พระราชบัญญัติ
การเลนแชร
พ.ศ. ๒๕๓๔
----------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการเลนแชร
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการเลนแชร พ.ศ. ๒๕๓๔”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ ขอบังคับ และประกาศอื่นในสวนที่บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัติ
นี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“การเลนแชร” หมายความวา การที่บุคคลตั้งแตสามคนขึ้นไปตกลงกันเปนสมาชิกวงแชร โดยแตละคน
มีภาระที่จะสงเงินหรือทรัพยสินอื่นใด รวมเขาเปนทุนกองกลางเปนงวด ๆ เพื่อใหสมาชิกวงแชรหมุนเวียนกันรับทุน
กองกลางแตละงวดนั้นไปโดยการประมูลหรือโดยวิธีอื่นใด
และใหหมายความรวมถึงการรวมทุนในลักษณะอื่นตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงดวย
“นิติบุคคล” หมายความรวมถึงหางหุนสวนสามัญที่มิไดจดทะเบียนดวย
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ หามมิใหนิติบุคคลเปนนายวงแชรหรือจัดใหมีการเลนแชร
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มาตรา ๖ หามมิใหบุคคลธรรมดาเปนนายวงแชรหรือจัดใหมีการเลนแชรที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(๑) เปนนายวงแชรหรือจัดใหมีการเลนแชรมีจํานวนวงแชรรวมกันมากกวาสามวง
(๒) มีจํานวนสมาชิกวงแชรรวมกันทุกวงมากกวาสามสิบคน
(๓) มีทุนกองกลางตอหนึ่งงวดรวมกันทุกวงเปนมูลคามากกวาจํานวนที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
(๔) นายวงแชรหรือผูจัดใหมีการเลนแชรนั้นไดรับประโยชนตอบแทนอยางอื่นนอกจากสิทธิที่จะ
ไดรับทุนกองกลางในการเขารวมเลนแชรในงวดหนึ่งงวดใดไดโดยไมตองเสียดอกเบี้ย
เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ใหถือวาผูที่สัญญาวาจะใชเงินหรือทรัพยสินอื่นใดแทนนายวงแชรหรือผูจัด
ใหมีการเลนแชร เปนนายวงแชรหรือผูจัดใหมีการเลนแชรดวย
มาตรา ๗ บทบัญญัติในมาตรา ๖ ไมกระทบกระเทือนถึงการที่สมาชิกวงแชรจะฟองคดีหรือใชสิทธิ
เรียกรองเอากับนายวงแชรหรือผูจัดใหมีการเลนแชร
มาตรา ๘ หามมิใหนิติบุคคลสัญญาวาจะใชเงินหรือทรัพยสินอื่นใดแทนนายวงแชรหรือผูจัดใหมีการ
เลนแชรหรือสมาชิกวงแชร
มาตรา ๙ หามมิใหผูใดโฆษณาชี้ชวนใหประชาชนทั่วไปเขารวมในการเลนแชร
มาตรา ๑๐ หามมิใหผูใดใชชื่อหรือคําแสดงชื่อในธุรกิจที่มีคําวา “แชร” หรือคําอื่นใดที่มีความหมาย
เชนเดียวกันและรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่มีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ใหผูที่ใชชื่อหรือคําแสดงชื่อในธุรกิจที่มีคําที่รัฐมนตรี
ประกาศอยูแลวในวันที่ประกาศดังกลาวใชบังคับ ใชชื่อหรือคําแสดงชื่อดังกลาวตอไปไดไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแต
วันที่ประกาศดังกลาวใชบังคับ เวนแตผูที่อาจดําเนินกิจการตอไปไดตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่มีกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๔ กําหนดใหการรวมทุนในลักษณะอื่นเปนการ
เลนแชรตามพระราชบัญญัตินี้ และการเลนแชรดังกลาวมีลักษณะตองหามตามมาตรา๕ หรือมาตรา ๖ ผูที่เปนนายวงแชร
หรือจัดใหมีการเลนแชรนั้นอยูแลวในวันที่กฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ อาจดําเนินกิจการดังกลาวเฉพาะวงแชรที่ยังคางอยู
ตอไปไดจนกวาจะเสร็จแตตองไมเกินสองปนับแตวันที่กฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ
ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งเปนนิติบุคคล และประสงคจะดําเนินการเปนนายวงแชรหรือจัด
ใหมีการเลนแชรเฉพาะวงแชรที่ยังคางอยูตอไป ใหยื่นรายงานเกี่ยวกับกิจการการเลนแชรตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดตอ
พนักงานเจาหนาที่ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ
นิติบุคคลใดมีวัตถุประสงคเปนนายวงแชรหรือเปนผูจัดใหมีการรวมทุนในลักษณะอื่นซึ่งมีกฎกระทรวง
