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พระราชบัญญัติ 
การเล�นแชร� 
พ.ศ. ๒๕๓๔ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให,ไว, ณ วันท่ี ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

เป2นป3ท่ี ๔๖ ในรัชกาลป5จจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล,าฯ 
ให,ประกาศว�า 

 
โดยท่ีเป2นการสมควรมีกฎหมายว�าด,วยการเล�นแชร� 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล,าฯ ให,ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว,โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห�งชาติ ดังต�อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว�า “พระราชบัญญัติการเล�นแชร� พ.ศ. ๒๕๓๔” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให,ใช,บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป2นต,นไป 
 
มาตรา ๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข,อบังคับ และประกาศอ่ืนในส�วนท่ีบัญญัติไว,แล,ว

ในพระราชบัญญัตินี้ หรือซ่ึงขัดหรือแย,งกับบทแห�งพระราชบัญญัตินี้ ให,ใช,พระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การเล�นแชร�” หมายความว�า การท่ีบุคคลต้ังแต�สามคนข้ึนไปตกลงกันเป2นสมาชิก

วงแชร� โดยแต�ละคนมีภาระท่ีจะส�งเงินหรือทรัพย�สินอ่ืนใด รวมเข,าเป2นทุนกองกลางเป2นงวด ๆ เพ่ือให,
สมาชิกวงแชร�หมุนเวียนกันรับทุนกองกลางแต�ละงวดนั้นไปโดยการประมูลหรือโดยวิธีอ่ืนใด และให,
หมายความรวมถึงการรวมทุนในลักษณะอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงด,วย 

“นิติบุคคล” หมายความรวมถึงห,างหุ,นส�วนสามัญท่ีมิได,จดทะเบียนด,วย 
“พนักงานเจ,าหน,าท่ี” หมายความว�า ผู, ซ่ึงรัฐมนตรีแต�งต้ังให,ปฏิบั ติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว�า รัฐมนตรีผู,รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ห,ามมิให,นิติบุคคลเป2นนายวงแชร�หรือจัดให,มีการเล�นแชร� 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๐๘/ตอนท่ี ๑๒๙/ฉบับพิเศษ หน,า ๑/๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๖  ห,ามมิให,บุคคลธรรมดาเป2นนายวงแชร�หรือจัดให,มีการเล�นแชร�ท่ีมี

ลักษณะอย�างหนึ่งอย�างใด ดังต�อไปนี้ 
(๑) เป2นนายวงแชร�หรือจัดให,มีการเล�นแชร�มีจํานวนวงแชร�รวมกันมากกว�าสามวง 
(๒) มีจํานวนสมาชิกวงแชร�รวมกันทุกวงมากกว�าสามสิบคน 
(๓) มีทุนกองกลางต�อหนึ่งงวดรวมกันทุกวงเป2นมูลค�ามากกว�าจํานวนท่ีกําหนดไว,ใน

กฎกระทรวง 
(๔) นายวงแชร�หรือผู,จัดให,มีการเล�นแชร�นั้นได,รับประโยชน�ตอบแทนอย�างอ่ืน

นอกจากสิทธิท่ีจะได,รับทุนกองกลางในการเข,าร�วมเล�นแชร�ในงวดหนึ่งงวดใดได,โดยไม�ต,องเสียดอกเบ้ีย 
เพ่ือประโยชน�แห�งมาตรานี้ ให,ถือว�าผู,ท่ีสัญญาว�าจะใช,เงินหรือทรัพย�สินอ่ืนใดแทน

นายวงแชร�หรือผู,จัดให,มีการเล�นแชร� เป2นนายวงแชร�หรือผู,จัดให,มีการเล�นแชร�ด,วย 
 
มาตรา ๗  บทบัญญัติในมาตรา ๖ ไม�กระทบกระเทือนถึงการท่ีสมาชิกวงแชร�จะ

ฟQองคดีหรือใช,สิทธิเรียกร,องเอากับนายวงแชร�หรือผู,จัดให,มีการเล�นแชร� 
 
มาตรา ๘  ห,ามมิให,นิติบุคคลสัญญาว�าจะใช,เงินหรือทรัพย�สินอ่ืนใดแทนนายวงแชร�

หรือผู,จัดให,มีการเล�นแชร�หรือสมาชิกวงแชร� 
 
มาตรา ๙  ห,ามมิให,ผู,ใดโฆษณาชี้ชวนให,ประชาชนท่ัวไปเข,าร�วมในการเล�นแชร� 
 
มาตรา ๑๐  ห,ามมิให,ผู,ใดใช,ชื่อหรือคําแสดงชื่อในธุรกิจท่ีมีคําว�า “แชร�” หรือคําอ่ืน

