ฉบับที่ 009/2562

วันที่ 21 มกราคม 2562

ร่ างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผ่ านความเห็นชอบของ สนช.
_________________________
นายลวรณ แสงสนิ ท ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิ จการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
ได้เ ปิ ดเผยว่ า สภานิ ติ บ ัญ ญัติ แห่ ง ชาติ (สนช.) ได้มี ม ติ ใ นการประชุ ม เมื่ อวันที่ 17 มกราคม 2562 เห็ น ชอบ
ร่ างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ งเป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 ที่ ใช้บงั คับอยู่ในปั จจุบนั เพื่อแก้ไขปั ญหาอุปสรรคและข้อบกพร่ อง
ที่เป็ นข้อจากัดของการทาธุ รกรรมการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow) ภายใต้พระราชบัญญัติฯ
ร่ างพระราชบัญญัติฯ ประกอบด้วย 13 มาตรา โดยมีหลักการและสาระสาคัญสรุ ปได้ ดังนี้
1. การขยายขอบเขตการท าธุ รกรรมการดู แลผลประโยชน์ ของคู่ สั ญญาภายใต้พระราชบัญญัติ
การดู แลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 ให้ครอบคลุ มการทาสัญญาต่างตอบแทนทุ กประเภท เพื่อให้การทา
ธุ รกรรมการดู แลผลประโยชน์ ของคู่ สั ญญามี ความหลากหลายมากขึ้ น และลดอุ ปสรรคในทางปฏิ บตั ิ ของผูด้ ู แล
ผลประโยชน์ของคู่สัญญา โดย
(1) ยกเลิกบทนิยามคาว่า “คู่สัญญา” (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 3) เพื่อขยายขอบเขตให้การทาธุ รกรรม
ให้ครอบคลุมสัญญาต่างตอบแทนทุกประเภท
(2) แก้ไขหน้าที่ ของผูด้ ู แลผลประโยชน์ของคู่สั ญญา (Escrow Agent) ให้สามารถทาหน้าที่
ในการดู แลรั กษาเฉพาะเงิ น ทรั พย์สิ น หรื อเอกสารอันเป็ นหลัก ฐานแห่ งหนี้ เพี ยงอย่ างใดอย่ างหนึ่ งก็ ได้ตาม
ความต้องการของคู่สัญญา (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 6 (4) และ (5) มาตรา 7 วรรคหนึ่ง มาตรา 18 มาตรา 19 และมาตรา 22)
2. การแก้วิธีการรั บรองการฝากเงิ นและการแจ้งการฝากเงิ นไปยังคู่สัญญาเพื่อให้มีความยืดหยุ่น
คล่องตัวมากขึ้น และมีความสอดคล้องกับพัฒนาการด้านเทคโนโลยีระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิ กส์ (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 17 มาตรา 20 และมาตรา 24)
3. การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ ยวกับการทาธุ รกรรมซื้ อขายห้องชุ ดตามกฎหมายว่าด้วยอาคาร
ชุ ด เพื่ อรองรั บการท าธุ รกรรมการดู แลผลประโยชน์ ของคู่ สั ญญาที่ เกี่ ยวกับการซื้ อขายห้ องชุ ด (แก้ไขเพิ่ มเติ ม
มาตรา 17)
4. การแก้ไขเพิ่มเติ มอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกากับการประกอบกิ จการดูแลผลประโยชน์
(คณะกรรมการฯ) ให้ ส ามารถก าหนดหลัก เกณฑ์ เพื่ อใช้ เป็ นแนวทางในการแก้ไ ขปั ญหาที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นอัน
เนื่ องมาจากการใช้บงั คับพระราชบัญญัติฯ ซึ่ งจะทาให้คณะกรรมการฯ มีความคล่องตัวและสามารถแก้ไขปั ญหาได้
อย่างทันท่วงที (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 28)

-25. การแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม บทก าหนดโทษทางปกครองของผู ้ดู แลผลประโยชน์ ข องคู่ สั ญ ญาให้ มี
ความครบถ้วนสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น (แก้ไขเพิม่ เติมมาตรา 39 วรรคหนึ่ง และมาตรา 40)
6. ร่ างพระราชบัญญัติฯ จะมีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเป็ นต้นไป
ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 ดังกล่าวจะเป็ น
การส่ งเสริ มการทาธุ รกรรมการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาให้มีความหลากหลายมากขึ้น และเป็ นการเพิ่มทางเลือก
ในการคุม้ ครองผลประโยชน์ทางการเงินให้แก่ประชาชนและภาคธุ รกิจ เพื่อเป็ นหลักประกันในการสร้างความเชื่ อมัน่
ในการทาธุ รกรรมซื้ อขายและภาคธุ รกิจสามารถใช้กลไกดังกล่าวได้อย่างกว้างขวาง
_______________________________

สานักนโยบายระบบการคุม้ ครองผลประโยชน์ทางการเงิน สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3698