กําหนดใหเปนการเลนแชรตามพระราชบัญญัตินี้อยูแลวในวันที่กฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ ใหนิติบุคคลนั้นดําเนินการ
ยกเลิกวัตถุประสงคดังกลาวโดยยื่นคําขอตอนายทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวกับนิติบุคคลนั้นภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่กฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ เวนแตนิติบุคคลนั้นจะเปนนิติบุคคลที่อาจดําเนินกิจการตอไปไดตามวรรคหนึ่ง ให
นิติบุคคลนั้นดําเนินการยกเลิกวัตถุประสงคดังกลาวโดยยื่นคําขอตอนายทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวกับนิติบุคคลนั้น
อยางชาตองไมเกินสองปนับแตวันที่กฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ
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ในกรณีที่นิติบุคคลใดละเลยไมดําเนินการตามวรรคสาม ใหนายทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวกับ
นิติบุคคลนั้นมีอํานาจขีดวัตถุประสงคดังกลาวออกจากทะเบียนได แตการใชอํานาจของนายทะเบียนไมเปนเหตุให
นิติบุคคลดังกลาวพนความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๒ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในสถานที่ใดที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในเวลา
ระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบได
(๒) ยึดหรืออายัดบัญชี เอกสาร หลักฐาน หรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวของหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเกี่ยวของกับ
การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบหรือดําเนินคดี
(๓) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือสั่งใหสงบัญชีเอกสารหลักฐานหรือสิ่งอื่นใดที่
จําเปนมาประกอบการพิจารณาได ทั้งนี้ โดยใหเวลาบุคคลนั้นตามสมควร
มาตรา ๑๓ ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๒ ใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวย
ความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๑๔ ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๕ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๖ นิติบุคคลใดฝาฝนมาตรา ๕ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งเทาถึงสามเทาของทุนกองกลาง
แตละงวดของทุกวงแชร แตตองไมต่ํากวาสองแสนบาท และใหศาลสั่งใหนิติบุคคลนั้นหยุดดําเนินการเปนนายวงแชรหรือ
การจัดใหมีการเลนแชร
มาตรา ๑๗ ผูใดฝาฝนมาตรา ๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๘ นิติบุคคลใดฝาฝนมาตรา ๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท
มาตรา ๑๙ ผูใดฝาฝนมาตรา ๙ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท
มาตรา ๒๐ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๐ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท และปรับอีกไมเกินวันละ
หารอยบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู
มาตรา ๒๑ นิติบุคคลใดไมยื่นรายงานตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง หรือยื่นรายงานอันเปนเท็จ
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งพันบาทจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง
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มาตรา ๒๒ นิติบุคคลใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
และปรับอีกไมเกินวันละหารอยบาทจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา ๒๓ ผูใดขัดขวางพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตามหนาที่ตามมาตรา ๑๒ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๔ ผูใดโดยไมมีเหตุอันสมควรไมปฏิบัติตามคําสั่งหรือหนังสือเรียกของ
พนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๒ หรือไมยอมตอบคําถามเมื่อซักถาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๕ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท
มาตรา ๒๖ ในกรณีที่นิติบุคคลใดกระทําความผิดตามมาตรา ๕ หรือมาตรา ๘ กรรมการผูจัดการ หรือ
บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการจัดการหรือบริหารงานของนิติบุคคลนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกิน
สามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการ
กระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นดวย
มาตรา ๒๗ นิติบุคคลซึ่งเปนนายวงแชรหรือจัดใหมีการเลนแชรอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ หรือบุคคลธรรมดาซึ่งเปนนายวงแชรหรือจัดใหมีการเลนแชรที่มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖ อยูแลวในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ อาจดําเนินกิจการดังกลาวเฉพาะวงแชรที่ยังคางอยูตอไปไดจนกวาจะเสร็จ แตตองไมเกินสองป
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งเปนนิติบุคคลและประสงคจะดําเนินการเปนนายวงแชรหรือจัด
ใหมีการเลนแชรเฉพาะวงแชรที่ยังคางอยูตอไป ใหยื่นรายงานเกี่ยวกับกิจการการเลนแชรตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดตอ
พนักงานเจาหนาที่ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
นิติบุคคลใดมีวัตถุประสงคเปนนายวงแชรหรือจัดใหมีการเลนแชรอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ
ใหนิติบุคคลนั้นดําเนินการยกเลิกวัตถุประสงคดังกลาวโดยยื่นคําขอตอนายทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวกับนิติ
บุคคลนั้นภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
เวนแตนิติบุคคลนั้นจะเปนนิติบุคคลที่อาจ
ดําเนินกิจการตอไปไดตามวรรคหนึ่ง ใหนิติบุคคลนั้น ดําเนินการยกเลิกวัตถุประสงคดังกลาวโดยยื่นคําขอตอนายทะเบียน
ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับนิติบุคคลนั้นอยางชาตองไมเกินสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ในกรณีที่นิติบุคคลใดละเลยไมดําเนินการตามวรรคสาม ใหนายทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวกับ
นิติบุคคลนั้นมีอํานาจขีดวัตถุประสงคดังกลาวออกจากทะเบียนได แตการใชอํานาจของนายทะเบียนไมเปนเหตุให
นิติบุคคลดังกลาวพนความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้
นิติบุคคลใดไมยื่นรายงานตามวรรคสอง หรือยื่นรายงานอันเปนเท็จ หรือไมปฏิบัติตาม
วรรคสาม ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ แลวแตกรณี
มาตรา ๒๘ บทบัญญัติในมาตรา ๘ ไมกระทบกระเทือนถึงสัญญาที่นิติบุคคลไดกระทําไวแลวกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

-๕-

มาตรา ๒๙ ใหผูซึ่งใชชื่อหรือคําแสดงชื่อในธุรกิจที่มีคําวา “แชร” อยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใชชื่อหรือคําแสดงชื่อดังกลาวตอไปไดไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เวนแตเปนผูที่
อาจดําเนินกิจการตอไปไดตามมาตรา ๒๗
มาตรา ๓๐ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบันไดมีผูประกอบธุรกิจเปนนายวงแชร
หรือจัดใหมีการเลนแชรกันอยางกวางขวาง การประกอบธุรกิจดังกลาวนอกจากจะเปนอันตรายตอประชาชนแลวยังกระทบ
ตอการระดมเงินออมของสถาบันการเงินที่ทางราชการสนับสนุนและรับผิดชอบ และสงผลกระทบไปถึงระบบเศรษฐกิจโดย
สวนรวมอีกดวย
นอกจากนี้ยังปรากฏวาผูประกอบธุรกิจดังกลาวหลายรายไดพยายามดําเนินการใหใกลเคียงกับการ
ประกอบธุรกิจเงินทุนซึ่งมีกฎหมายควบคุมอยูแลว ในการนี้สมควรหามประกอบธุรกิจประเภทนี้ สวนการเลนแชรของ
ประชาชนทั่วไปที่มิไดดําเนินการเปนธุรกิจนั้นยังใหกระทําตอไปไดจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

