎหมายไดกำหนดใหคูสัญญาออกคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาท่ีของผูดูแลผลประโยชน

ของคูสัญญาฝายละเทากัน เวนแตคูสัญญาตกลงกันไวเปนอยางอื่น๑๘ ทั้งนี้ ผูดูแลผลประโยชนของ
คูสัญญาสามารถเรยีกเกบ็คาตอบแทนและคาบรกิารจากการทำหนาท่ี ไดในอตัราไมเกนิรอยละ ๐.๓ ตอป
ของจำนวนเงินทัง้หมดทีคู่ สัญญาฝายทีม่ีหนี้ในการชำระเงินตามสัญญาตองชำระไวในบัญชีดูแล
ผลประโยชนกอนทีจ่ะมีการโอนหรือสงมอบทรัพยสินนั้นตามระยะเวลาที่กำหนดไวในสัญญาดูแล
ผลประโยชน โดยใหแบงจายปละ ๒ งวด งวดละ ๖ เดือน โดยงวดแรกจะเรียกเก็บในวันที่ทำสัญญา
ดูแลผลประโยชน หากระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาดูแลผลประโยชนนอยกวา ๖ เดือน ใหเรียกเก็บ
งวดเดียวในวันทำสัญญาดูแลผลประโยชน๑๙ ทั้งนี้ ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาหามเรียกเก็บ
คาตอบแทนและคาบริการจากเงินหรือดอกเบี้ยที่อยูในบัญชีดูแลผลประโยชน๒๐

๔. การคุมครองเงนิในบญัชีดูแลผลประโยชนและทรัพยสนิท่ีอยูภายใตบงัคบั
ของสัญญาดูแลผลประโยชน

 ในกรณีทีผู่ ดูแลผลประโยชนของคูสัญญาตกเปนลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือถูกศาลสั่ง
พทัิกษทรพัย กฎหมายไดกำหนดใหเงนิในบญัชดีแูลผลประโยชนและทรพัยสนิท่ีอยูภายใตบงัคบัสญัญา
ดูแลผลประโยชนไดรับความคุมครองโดยไมถือเปนทรัพยสินทีอ่ยูภายใตการยึดหรืออายัดในคดีแพง
ซึ่งผู ดูแลผลประโยชนของคูสัญญาเปนลูกหนี้ตามคำพิพากษา และไมถือเปนทรัพยสินทีอ่าจแบง
แกเจาหนี้ในคดีลมละลายของผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา๒๑

 สวนในกรณีทีคู่ ส ัญญาฝายใดฝายหนึ ่งตกเปนลูกหนี ้ตามคำพิพากษา หรือถูกศาลสั ่ง
พิทักษทรัพย กฎหมายไมไดกำหนดมาตรการคุมครองเงินในบัญชีดูแลผลประโยชนและทรัพยสิน
ทีอ่ยูภายใตบังคับสัญญาเอาไว ดังนั้น คูสัญญาแตละฝายจึงมีหนาทีต่องพิสูจนสิทธิและหนาทีข่องตน

๑๘ พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง.
๑๙ ประกาศคณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน เรื่อง คาตอบแทนและคาบริการในการปฏิบัติหนาที่

ดูแลผลประโยชน ขอ ๒ (๑) และ (๒).
๒๐ พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ วรรคสาม.
๒๑ พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๕.
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พ.ค. - มิ.ย. ๕๕ ๑๒๑
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จุลนิติ

ทีจ่ะไดรับตามสัญญาดูแลผลประโยชนตามกระบวนการวิธีพิจารณาความแพงหรือคดีลมละลาย 
แลวแตกรณี๒๒

๕. บทสรุป
 จากหลักการสำคัญของกฎหมายดังกลาวจะพิจารณาเห็นไดวาพระราชบัญญัติการดูแล
ผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบับนี้ เปนกฎหมายซึ่งมีมาตรการอันเปนประโยชนอยางยิ่ง
โดยเฉพาะกบัคูสญัญาทั้งสองฝายตามสญัญาจะซ้ือจะขายอสงัหารมิทรพัยหรอืสญัญาตางตอบแทนใด ๆ  
กลาวคือ
 ด านประชาชนผู บริ โภค  เปนการสรางความมั ่นใจและเปนธรรมแกผู บริ โภควา 
หากผูประกอบการไมสามารถปฏิบัติการตามสัญญาได ก็จะไดรับเงินทีไ่ดชำระตามสัญญาไปแลว
กลับคืนอยางครบถวนพรอมดอกเบี้ย ซึ่งจะชวยใหผูบริโภคที่มีกำลังซื้อสามารถตัดสินใจทำสัญญา
จะซื้อจะขายหรือสัญญาตางตอบแทนใด ๆ ไดงายขึ้น โดยไมตองพิจารณาถึงขนาดของโครงการและ
ชื่อเสียงของผูประกอบการ และแมวาตองมีภาระเพิ่มขึ้นจากการจายคาตอบแทนหรือคาบริการอื่น ๆ 
ทีเ่กี่ยวกับการดูแลผลประโยชน แตเมื่อเปรียบเทียบกับการปองกันความเสี่ยงจากความเสียหายทีอ่าจ
จะเกิดขึ้นก็นับวามีความคุมคาเปนอยางยิ่งหากไดเขาสูระบบการคุมครองประโยชนของคูสัญญา
 ตวัอยางเชน กรณีการทำสญัญาจะซ้ือจะขายบานซึ่งมีราคา ๑ ลานบาท และตองจายเงนิดาวน 
๑ แสนบาท กฎหมายกำหนดอัตราการคิดคาตอบแทนไวไมเกินรอยละ ๐.๓ ตอปของเงินในบัญชีดูแล
ผลประโยชนหรือเงินดาวน ซึ่งเทากับวาคูสัญญามีภาระคาใชจายใหคนกลางหรือผูดูแลผลประโยชน
ของคูสัญญา เพียง ๓๐๐ บาทตอป เทานั้น เปนตน