ใดท่ีมีความหมายเช�นเดียวกันและรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ในกรณีท่ีมีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ให,ผู,ท่ีใช,ชื่อหรือคําแสดงชื่อในธุรกิจ

ท่ีมีคําท่ีรัฐมนตรีประกาศอยู�แล,วในวันท่ีประกาศดังกล�าวใช,บังคับ ใช,ชื่อหรือคําแสดงชื่อดังกล�าวต�อไป
ได,ไม�เกินหนึ่งร,อยแปดสิบวันนับแต�วันท่ีประกาศดังกล�าวใช,บังคับ เว,นแต�ผู,ท่ีอาจดําเนินกิจการต�อไป
ได,ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๑  ในกรณีท่ีมีกฎกระทรวงซ่ึงออกตามมาตรา ๔ กําหนดให,การรวมทุนใน

ลักษณะอ่ืนเป2นการเล�นแชร�ตามพระราชบัญญัตินี้ และการเล�นแชร�ดังกล�าวมีลักษณะต,องห,ามตาม
มาตรา ๕ หรือมาตรา ๖ ผู,ท่ีเป2นนายวงแชร�หรือจัดให,มีการเล�นแชร�นั้นอยู�แล,วในวันท่ีกฎกระทรวง
ดังกล�าวใช,บังคับ อาจดําเนินกิจการดังกล�าวเฉพาะวงแชร�ท่ียังค,างอยู�ต�อไปได,จนกว�าจะเสร็จ แต�ต,อง
ไม�เกินสองป3นับแต�วันท่ีกฎกระทรวงดังกล�าวใช,บังคับ 

ในกรณีท่ีผู,ดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งเป2นนิติบุคคล และประสงค�จะดําเนินการเป2น
นายวงแชร�หรือจัดให,มีการเล�นแชร�เฉพาะวงแชร�ท่ียังค,างอยู�ต�อไป ให,ยื่นรายงานเก่ียวกับกิจการการ
เล�นแชร�ตามแบบท่ีรัฐมนตรีกําหนดต�อพนักงานเจ,าหน,าท่ีภายในเก,าสิบวันนับแต�วันท่ีกฎกระทรวง
ดังกล�าวใช,บังคับ 

นิติบุคคลใดมีวัตถุประสงค�เป2นนายวงแชร�หรือเป2นผู,จัดให,มีการรวมทุนในลักษณะ
อ่ืนซ่ึงมีกฎกระทรวงกําหนดให,เป2นการเล�นแชร�ตามพระราชบัญญัตินี้อยู�แล,วในวันท่ีกฎกระทรวง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ดังกล�าวใช,บังคับ ให,นิติบุคคลนั้นดําเนินการยกเลิกวัตถุประสงค�ดังกล�าวโดยยื่นคําขอต�อนายทะเบียน
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับนิติบุคคลนั้นภายในหนึ่งร,อยแปดสิบวันนับแต�วันท่ีกฎกระทรวงดังกล�าวใช,
บังคับ เว,นแต�นิติบุคคลนั้นจะเป2นนิติบุคคลท่ีอาจดําเนินกิจการต�อไปได,ตามวรรคหนึ่ง ให,นิติบุคคลนั้น
ดําเนินการยกเลิกวัตถุประสงค�ดังกล�าวโดยยื่นคําขอต�อนายทะเบียนตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับนิติบุคคล
นั้นอย�างช,าต,องไม�เกินสองป3นับแต�วันท่ีกฎกระทรวงดังกล�าวใช,บังคับ 

