
 
พระราชบัญญัติการเลนแชร 

พ.ศ. 2534 
–––––––– 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2534 
เปนปที่ 46 ในรัชกาลปจจุบัน 

 
         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
         โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการเลนแชร 
         จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ดังตอไปนี้ 
         มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา พระราชบัญญัติการเลนแชร พ.ศ.2534 
         มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
         มาตรา 3  บรรดาบทกฎหมาย กฎ ขอบังคับ และประกาศอื่นในสวนที่บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซ่ึงขัด
หรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ใหใชพระราชบัญญัตนิี้แทน 
         มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
         การเลนแชร หมายความวา การที่บุคคลตั้งแตสามคนขึ้นไปตกลงกันเปนสมาชิกวงแชร โดยแตละคนมีภาระที่จะสง
เงินหรือทรัพยสินอื่นใด รวมเขาเปนทุนกองกลางเปนงวด ๆ เพื่อใหสมาชิกวงแชรหมุนเวียนกันรับทุนกองกลางแตละงวดนั้น
ไปโดยการประมูลหรือโดยวิธีอื่นใด  และใหหมายความรวมถึงการรวมทุนในลักษณะอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงดวย 
         นิติบุคคล หมายความรวมถึงหางหุนสวนสามญัที่มิไดจดทะเบียนดวย 
         พนักงานเจาหนาที่ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
         รัฐมนตรี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
         มาตรา 5  หามมิใหนิติบุคคลเปนนายวงแชรหรือจัดใหมีการเลนแชร 
         มาตรา 6  หามมิใหบุคคลธรรมดาเปนนายวงแชรหรือจัดใหมีการเลนแชรที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
         (1) เปนนายวงแชรหรือจัดใหมีการเลนแชรมีจํานวนวงแชรรวมกันมากกวาสามวง 
         (2) มีจํานวนสมาชิกวงแชรรวมกันทุกวงมากกวาสามสิบคน 
         (3) มีทุนกองกลางตอหนึ่งงวดรวมกันทุกวงเปนมูลคามากกวาจํานวนที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 
         (4) นายวงแชรหรือผูจัดใหมีการเลนแชรนั้นไดรับประโยชนตอบแทนอยางอื่นนอกจากสิทธิที่จะไดรับทุน
กองกลาง ในการเขารวมเลนแชรในงวดหนึ่งงวดใดไดโดยไมตองเสียดอกเบี้ย 
         เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ใหถือวาผูที่สัญญาวาจะใชเงินหรือทรัพยสินอื่นใดแทนนายวงแชรหรือผูจัดใหมีการเลน
แชร เปนนายวงแชรหรือผูจัดใหมีการเลนแชรดวย 
         มาตรา 7  บทบัญญัติในมาตรา 6 ไมกระทบกระเทือนถึงการที่สมาชิกวงแชรจะฟองคดีหรือใชสิทธิเรียกรองเอากับ
นายวงแชรหรือผูจัดใหมีการเลนแชร 



