ฉบับที่ 51/2561

วันที่ 10 เมษายน 2561

ร่ างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
_________________________
นางสาวกุลยา ตันติ เตมิ ท ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยว่ า ในการประชุ มคณะรั ฐมนตรี เมื่ อวันที่ 10 เมษายน 2561 คณะรั ฐมนตรี ได้มี มติ เห็ นชอบในหลักการ
และอนุ มตั ิร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ร่ างพระราชบัญญัติฯ) ซึ่ งเป็ น
การแก้ไขเพิ่มเติ มพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่ สัญญา พ.ศ. 2551 (พระราชบัญญัติฯ) ที่ ใช้บงั คับ
อยูใ่ นปั จจุบนั เพื่อแก้ไขปั ญหาอุปสรรคและข้อบกพร่ องที่เป็ นข้อจํากัดในการทําธุ รกรรมภายใต้พระราชบัญญัติฯ
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และมอบหมายให้สาํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดําเนินการในขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป โดยประเด็นของร่ างพระราชบัญญัติฯ ที่แก้ไข มีสาระสําคัญสรุ ปได้ ดังนี้
1. แก้ไขขอบเขตการใช้พระราชบัญญัติฯ ให้ครอบคลุมการทําธุ รกรรมที่ หลากหลายมากขึ้ น
โดยดําเนินการ
1.1 แก้ไขเพิ่มเติมบทนิ ยามคําว่า “คู่สัญญา” เพื่อให้คู่สัญญาต่างตอบแทนทุกประเภทสามารถ
ทําสัญญาดูแลผลประโยชน์ตามพระราชบัญญัติฯ นี้ได้
1.2 ขยายขอบเขตหน้าที่ของผูด้ ูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาจากปัจจุบันที่ตอ้ งทําหน้าที่ดูแล
รักษาทั้งเงิ น ทรัพย์สินหรื อเอกสารอันเป็ นหลักฐานแห่ งหนี้ ตามที่คู่สัญญาได้ส่งมอบให้ (เช่ น การซื้ อขายบ้าน
เป็ นต้น) เป็ นให้สามารถทําหน้าที่ดูแลรักษาเฉพาะเงิน (เช่น การซื้ อขายสิ นค้าออนไลน์ เป็ นต้น) ทรัพย์สินหรื อ
เอกสารอันเป็ นหลักฐานแห่งหนี้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งตามความต้องการของคู่สัญญาได้ (เช่น การแลกเปลี่ยนหุ น้
ระหว่างสองบริ ษทั และการดูแลรักษา Source Code เป็ นต้น) ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
หลักสากลทัว่ ไป
2. แก้ไขเพิ่มเติ มบทบัญญัติในส่ วนที่ เกี่ ยวกับการทําธุ รกรรมซื้ อขายห้องชุ ด เพื่อให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดบันทึกเป็ นหลักฐานว่าอสังหาริ มทรัพย์ประเภทห้องชุดนั้นอยูภ่ ายใต้บงั คับ
แห่ งสัญญาดูแลผลประโยชน์ และห้ามจดทะเบี ยนโอนสิ ทธิ ในทรั พย์สินนั้นจนกว่าจะได้รับแจ้งเป็ นหนังสื อ
จากผูด้ ูแลผลประโยชน์ของคู่สญ
ั ญาเช่นเดียวกับการซื้อขายบ้านและที่ดิน
3. แก้ไ ขบทบัญ ญัติ ก ารออกหลัก ฐานการฝากเงิ น หรื อ โอนเงิ น ตลอดจนการปิ ดบัญ ชี ดู แ ล
ผลประโยชน์ เพื่อให้สอดรับกับพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบนั
4. การเพิ่ มอํา นาจหน้า ที่ ข องคณะกรรมการกํา กับ การประกอบกิ จ การดู แ ลผลประโยชน์ใ ห้
สามารถกํา หนดหลัก เกณฑ์ เ พื่ อ พิ จ ารณาปั ญ หาที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการบัง คับ ใช้พ ระราชบัญ ญัติ ฯ ได้อ ย่ า ง
มีประสิ ทธิภาพและคล่องตัวมากยิง่ ขึ้น