ในกรณีท่ีนิ ติบุคคลใดละเลยไม�ดําเนินการตามวรรคสาม ให,นายทะเบียนตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวกับนิติบุคคลนั้นมีอํานาจขีดวัตถุประสงค�ดังกล�าวออกจากทะเบียนได, แต�การใช,
อํานาจของนายทะเบียนไม�เป2นเหตุให,นิติบุคคลดังกล�าวพ,นความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๒  ในการปฏิบัติหน,าท่ี ให,พนักงานเจ,าหน,าท่ีมีอํานาจ ดังต�อไปนี้ 
(๑ ) เข,าไปในสถาน ท่ีใด ท่ี มี เหตุ อันควรสงสัยว�ามีการกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ในเวลาระหว�างพระอาทิตย�ข้ึนถึงพระอาทิตย�ตก หรือในเวลาทําการของสถานท่ีนั้น
เพ่ือตรวจสอบได, 

(๒) ยึดหรืออายัดบัญชี เอกสาร หลักฐาน หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเก่ียวข,องหรือมีเหตุอันควร
สงสัยว�าเก่ียวข,องกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือประโยชน�ในการตรวจสอบหรือ
ดําเนินคดี 

(๓) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาให,ถ,อยคําหรือสั่งให,ส�งบัญชีเอกสาร
หลักฐานหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีจําเป2นมาประกอบการพิจารณาได,  ท้ังนี้ โดยให,เวลาบุคคลนั้นตามสมควร 

 
มาตรา ๑๓  ในการปฏิบัติหน,าท่ีของพนักงานเจ,าหน,าท่ีตามมาตรา ๑๒ ให,บุคคลซ่ึง

เก่ียวข,องอํานวยความสะดวกตามสมควร 
 
มาตรา ๑๔  ในการปฏิบัติหน,าท่ี พนักงานเจ,าหน,าท่ีต,องแสดงบัตรประจําตัวต�อ

บุคคลซ่ึงเก่ียวข,อง 
บัตรประจําตัวพนักงานเจ,าหน,าท่ีให,เป2นไปตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๕  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให,พนักงานเจ,าหน,าท่ีเป2นเจ,า

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๑๖  นิติบุคคลใดฝTาฝUนมาตรา ๕ ต,องระวางโทษปรับต้ังแต�หนึ่งเท�าถึงสาม

เท�าของทุนกองกลางแต�ละงวดของทุกวงแชร� แต�ต,องไม�ตํ่ากว�าสองแสนบาท และให,ศาลสั่งให,นิติ
บุคคลนั้นหยุดดําเนินการเป2นนายวงแชร�หรือการจัดให,มีการเล�นแชร� 

 
มาตรา ๑๗  ผู,ใดฝTาฝUนมาตรา ๖ ต,องระวางโทษจําคุกไม�เกินหกเดือน หรือปรับไม�

เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๘  นิติบุคคลใดฝTาฝUนมาตรา ๘ ต,องระวางโทษปรับไม�เกินสองแสนบาท 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๙  ผู,ใดฝTาฝUนมาตรา ๙ ต,องระวางโทษปรับไม�เกินห,าหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๒๐  ผู,ใดฝTาฝUนมาตรา ๑๐ ต,องระวางโทษปรับไม�เกินสองหม่ืนบาท และ

ปรับอีกไม�เกินวันละห,าร,อยบาทตลอดเวลาท่ียังฝTาฝUนอยู� 
 
มาตรา ๒๑  นิติบุคคลใดไม�ยื่นรายงานตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง หรือยื่นรายงานอัน

เป2นเท็จ ต,องระวางโทษปรับไม�เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม�เกินวันละหนึ่งพันบาทจนกว�าจะได,
ปฏิบัติให,ถูกต,อง 

 
มาตรา ๒๒  นิติบุคคลใดไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม ต,องระวางโทษปรับไม�

เกินสองหม่ืนบาท และปรับอีกไม�เกินวันละห,าร,อยบาทจนกว�าจะได,ปฏิบัติให,ถูกต,อง 
 
มาตรา ๒๓  ผู,ใดขัดขวางพนักงานเจ,าหน,าท่ีซ่ึงปฏิบัติการตามหน,าท่ีตามมาตรา ๑๒ 

ต,องระวางโทษจําคุกไม�เกินสามเดือน หรือปรับไม�เกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๒๔  ผู,ใดโดยไม�มีเหตุอันสมควรไม�ปฏิบัติตามคําสั่งหรือหนังสือเรียกของ

