
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชกําหนด 
การกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน 

พ.ศ. ๒๕๒๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๗ 
เปนปที่ ๓๙ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกําหนดขึ้นไว ดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชกําหนดนี้เรียกวา “พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการ

ฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชกําหนดนี้ 
“กูยืมเงิน”๒ หมายความวา รับเงิน ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใด ไมวาใน

ลักษณะของการรับฝาก การกู การยืม การจําหนายบัตรหรือส่ิงอ่ืนใด การรับเขาเปนสมาชิก การ
รับเขารวมลงทุน การรับเขารวมกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง หรือในลักษณะอื่นใด โดยผูกูยืมเงิน
หรือบุคคลอื่นจายผลประโยชนตอบแทน หรือตกลงวาจะจายผลประโยชนตอบแทนแกผูใหกูยืม
เงิน ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการรับเพื่อตนเองหรือรับในฐานะตัวแทนหรือลูกจางของผูกูยืมเงินหรือของ
ผูใหกูยืมเงิน หรือในฐานะอื่นใด และไมวาการรับหรือจายเงิน ทรัพยสินผลประโยชนอ่ืนใด หรือ
ผลประโยชนตอบแทนนั้นจะกระทําดวยวิธีการใด ๆ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๑/ตอนที่ ๑๖๔/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ 
๒ มาตรา ๓ นิยามคําวา “กูยืมเงิน” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราช

กําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ผลประโยชนตอบแทน”๓ หมายความวา เงิน ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใด
ที่ผูกูยืมเงิน หรือบุคคลอื่นจายหรือจะจายใหแกผูใหกูยืมเงินเพื่อการกูยืมเงิน ทั้งนี้ ไมวาจะจายใน
ลักษณะดอกเบี้ย เงินปนผล หรือลักษณะอื่นใด 

“ผูกูยืมเงิน” หมายความวา บุคคลผูทําการกูยืมเงิน และในกรณีที่ผูกูยืมเงินเปน
นิติบุคคล ใหหมายความรวมถึงผูซึ่งลงนามในสัญญาหรือตราสารการกูยืมเงินในฐานะผูแทนของ
นิติบุคคลนั้นดวย 

“ผูใหกูยืมเงิน” หมายความรวมถึง บุคคลซึ่งผูใหกูยืมเงินระบุใหเปนบุคคลที่
ไดรับตนเงินหรือผลประโยชนตอบแทนจากผูกูยืมเงิน 

“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระ
ราชกําหนดนี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 
 
มาตรา ๔๔  ผูใดโฆษณาหรือประกาศใหปรากฏตอประชาชนหรือกระทําดวย

ประการใด ๆ ใหปรากฏแกบุคคลตั้งแตสิบคนขึ้นไปวา ในการกูยืมเงิน ตนหรือบุคคลใดจะจาย
หรืออาจจายผลประโยชนตอบแทนใหตามพฤติการณแหงการกูยืมเงิน ในอัตราที่สูงกวาอัตรา
ดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงินจะพึง
จายได โดยที่ตนรูหรือควรรูอยูแลววาตนหรือบุคคลนั้นจะนําเงินจากผูใหกูยืมเงินรายนั้นหรือราย
อ่ืนมาจายหมุนเวียนใหแกผูใหกูยืมเงิน หรือโดยที่ตนรูหรือควรรูอยูแลววา ตนหรือบุคคลนั้นไม
สามารถประกอบกิจการใด ๆ โดยชอบดวยกฎหมายที่จะใหผลประโยชนตอบแทนพอเพียงที่จะ
นํามาจายในอัตรานั้นได และในการนั้นเปนเหตุใหตนหรือบุคคลใดไดกูยืมเงินไปผูนั้นกระทํา
ความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน 

ผูใดไมมีใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปจจัยชําระเงินตางประเทศตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ดําเนินการ หรือใหพนักงาน ลูกจาง หรือบุคคลใด
ดําเนินการโฆษณาประกาศหรือชักชวนประชาชนใหลงทุน โดย 

(๑) ซื้อหรือขายเงินตราสกุลใดสกุลหนึ่งหรือหลายสกุล หรือ 
(๒) เก็งกําไรหรืออาจจะไดรับผลประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงิน ใหถือวาผูนั้นกระทําความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนดวย 
 