-25. การเพิ่มบทกําหนดโทษทางปกครองของผูด้ ูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญากรณี ฝ่าฝื นไม่ปฏิบตั ิ
ตามที่คณะกรรมการกํากับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ประกาศกําหนด เช่น กรณี คิดค่าตอบแทนเกินกว่า
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด และกรณี ไม่ออกหลักฐานรับรองการฝากเงินให้กบั คู่สัญญาฝ่ ายที่ตอ้ งชําระเงิน
เป็ นต้น
นอกจากนี้ นางสาวกุลยาฯ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ร่ างพระราชบัญญัติฯ ที่กระทรวงการคลังเสนอ
เพื่ อ ให้ค ณะรั ฐ มนตรี มีม ติ ใ ห้ค วามเป็ นชอบในหลัก การดัง กล่ า ว นอกจากจะเป็ นการแก้ไ ขปั ญ หาอุ ป สรรค
หรื อข้อบกพร่ องที่เป็ นข้อจํากัดของพระราชบัญญัติฯ ที่บงั คับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั แล้ว ยังเป็ นจุดเริ่ มต้นสําคัญที่จะช่วย
ผลักดันและเป็ นทางเลือกในการคุม้ ครองผลประโยชน์ทางการเงิ นให้กบั ประชาชน เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์
จากพระราชบัญญัติฯ ที่ได้มีการปรับปรุ งแก้ไขเพิ่มเติมในครั้งนี้ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะธุ รกรรมอสังหาริ มทรัพย์
ที่เป็ นการซื้ อขายห้องชุด ซึ่ งจะช่วยขยายผลนําไปสู่ การขยายขอบเขตการทําธุ รกรรมที่เป็ นสัญญาต่างตอบแทนที่มี
ความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
_______________________________

สํานักนโยบายระบบการคุม้ ครองผลประโยชน์ทางการเงิน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3698

การทำธุรกรรมภายใตพระราชบัญญัติฯ 2551 ในปจจุบัน

รางพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
แกไขปญหาอุปสรรค หรือขอจำกัดของพระราชบัญญัติฯ
ที่บังคับใชอยูในปจจุบัน ดังนี้

ผูซื้อ

ผูซื้อและผูขาย
ทำสัญญาตางตอบแทน
อาทิ สัญญาจะซื้อจะขายบาน
(สัญญาหลัก)

ผูขาย

2. แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวของกับการทำธุรกรรม
ซื้อขายหองชุด

การทำสัญญาดูแลผลประโยชน (สัญญาอุปกรณ)
ชำระ
เงิน
(เงินดาวน)
ตามสัญญา

(ผูซื้อและผูขายตองเปนคูสัญญาตามสัญญาตางตอบแทน
จึงจะสามารถทำสัญญาดูแลผลประโยชนได)

Escrow Agent
หนาที่ : เก็บรักษาเงิน (เงินดาวน)
และทรัพยสิน

1. แกไขขอบเขตการใชพระราชบัญญัติฯ ใหครอบคลุมการทำธุรกรรม
ที่หลากหลายมากขึ้น
1.1 เพิ่มเติมบทนิยามคำวา “คูสัญญา” เพื่อใหครอบคลุมสัญญา
ตางตอบแทนทุกประเภท
1.2 ขยายขอบเขตหนาที่ของผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา

โอน
หรือสงมอบ
ทรัพยสิน
ตามสัญญา

3. แกไขบทบัญญัติการออกหลักฐานการฝากเงินหรือโอนเงิน
ตลอดจนการปดบัญชีดูแลผลประโยชน เพื่อใหสอดรับกับพัฒนาการ
ทางดานเทคโนโลยีระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกสในปจจุบัน
4. การเพิ่มเติมอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการ
ดูแลผลประโยชนใหสามารถกำหนดหลักเกณฑเพื่อพิจารณาปญหา
ที่อาจเกิดขึ้นจากการบังคับใชพระราชบัญญัติฯ

5. การเพิ่มเติมบทกำหนดโทษทางปกครองของผูดูแลผลประโยชน
ของคูสัญญากรณีฝาฝนไมปฏิบัติตามที่คณะกรรมการการกำกับ
การประกอบกิจการดูแลผลประโยชนประกาศกำหนด