พนักงานเจ,าหน,าท่ีตามมาตรา ๑๒ หรือไม�ยอมตอบคําถามเม่ือซักถาม ต,องระวางโทษจําคุกไม�เกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไม�เกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๒๕  ผู,ใดฝTาฝUนมาตรา ๑๓ ต,องระวางโทษปรับไม�เกินสองพันบาท 
 
มาตรา ๒๖๒  ในกรณีท่ีผู,กระทําความผิดตามมาตรา ๕ หรือมาตรา ๘ เป2นนิติบุคคล 

ถ,าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู,จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล�าวมีหน,าท่ี
ต,องสั่งการหรือกระทําการและละเว,นไม�สั่งการหรือไม�กระทําการจนเป2นเหตุให,นิติบุคคลนั้นกระทํา
ความผิด ผู,นั้นต,องระวางโทษจําคุกไม�เกินหนึ่งป3 หรือปรับไม�เกินสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๒๗  นิติบุคคลซ่ึงเป2นนายวงแชร�หรือจัดให,มีการเล�นแชร�อยู�แล,วในวันท่ี

พระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับ หรือบุคคลธรรมดาซ่ึงเป2นนายวงแชร�หรือจัดให,มีการเล�นแชร�ท่ีมีลักษณะ
ต,องห,ามตามมาตรา ๖ อยู�แล,วในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับ อาจดําเนินกิจการดังกล�าวเฉพาะวง
แชร�ท่ียังค,างอยู�ต�อไปได,จนกว�าจะเสร็จ แต�ต,องไม�เกินสองป3นับแต�วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับ 

ในกรณีท่ีผู,ดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งเป2นนิติบุคคลและประสงค�จะดําเนินการเป2น
นายวงแชร�หรือจัดให,มีการเล�นแชร�เฉพาะวงแชร�ท่ียังค,างอยู�ต�อไป ให,ยื่นรายงานเก่ียวกับกิจการการ
เล�นแชร�ตามแบบท่ีรัฐมนตรีกําหนดต�อพนักงานเจ,าหน,าท่ีภายในเก,าสิบวันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัติ
นี้ใช,บังคับ 

                                                 
๒ มาตรา ๒๖ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก,ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห�งกฎหมายท่ีเก่ียวกับ

ความรับผิดในทางอาญาของผู,แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

นิติบุคคลใดมีวัตถุประสงค�เป2นนายวงแชร�หรือจัดให,มีการเล�นแชร�อยู�แล,วในวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับ ให,นิติบุคคลนั้นดําเนินการยกเลิกวัตถุประสงค�ดังกล�าวโดยยื่นคําขอต�อนาย
ทะเบียนตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับนิติบุคคลนั้นภายในหนึ่งร,อยแปดสิบวันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัตินี้
ใช,บังคับ เว,นแต�นิติบุคคลนั้นจะเป2นนิติบุคคลท่ีอาจดําเนินกิจการต�อไปได,ตามวรรคหนึ่ง ให,นิติบุคคล
นั้นดําเนินการยกเลิกวัตถุประสงค�ดังกล�าวโดยยื่นคําขอต�อนายทะเบียนตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับนิติ
บุคคลนั้น อย�างช,าต,องไม�เกินสองป3นับแต�วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับ 

ในกรณีท่ีนิ ติบุคคลใดละเลยไม�ดําเนินการตามวรรคสาม ให,นายทะเบียนตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวกับนิติบุคคลนั้นมีอํานาจขีดวัตถุประสงค�ดังกล�าวออกจากทะเบียนได, แต�การใช,
อํานาจของนายทะเบียนไม�เป2นเหตุให,นิติบุคคลดังกล�าวพ,นความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