มาตรา ๕  ผูใดกระทําการดังตอไปนี ้
(๑) ในการกูยืมเงินหรือจะกูยืมเงิน 

                                                 
๓ มาตรา ๓ นิยามคําวา “ผลประโยชนตอบแทน” แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข

เพ่ิมเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๔ มาตรา ๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่

เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ก) มีการโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไป หรือโดยการแพรขาวดวยวิธี
อ่ืนใด หรือ 

(ข) ดําเนินกิจการกูยืมเงินเปนปกติธุระ หรือ 
(ค) จัดใหมีผูรับเงินในการกูยืมเงินในแหลงตาง ๆ หรือ 
(ง) จัดใหมีบุคคลตั้งแตหาคนขึ้นไป ไปชักชวนบุคคลตาง ๆ เพ่ือใหมีการ

ใหกูยืมเงิน หรือ 
(จ) ไดกูยืมเงินจากผูใหกูยืมเงินเกินสิบคนซึ่งมีจํานวนเงินกูยืมรวมกัน

ตั้งแตหาลานบาทขึ้นไป อันมิใชการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงิน
ใหกูยืมของสถาบันการเงิน และ 

(๒) ผูนั้น 
(ก) จาย หรือโฆษณา ประกาศ แพรขาว หรือตกลงวาจะจายผลประโยชน

ตอบแทนใหแกผูใหกูยืมเงิน ในอัตราที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมาย
วาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน จะพึงจายได หรือ 

(ข) ไมยอมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗ (๑) (๒) 
หรือ (๓) หรือกิจการของผูนั้นตามที่ผูนั้นไดใหขอเท็จจริงตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗ ไม
ปรากฏหลักฐานพอที่จะเชื่อไดวา เปนกิจการที่ใหผลประโยชนตอบแทนพอเพียงที่จะนํามาจาย
ใหแกผูใหกูยืมเงินทั้งหลาย 

ผูนั้นตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกง
ประชาชนตามมาตรา ๔ ทั้งนี้ เวนแตผูนั้นจะสามารถพิสูจนไดวา กิจการของตนหรือของบุคคลที่
ตนอางถึงนั้น เปนกิจการที่ใหผลประโยชนตอบแทนพอเพียงที่จะนํามาจายตามที่ตนไดกลาวอาง 
หรือหากกิจการดังกลาวไมอาจใหผลประโยชนตอบแทนพอเพียง ก็จะตองพิสูจนไดวากรณี
ดังกลาวไดเกิดขึ้นเนื่องจากสภาวะการณทางเศรษฐกิจที่ผิดปกติอันไมอาจคาดหมายได หรือมีเหตุ
อันสมควรอยางอ่ืน 

 
มาตรา ๖  เพ่ือประโยชนในการคํานวณอัตราผลประโยชนตอบแทนตามมาตรา ๔ 

และมาตรา ๕ ในกรณีที่ผูกูยืมเงินไดจายหรือจะจายผลประโยชนตอบแทนที่มิใชเปนตัวเงิน ให
คํานวณมูลคาของผลประโยชนตอบแทนดังกลาวออกเปนจํานวนเงิน 

ในกรณีที่พฤติการณแหงการกูยืมเงินไมเปดชองใหคํานวณผลประโยชนตอบแทน
เปนจํานวนเงินแนนอนได ใหประมาณการจากอัตราผลประโยชนตอบแทนขั้นต่ําที่คาดวาผูใหกูยืม
เงินจะไดรับ หากจะมีการจายผลประโยชนตอบแทนนั้น๕ 

 
มาตรา ๗  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา ผูใดไดกระทําความผิดตามมาตรา ๔ 

หรือกระทําการตามมาตรา ๕ (๑) หรือ (๒) (ก) ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี ้

                                                 
๕ มาตรา ๖ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่

เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) มีหนังสือเรียกใหผูนั้นหรือบุคคลใดที่พนักงานเจาหนาที่เห็นวาจะเปน
ประโยชนแกการตรวจสอบถึงการกูยืมเงิน มาใหถอยคํา 

(๒) ส่ังใหบุคคลดังกลาวตาม (๑) รายงานสภาพกิจการของตนตลอดจน
สินทรัพยและหนี้สินทั้งหมดของตน 

(๓) ส่ังใหบุคคลดังกลาวตาม (๑) นําบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกบั
การกูยืมเงินมาตรวจสอบ 