         มาตรา 8  หามมิใหนิติบุคคลสัญญาวาจะใชเงินหรือทรัพยสินอื่นใดแทนนายวงแชรหรือผูจัดใหมีการเลนแชรหรือ
สมาชิกวงแชร 
         มาตรา 9  หามมิใหผูใดโฆษณาชี้ชวนใหประชาชนทั่วไปเขารวมในการเลนแชร 
         มาตรา 10  หามมิใหผูใดใชชื่อหรือคําแสดงชื่อในธุรกิจที่มีคําวาแชร หรือคําอื่นใดที่มีความหมายเชนเดียวกันและ
รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
         ในกรณีที่มีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ใหผูที่ใชชื่อหรือคําแสดงชื่อในธุรกิจที่มีคําที่รัฐมนตรีประกาศอยูแลว
ในวันที่ประกาศดังกลาวใชบังคับ ใชชื่อหรือคําแสดงชื่อดังกลาวตอไปไดไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ประกาศ
ดังกลาวใชบังคับ เวนแตผูที่อาจดําเนินกิจการตอไปไดตามพระราชบัญญัตินี้ 
         มาตรา 11  ในกรณีที่มีกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา 4 กําหนดใหการรวมทุนในลักษณะอื่นเปนการเลนแชรตาม
พระราชบัญญัตินี้ และการเลนแชรดังกลาวมีลักษณะอื่นเปนการเลนแชรตามพระราชบัญญัตินี้ และการเลนแชรดังกลาวมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา 5 หรือมาตรา 6 ผูที่เปนนายวงแชรหรือจัดใหมีการเลนแชรนั้นอยูแลวในวันที่กฎกระทรวง
ดังกลาวใชบังคับอาจดําเนินกิจการดังกลาวเฉพาะวงแชรที่ยังคางอยูตอไปไดจนกวาจะเสร็จแตตองไมเกินสอบปนับแต
วันที่กฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ 
         ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งเปนนิติบุคคล และประสงคจะดําเนินการเปนนายวงแชรหรือจัดใหมีการเลน
แชรเฉพาะวงแชรที่ยังคางอยูตอไป ใหยื่นรายงานเกี่ยวกับกิจการการเลนแชรตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดตอพนักงาน
เจาหนาที่ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ 
         นิติบุคคลใดมีวัตถุประสงคเปนนายวงแชรหรือเปนผูจัดใหมีการรวมทุนในลักษณะอื่นซึ่งมีกฎกระทรวงกําหนดใหเปน
การเลนแชรตามพระราชบัญญัตนิี้อยูแลวในวันที่กฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ ใหนิติบุคคลนั้นดําเนินการยกเลิก
วัตถุประสงคดังกลาวโดยยื่นคําขอตอนายทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวกับนิติบุคคลนั้นภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่กฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับเวนแตนิติบุคคลนั้นจะเปนนิติบุคคลที่อาจดําเนินกิจการตอไปไดตามวรรคหนึ่งใหนิติ
บุคคลนั้นดําเนินการยกเลิกวัตถุประสงคดังกลาวโดยยื่นคําขอตอนายทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวกบันิติบุคคลนั้นอยาง
ชาตองไมเกินสองปนับแตวันที่กฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ 
         ในกรณีที่นิติบุคคลใดละเลยไมดําเนินการตามวรรคสาม ใหนายทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวกับนิติบุคคลนั้นมี
อํานาจขีดวัตถุประสงคดังกลาวออกจากทะเบียนได  แตการใชอํานาจของนายทะเบียนไมเปนเหตุใหนิติบุคคลดังกลาวพน
ความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
         มาตรา 12  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้ 
         (1) เขาไปในสถานที่ใดที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในเวลาระหวางพระ
อาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบได 
         (2) ยึดหรืออายัดบัญชี เอกสาร หลักฐาน หรือส่ิงอื่นใดที่เกี่ยวของหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเกี่ยวของกับการ
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อประโยชนในการตรวจสอบหรือดําเนินคดี 
         (3) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือส่ังใหสงบัญชีเอกสารหลักฐานหรือส่ิงอื่นใดที่จํา
เปนมาประกอบการพิจารณาได ทั้งนี้ โดยใหเวลาบุคคลนั้นตามสมควร 
         มาตรา 13  ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 12 ใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวก
ตามสมควร 
         มาตรา 14  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ 



         บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
         มาตรา 15  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา 
         มาตรา 16  นิติบุคคลใดฝาฝนมาตรา 5  ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งเทาถึงสามเทาของทุนกองกลางแตละงวด
ของทุกวงแชร แตตองไมต่ํากวาสองแสนบาท และใหศาลสั่งใหนิติบุคคลนั้นหยุดดําเนินการเปนนายวงแชรหรือการจัดใหมี
การเลนแชร 
         มาตรา 17  ผูใดฝาฝนมาตรา 6  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 
         มาตรา 18  นิติบุคคลใดฝาฝนมาตรา 8  ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท 
         มาตรา 19  ผูใดฝาฝนมาตรา 9  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
         มาตรา 20  ผูใดฝาฝนมาตรา 10  ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหารอยบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 
         มาตรา 21  นิติบุคคลใดไมยื่นรายงานตามมาตรา 11 วรรคสองหรือยื่นรายงานอันเปนเท็จ  ตองระวางโทษปรับไม
เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งพันบาทจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 
         มาตรา 22  นิติบุคคลใดไมปฏิบัติตามมาตรา 11 วรรคสามตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท และปรับอีก
ไมเกินวันละหารอยบาทจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 
         มาตรา 23  ผูใดขัดขวางพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบตัิการตามหนาที่ตามมาตรา 12  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามเดือน หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
         มาตรา 24  ผูใดโดยไมมีเหตุอันสมควรไมปฏิบัติตามคําส่ังหรือหนังสือเรียกของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 12 
หรือไมยอมตอบคําถามเมื่อซักถาม  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
         มาตรา 25  ผูใดฝาฝนมาตรา 13  ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
         มาตรา 26  ในกรณีที่นิติบุคคลใดกระทําความผิดตามมาตรา 5 หรือมาตรา 8 กรรมการผูจัดการหรือบุคคลใดซึ่ง
รับผิดชอบในการจัดการหรือบริหารงานของนิติบุคคลนั้น  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสามแสนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นดวย 
         มาตรา 27  นิติบุคคลซึ่งเปนนายวงแชรหรือจัดใหมีการเลนแชรอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หรือ
บุคคลธรรมดาซึ่งเปนนายวงแชรหรือจัดใหมีการเลนแชรที่มีลักษณะตองหามตามมาตรา 6 อยูแลวในวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ อาจดําเนินกิจการดังกลาวเฉพาะวงแชรที่ยังคางอยูตอไปไดจนกวาจะเสร็จ แตตองไมเกินสองปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
         ในกรณีที่ผูดําเนนิกิจการตามวรรคหนึ่งเปนนิติบุคคลและประสงคจะดําเนินการเปนนายวงแชรหรือจัดใหมีการเลน
แชรเฉพาะวงแชรที่ยังคางอยูตอไป ใหยื่นรายงานเกี่ยวกับกิจการการเลนแชรตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดตอพนักงาน
เจาหนาที่ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
         นิติบุคคลใดมีวัตถุประสงคเปนนายวงแชรหรือจัดใหมีการเลนแชรอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหนิติ
บุคคลนั้นดําเนินการยกเลิกวัตถุประสงคดังกลาวโดยยื่นคําขอตอนายทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวกับนิติบุคคลนั้นภายใน
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเวนแตนิติบุคคลนั้นจะเปนนิติบุคคลที่อาจดําเนินกิจการตอไปได



ตามวรรคหนึ่งใหนิติบุคคลนั้นดําเนินการยกเลิกวัตถุประสงคดังกลาวโดยยื่นคําขอตอนายทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวกับ
นิติบุคคลนั้น อยางชาตองไมเกินสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
         ในกรณีที่นิติบุคคลใดละเลยไมดําเนินการตามวรรคสาม ใหนายทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวกับนิติบุคคลนั้นมี
อํานาจขีดวัตถุประสงคดังกลาวออกจากทะเบียนได  แตการใชอํานาจของนายทะเบียนไมเปนเหตุใหนิติบุคคลดังกลาวพน
ความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
         นิติบุคคลใดไมยื่นรายงานตามวรรคสอง หรือยื่นรายงานอันเปนเท็จหรือไมปฏิบัติตามวรรคสาม  ตองระวางโทษ
ตามที่กําหนดไวในมาตรา 21 หรือมาตรา 22 แลวแตกรณี 
         มาตรา 28  บทบัญญัติในมาตรา 8 ไมกระทบกระเทือนถึงสัญญาที่นิติบุคคลไดกระทําไวแลวกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
         มาตรา 29  ใหผูซึ่งใชชื่อหรือคําแสดงชื่อในธรุกิจที่มีคําวา แชรอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใชชื่อหรือ
คําแสดงชื่อดังกลาวตอไปไดไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเวนแตเปนผูที่อาจดําเนิน
กิจการตอไปไดตามมาตรา 27 
         มาตรา 30  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบญัญัตินี้ 
         ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศ  ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้ 
         กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
   ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
      อานันท ปนยารชุน 
       นายกรัฐมนตรี 
 
      
หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบันไดมีผูประกอบ ธุรกิจเปนนายวงแชร
หรือจัดใหมีการเลนแชรกันอยางกวางขวาง การประกอบธุรกิจดังกลาวนอกจากจะเปนอันตรายตอประชาชนแลวยังกระทบ
ตอการระดมเงินออมของสถาบันการเงินที่ทางราชการสนับสนุนและรับผิดชอบ และสงผลกระทบไปถึงระบบเศรษฐกิจโดย
สวนรวมอีกดวย  นอกจากนี้ยังปรากฏวาผูประกอบธุรกิจดังกลาวหลายรายไดพยายามดําเนินการใหใกลเคียงกับการ
ประกอบธุรกิจเงินทุนซึ่งมีกฎหมายควบคมุอยูแลวในการนี้สมควรหามประกอบธุรกิจประเภทนี้  สวนการเลนแชรของ
ประชาชนทั่วไปที่มิไดดําเนินการเปนธุรกิจนั้นยังใหกระทําตอไปได  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 