ดานผูประกอบการ แมวาการเขาสูระบบการดูแลผลประโยชนของคูสัญญาจะทำใหตนทุน
ทางการเงินของผูประกอบการตองเพิ่มสูงขึ้น เพราะผูประกอบการจะไมสามารถนำเงินดาวนหรือเงิน
ท่ีผูซื้อไดผอนชำระไปมาใชเปนทุนหมนุเวียนในขณะกอสรางโครงการได ทำใหมตีนทุนทางการเงนิสงูข้ึน 
ซึ ่งอาจสงผลกระทบตอผู ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กบางก็ตาม แตก็เปนการสราง
ความนาเชื่อถอืใหแกประโยชนกบัผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในระยะยาวใหสามารถแขงขนั
กับผูประกอบการรายใหญที่มีชื่อเสียงดีกวาได

ดานอสังหาริมทรัพย เปนการปองกันไมใหผูประกอบการที่มีเจตนาไมสุจริตเขามาอยูในระบบ
ธรุกิจอสงัหารมิทรพัย ซึ่งจะทำใหมแีตผูประกอบการที่ดแีละมกีารแขงขนักนัอยางยตุธิรรม รวมทั้งชวย
สรางภาพลักษณท่ีดใีหแกธุรกจิอสังหารมิทรพัยในภาพรวม และสงผลตอการขยายตวัของธรุกจิประเภทนี้
อยางตอเนื่อง

ดานเศรษฐกิจ กอใหเกดิการลงทนุและเกิดการจางงานในธรุกิจอสงัหารมิทรพัยและธรุกจิอื่นที่
เกี่ยวของ ซึ่งจะสงผลตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

๒๒ กรุณา ทาแกว, ปญหากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอาคารชุด : ศึกษากรณีพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของ
คูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑, (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย), ๒๕๕๑, หนา ๖๘.
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พ.ค. - มิ.ย. ๕๕๑๒๒

พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎหมายดีที่ถูกลืม

จุลนิติ

ดังนั้น หนวยงานภาครัฐและผูที่เกี่ยวของทุกฝายสมควรท่ีจะไดเรงประชาสัมพันธเพื่อเผยแพร
ใหประชาชนในฐานะผูบริโภคไดมีโอกาสรับทราบถึงมาตรการและประโยชนของระบบการดูแล
ผลประโยชนของคูสญัญาตามพระราชบัญญตักิารดูแลผลประโยชนของคูสญัญา พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหแพรหลาย
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพราะจากขอเท็จจรงิที่ผานมานั้น ยังมีผูประกอบการและผูบริโภคอีกเปนจำนวนมาก
ที่ยังไมทราบถึงทางเลือกดังกลาวที่กฎหมายกำหนดใหมีคนกลางที่มีความมั่นคงและนาเชื่อถือ
เพือ่ทำหนาทีด่แูลการชำระหนีข้องคูสญัญาใหเปนไปตามทีต่กลงกนัไว ซึง่จะเปนการชวยลดความเส่ียง
จากการทำสัญญาจะซ้ือจะขายหรือสัญญาตางตอบแทนใด ๆ ได นอกจากการทำสัญญาโดยอาศัย
ความนาเชือ่ถอืของคูสญัญากนัตามปกตแิตเพยีงอยางเดยีว ซึง่หากผูประกอบการและผูบรโิภคไดมโีอกาส
เขาถึงสิทธิที่กฎหมายคุมครองแลวก็นาจะทำใหการใชบริการเพื่อดูแลผลประโยชนของคูสัญญาพัฒนา
ไปสูการใชอยางแพรหลาย และทำใหการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ประสบผลสำเร็จสมตามเจตนารมณ
ของกฎหมายไดในที่สุด 
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