(๔) เขาไปในสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกหรือ
ในเวลาทําการของสถานที่นั้น เพ่ือทําการตรวจสอบหรือคนบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นของ
บุคคลดังกลาวตาม (๑) ในการนี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งบุคคลที่อยูในสถานที่นั้นให
ปฏิบัติการเทาที่จําเปนเพื่อประโยชนในการตรวจสอบหรือคน ตามควรแกเร่ือง และใหมีอํานาจยดึ
บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานเหลานั้นมาตรวจสอบได 

การเรียกหรือการสั่งตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ตองแจงลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน
นับแตวันไดรับหนังสือเรียกหรือคําส่ัง เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวน 

เมื่อไดเขาไปและลงมือทําการตรวจสอบหรือคนตาม (๔) แลวถายังดําเนินการไม
เสร็จ จะกระทําการตอไปในเวลากลางคืนก็ได 

 
มาตรา ๘  ถาพนักงานเจาหนาที่มีเหตุอันควรเชื่อวา ผูกู ยืมเงินผูใดที่เปน

ผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕  มีหนี้สินลนพนตัวตามกฎหมายวาดวย
การลมละลาย หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สินและเห็นสมควรใหมีการดําเนินการยึดหรืออายัด
ทรัพยสินของผูนั้นไวกอนเพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงิน ใหพนักงานเจาหนาที่
โดยอนุมัติของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นไวกอน
ได แตจะยึดหรืออายัดทรัพยสินไวเกินกวาเกาสิบวันไมได เวนแตในกรณีมีการฟองคดีตอศาลตาม
มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ ใหคําส่ังยึดหรืออายัดดังกลาวยังคงมีผลตอไปจนกวาศาลจะสั่งเปน
อยางอ่ืน 

เมื่อไดมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูใดไวตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อพนักงาน
เจาหนาที่มีเหตุอันควรเชื่อวาผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา 
๕ มีหนี้สินลนพนตัวตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สิน แตยังไม
สมควรสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่สงเร่ืองใหพนักงานอัยการ
เพ่ือพิจารณาดําเนินคดีลมละลายตอไปตามมาตรา ๑๐ 

การยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร
ที่เก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๙  เมื่อพนักงานอัยการไดฟองคดีอาญาแกผูใดในความผิดตามมาตรา ๔ 

หรือมาตรา ๕ ถาผูใหกูยืมเงินรองขอ ใหพนักงานอัยการมีอํานาจเรียกตนเงินคืนใหแกผูนั้นได 
และจะเรียกผลประโยชนตอบแทนที่เปนสิทธิอันชอบดวยกฎหมายใหแกผูนั้นดวยก็ได ในการนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหนําบทบัญญัติวาดวยการฟองคดีแพงที่เก่ียวเนื่องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๐  เพ่ือคุมครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงิน ใหพนักงาน

อัยการมีอํานาจฟองผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ เปน
บุคคลลมละลายได เมื่อ 

(๑) เปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สินได 
(๒) เปนหนี้ผูใหกูยืมเงินรายหนึ่งหรือหลายรายเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งแสน

บาท และ 
(๓) หนี้นั้นอาจกําหนดจํานวนไดโดยแนนอน ไมวาหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระโดย

พลันหรือในอนาคตก็ตาม 
การฟองคดีลมละลายตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินกระบวนพิจารณาไปตามกฎหมาย

วาดวยการลมละลาย โดยใหถือวาพนักงานอัยการมีฐานะ และสิทธิหนาที่เสมือนเจาหนี้ผูเปนโจทก 
และใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียม คาฤชาธรรมเนียม หรือการตองวางเงินประกันตาง ๆ ตาม
กฎหมายดังกลาว 

ในการพิจารณาคดีลมละลาย ถาศาลพิจารณาไดความจริงตามวรรคหนึ่ง ใหศาล
มีคําส่ังพิทักษทรัพยลูกหนี้เด็ดขาด 

ในการพิพากษาคดีลมละลายตามมาตรานี้ ใหศาลมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ
เก่ียวกับสวนแบงทรัพยสินของเจาหนี้ในลําดับ (๘) ของมาตรา ๑๓๐ แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกเจาหนี้ทั้งหลายโดยใหคํานึงถึง
ผลประโยชนตอบแทนที่เจาหนี้ผูใหกูยืมเงินแตละรายไดรับมาแลวกอนมีการดําเนินคดีลมละลาย
ประกอบดวย 