นิติบุคคลใดไม�ยื่นรายงานตามวรรคสอง หรือยื่นรายงานอันเป2นเท็จ หรือไม�ปฏิบัติ
ตามวรรคสาม ต,องระวางโทษตามท่ีกําหนดไว,ในมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ แล,วแต�กรณี 

 
มาตรา ๒๘  บทบัญญัติในมาตรา ๘ ไม�กระทบกระเทือนถึงสัญญาท่ีนิติบุคคลได,

กระทําไว,แล,วก�อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับ 
 
มาตรา ๒๙  ให,ผู,ซ่ึงใช,ชื่อหรือคําแสดงชื่อในธุรกิจท่ีมีคําว�า “แชร�” อยู�แล,วในวันท่ี

พระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับ ใช,ชื่อหรือคําแสดงชื่อดังกล�าวต�อไปได,ไม�เกินหนึ่งร,อยแปดสิบวันนับแต�วันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับ เว,นแต�เป2นผู,ท่ีอาจดําเนินกิจการต�อไปได,ตามมาตรา ๒๗ 

 
มาตรา ๓๐   ให, รั ฐมนตรี ว� าการกระทรวงการคลั งและรัฐมนตรี ว� าการ

กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให,มีอํานาจแต�งต้ังพนักงานเจ,าหน,าท่ีเพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให,รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังมีอํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศ  ท้ังนี้ 
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือได,ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล,วให,ใช,บังคับได, 
 
 

ผู,รับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันท�  ป5นยารชุน 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในป5จจุบันได,มีผู,ประกอบ
ธุรกิจเป2นนายวงแชร�หรือจัดให,มีการเล�นแชร�กันอย�างกว,างขวาง การประกอบธุรกิจดังกล�าวนอกจาก
จะเป2นอันตรายต�อประชาชนแล,วยังกระทบต�อการระดมเงินออมของสถาบันการเงินท่ีทางราชการ
สนับสนุนและรับผิดชอบ และส�งผลกระทบไปถึงระบบเศรษฐกิจโดยส�วนรวมอีกด,วย นอกจากนี้ยัง
ปรากฏว�าผู,ประกอบธุรกิจดังกล�าวหลายรายได,พยายามดําเนินการให,ใกล,เคียงกับการประกอบธุรกิจ
เงินทุนซ่ึงมีกฎหมายควบคุมอยู�แล,ว ในการนี้สมควรห,ามประกอบธุรกิจประเภทนี้ ส�วนการเล�นแชร�
ของประชาชนท่ัวไปท่ีมิได, ดําเนินการเป2นธุรกิจนั้นยังให,กระทําต�อไปได,  จึงจําเป2นต,องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
       
พระราชบัญญัติแก,ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห�งกฎหมายที่เก่ียวกับความรับผิดในทางอาญาของผู,แทน
นิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐๓ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให,ใช,บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป2นต,นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีศาลรัฐธรรมนูญได,มีคําวินิจฉัยว�า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในส�วนท่ีสันนิษฐานให,
กรรมการผู,จัดการ ผู,จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต,องรับโทษ
ทางอาญาร�วมกับการกระทําความผิดของนิติบุคคล โดยไม�ปรากฏว�ามีการกระทําหรือเจตนาประการใด
อันเก่ียวกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น ขัดหรือแย,งต�อรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป2นอันใช,บังคับไม�ได,ตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และต�อมาศาลรัฐธรรมนูญได,มีคําวินิจฉัยในลักษณะดังกล�าวทํานอง
เดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ และ
พระราชบัญญัติปุXย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแย,งต�อรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป2นอันใช,บังคับไม�ได,ตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖  ดังนั้น เพ่ือแก,ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล�าวและกฎหมายอ่ืนท่ีมี
บทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให,ขัดหรือแย,งต�อรัฐธรรมนูญ  จึงจําเป2นต,องตราพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๘ ก/หน,า ๑/๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
 
 
 
 

ป5ทมา/แก,ไข 
วศิน/ตรวจ 

๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๕๓ 
 

หยก/ปรับปรุง 
ชาญ/ตรวจ 

๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 

วริญา/เพ่ิมเติม 
๑๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ 

 
วิชพงษ�/ตรวจ 

๒๐ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 