 
มาตรา ๑๑  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชกําหนดนี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปน

เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลที่

เก่ียวของ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๑๑/๑๖  ในกรณีที่มีการจับกุมผูกระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือ

มาตรา ๕ ใหผูแจงเบาะแสการกระทําความผิดมีสิทธิไดรับเงินสินบนและใหเจาพนักงานผูตรวจ

                                                 
๖ มาตรา ๑๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปน

การฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คนหรือจับกุมผูกระทําความผิดมีสิทธิไดรับเงินรางวัล โดยใหพนักงานอัยการรองขอตอศาลส่ัง
จายเงินสินบนและเงินรางวัลจากคาปรับที่ผูกระทําความผิดไดชําระตอศาลเมื่อคดีถึงที่สุด 

การจายเงินสินบนและเงินรางวัลใหจายเปนจํานวนรวมกันแลวรอยละยี่สิบหาของ
คาปรับที่ไดชําระตอศาล 

หลักเกณฑและวิธีการขอรับเงินสินบนและเงินรางวัล การกําหนดสวนแบงใน
ระหวางผูมีสิทธิหลายราย และการจายเงินสินบนและเงินรางวัลใหเปนไปตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังกําหนด 

 
มาตรา ๑๒  ผูใดกระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ ตองระวางโทษ

จําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป และปรับตั้งแตหาแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่ง
หมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 

 
มาตรา ๑๓  ผูใดขัดขวาง ไมปฏิบัติตามคําส่ัง หรือไมอํานวยความสะดวกแก

พนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๗ (๔) หรือมาตรา ๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป และปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

 
มาตรา ๑๔  ผูใดโดยไมมีเหตุอันสมควร ไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือคําส่ัง

ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือไมยอมตอบคําถามเมื่อซักถาม 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน และปรับไมเกินสามหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๕๗  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้เปนนิติบุคคล 

กรรมการ ผูจัดการหรือบุคคลอื่นใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษ
ตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้น 

ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกพนักงานหรือลูกจางของนิติบุคคล ซึ่งปรากฏ
พยานหลักฐานวามีพฤติกรรมเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลดวย 

 
มาตรา ๑๕/๑๘  ผูใดตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษตามมาตรา ๔ หรือมาตรา 

๕ ถาไดกระทําความผิดนั้นซ้ําอีกในระหวางรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษอยูก็ดี หรือ
ภายในเวลาหาปนับแตวันพนโทษก็ดี หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังก็ใหเพ่ิมโทษที่จะลงแก
ผูนั้นอีกหนึ่งเทาของโทษที่ศาลกําหนดสําหรับความผิดครั้งหลัง 

 

                                                 
๗ มาตรา ๑๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่

เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๘ มาตรา ๑๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปน

การฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๕/๒๙  ในกรณีคนตางดาวตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิด
ตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ ใหเนรเทศผูนั้นออกนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยการ
เนรเทศ ถาผูนั้นจะตองรับโทษก็ใหรับโทษกอน 

 
มาตรา ๑๖  ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่มีเหตุอันควรสงสัยวาผูใดไดกระทํา

ความผิดตามมาตรา ๓๔๓ แหงประมวลกฎหมายอาญากอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ และ
การกระทําของผูนั้นมีลักษณะเขาองคประกอบความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา 
๑๑ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ มาใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๗  การกูยืมเงินที่มีลักษณะเขาองคประกอบความผิดตามมาตรา ๔ 

หรือมาตรา ๕ ซึ่งมีสัญญาหรือขอตกลงการกูยืมเงินที่ไดกระทําไวกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช
บังคับ ใหสัญญาหรือขอตกลงดังกลาวเทาที่มีผลผูกพันไดโดยชอบดวยกฎหมายยังคงมีผลใชได
ตอไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(๑) ถาสัญญาหรือขอตกลงดังกลาวไมมีระยะเวลาสิ้นสุด ใหสัญญาหรือขอตกลง
นั้นมีผลผูกพันไดตอไป และใหส้ินสุดลงเมื่อครบหนึ่งปนับแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ เวน
แตคูสัญญาจะตกลงกันใหสัญญาหรือขอตกลงดังกลาวสิ้นสุดลงกอนกําหนดนั้น หรือคูสัญญาฝาย
ใดฝายหนึ่งจะใชสิทธิเรียกใหชําระหนี้หรือชําระหนี้หรือบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ตามสิทธิของ
ตนกอนกําหนดนั้น 

(๒) ถาสัญญาหรือขอตกลงดังกลาวมีระยะเวลาสิ้นสุดภายในหนึ่งปนับแตวันที่
พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ ใหสัญญาหรือขอตกลงนั้นสิ้นสุดลงตามที่ไดสัญญาหรือตกลงไวนั้น 
เวนแตคูสัญญาจะตกลงกันใหสัญญาหรือขอตกลงดังกลาวสิ้นสุดลงกอนกําหนดนั้น หรือคูสัญญา
ฝายใดฝายหนึ่งจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ตามสิทธิของตนกอนกําหนดนั้น 

(๓) ถาสัญญาหรือขอตกลงดังกลาวมีระยะเวลาสิ้นสุดภายหลังหนึ่งปนับแตวันที่
พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ ใหสัญญาหรือขอตกลงดังกลาวสิ้นสุดลงเมื่อครบกําหนดหนึ่งปนับแต
วันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ เวนแตคูสัญญาจะมาจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามวรรค
สองภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ ก็ใหขอสัญญาหรือขอตกลงนั้น
ส้ินสุดลงตามที่ไดจดทะเบียนไว อยางไรก็ตามไมเปนการตัดสิทธิคูสัญญาที่จะตกลงกันใหสัญญา
หรือขอตกลงดังกลาวสิ้นสุดลงกอนกําหนดนั้นหรือคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งจะใชสิทธิบอกเลิก
สัญญาหรือขอตกลงตามสิทธิของตนกอนกําหนดนั้น 

หลักเกณฑและวิธีการจดทะเบียนสัญญาหรือขอตกลงตาม (๓) ของวรรคหนึ่งให
เปนไปตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณีที่มีการยื่นคําขอจด
ทะเบียนโดยคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งแตเพียงฝายเดียว พนักงานเจาหนาที่จะจดทะเบียนใหได

                                                 
๙ มาตรา ๑๕/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปน

การฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตอเมื่อไดมีหนังสือสอบถามไปยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่งและคูสัญญาอีกฝายหนึ่งนั้นไดใหความ
ยินยอมและยอมรับขอความในสัญญาหรือขอตกลงที่นํามาขอจดทะเบียนนั้นแลว 

ในการรับจดทะเบียน ถาพนักงานเจาหนาที่เห็นวาสัญญาหรือขอตกลงใดกระทํา
ข้ึนหลังวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งปฏิเสธการจดทะเบียน
พรอมทั้งใหเหตุผลตอผูขอจดทะเบียน ถาผูขอจดทะเบียนไมเห็นดวย ใหมีสิทธิไปรองขอตอศาล
ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ เพ่ือใหศาลมคีาํวนิจิฉยั
แสดงวาสัญญาหรือขอตกลงนั้นไดกระทําข้ึนกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ และใหนํา
บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

บทบัญญัติมาตรานี้ มีผลใชบังคับในทางแพงและไมมีผลเปนการลบลางความผิด
อาญาแตอยางใด 

 
มาตรา  ๑๘   ให รัฐมนตรีว าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว าการ

กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชกําหนดนี้ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประจวบ  สุนทรางกูร 

รองนายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ เนื่องจากขณะนี้ปรากฏวามีการ
กูยืมเงินหรือรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป โดยมีการจายดอกเบี้ยหรือผลประโยชนอยางอ่ืนตอบ
แทนใหสูงเกินกวาประโยชนที่ผูกูยืมเงินหรือผูรับฝากเงินจะพึงหามาไดจากการประกอบธุรกิจ
ตามปกติ โดยผูกระทําไดลวงประชาชนที่หวังจะไดดอกเบี้ยในอัตราสูงใหนําเงินมาเก็บไวกับตน
ดวยการใชวิธีการจายดอกเบี้ยในอัตราสูงเปนเคร่ืองลอใจ แลวนําเงินที่ไดมาจากการกูยืมหรือรับ
ฝากเงินรายอื่น ๆ มาจายเปนดอกเบี้ยหรือผลประโยชนใหแกผูใหกูยืมเงินหรือผูฝากเงินรายกอน 
ๆ ในลักษณะตอเนื่องกัน ซึ่งการกระทําดังกลาวเปนการฉอโกงประชาชน เพราะเปนที่แนนอนอยู
แลววา ในที่สุดจะตองมีประชาชนจํานวนมากไมสามารถไดรับตนเงินกลับคืนได และผูกูยืมเงิน
หรือผูรับฝากเงินกับผูที่รวมกระทําการดังกลาวจะไดรับประโยชนจากเงินที่ตนไดรับมา เพราะผูให
กูยืมเงินหรือผูฝากเงินไมสามารถบังคับหรือติดตามใหมีการชําระหนี้ได อนึ่ง กิจการดังกลาวนี้มี
แนวโนมจะขยายตัวแพรหลายออกไปอยางรวดเร็ว หากปลอยใหมีการดําเนินการตอไปยอมจะ
กอใหเกิดผลรายแกประชาชนทั่วไป และจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอเศรษฐกิจของประเทศ 
สมควรที่จะมีกฎหมายเพื่อปราบปรามการกระทําดังกลาว กับสมควรวางมาตรการเพื่อคุมครอง
ประโยชนของประชาชนที่อาจไดรับความเสียหายจากการถูกหลอกลวง และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉิน
ที่มีความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเปนตองตรา
พระราชกําหนดนี้ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 
๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๓๔๑๐ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปรากฏวามีบุคคล
ประกอบกิจการโดยวิธีชักจูงใหผูอ่ืนสงเงิน หรือผลประโยชนอยางอ่ืนใหแกตน และใหผูนั้นชักจูง
ผูอ่ืนตามวิธีการที่กําหนด และแสดงใหผูถูกชักจูงเขาใจวา ถาไดปฏิบัติตามจนมีบุคคลอื่นอีกหลาย
คนเขารวมตอ ๆ ไปจนครบวงจรแลวผูถูกชักจูงจะไดรับกําไรมากกวาเงินหรือประโยชนที่ผูนั้นได
สงไว ดังเชนที่บางคนเรียกวา แชรลูกโซ ในที่สุดการดําเนินการเชนนั้นจะมิไดเปนไปตามคําชักจูง 
แตกลับจะกอใหเกิดความเสียหายแกประชาชนผูหลงเช่ือ เพ่ือปองกันและปราบปรามการกระทํา
นั้น สมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ให
ครอบคลุมถึงการกระทําดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 
๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕๑๑ 

                                                 
๑๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๑๒๙/ฉบับพิเศษ หนา ๑๑/๒๔ กรกฎาคม๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบันไดมีการ
หลอกลวงประชาชนใหนําเงินเขามารวมลงทุนในธุรกิจซื้อขายเงินตราตางประเทศหรือเก็งกําไร ซึ่ง
นอกจากจะทําใหเกิดความเสียหายแกประชาชนที่ถูกหลอกลวงแลวยังเกิดความเสียหายตอ
เศรษฐกิจในวงกวาง แตบทบัญญัติของพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๒๗ ในปจจุบันไมอาจใชบังคับครอบคลุมแกการกระทําดังกลาวได จึงสมควรแกไข
เพ่ิมเติมองคประกอบความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน และกําหนดใหการโฆษณา 
หรือประกาศ หรือการกระทําใด ๆ ใหประชาชนนําเงินเขามารวมลงทุนลักษณะดังกลาว เปน
ความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนดวย ประกอบกับสมควรเพิ่มเติมบทบัญญัติใน
เร่ืองการคํานวณผลประโยชนตอบแทนความรับผิดของพนักงานหรือลูกจางของนิติบุคคลผูกระทํา
ความผิด ผูกระทําความผิดตองรับโทษหนักข้ึนเมื่อมีการกระทําความผิดซ้ํา และการเนรเทศ
ผูกระทําความผิดซึ่งเปนคนตางดาว รวมทั้งใหมีการจายเงินสินบนและเงินรางวัลเพ่ือใหการ
ปราบปรามผูกระทําความผิดมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/ผูจดัทํา 
๓ มีนาคม ๒๕๕๒ 

 
                                                                                                                                            

๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๒๒ ก/หนา ๑/๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ 


