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พระราชบัญญัติ 
สัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให"ไว" ณ วันท่ี ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เป4นป5ท่ี ๕๘ ในรัชกาลป7จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล"าฯ 

ให"ประกาศว�า 
 
โดยท่ีเป4นการสมควรให"มีกฎหมายว�าด"วยสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ 
ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให"กระทําได"โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�ง
กฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล"าฯ ให"ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว"โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต�อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว�า “พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า พ.ศ. 

๒๕๔๖” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให"ใช"บังคับเม่ือพ"นกําหนดหนึ่งร"อยแปดสิบวันนับแต�

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป4นต"นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สินค"า” หมายความว�า หลักทรัพยE ทองคํา น้ํามันดิบ หรือทรัพยEสินอ่ืนใดท่ี

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี แต�ไม�รวมถึงเงินตราสกุล
ใด ๆ 

“ตัวแปร” หมายความว�า อัตราแลกเปลี่ยนเงิน อัตราดอกเบ้ีย ดัชนีทางการเงิน 
ดัชนีกลุ�มหลักทรัพยE หรือตัวแปรอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๐/ตอนท่ี ๖๕ ก/หน"า ๑/๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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“สัญญาซ้ือขายล�วงหน"า” หมายความว�า สัญญาท่ีมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือ
หลายลักษณะดังต�อไปนี้ 

(๑) สัญญาท่ีกําหนดให"คู�สัญญาฝMายหนึ่งส�งมอบสินค"าให"คู�สัญญาอีกฝMายหนึ่ง ซ่ึงเป4น
ผู"ชําระราคา ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต เป4นจํานวนและราคาตามท่ีกําหนดไว"ในสัญญา 

(๒) สัญญาท่ีกําหนดให"คู�สัญญาฝMายหนึ่งได"รับชําระเงินหรือต"องชําระเงินให"แก�
คู�สัญญาอีกฝMายหนึ่งเท�ากับจํานวนเงินท่ีคํานวณได"จากส�วนต�างระหว�างราคาหรือมูลค�าของสินค"าหรือ
ตัวแปรท่ีกําหนดไว"ในสัญญากับราคาหรือมูลค�าของสินค"าหรือตัวแปรท่ีเป4นอยู� ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
หรือช�วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามท่ีกําหนดไว"ในสัญญา 

(๓) สัญญาท่ีกําหนดให"สิทธิแก�คู�สัญญาฝMายหนึ่งท่ีจะเรียกให"คู�สัญญาอีกฝMายหนึ่งส�ง
มอบสินค"าหรือชําระราคาของสินค"า หรือชําระเงินท่ีคํานวณได"จากส�วนต�างระหว�างราคาหรือมูลค�า
ของสินค"าหรือตัวแปรท่ีกําหนดไว"ในสัญญากับราคาหรือมูลค�าของสินค"าหรือตัวแปรท่ีเป4นอยู� ณ เวลา
ใดเวลาหนึ่งหรือช�วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามท่ีกําหนดไว"ในสัญญา หรือเรียกให"คู�สัญญาอีกฝMาย
หนึ่งเข"าทําสัญญาตาม (๑) หรือ (๒) 

“ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า” หมายความถึงการให"บริการดังต�อไปนี้ 
(๑) การเป4นตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 
(๒) การเป4นผู"ค"าสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 
(๓) การเป4นท่ีปรึกษาสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 
(๔) การเป4นผู"จัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 
(๕) กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวกับสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด 
“ตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า” หมายความว�า บุคคลซ่ึงให"บริการหรือ

แสดงต�อบุคคลท่ัวไปว�าพร"อมจะให"บริการเพ่ือทําการเป4นตัวแทนในการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า
กับบุคคลอ่ืน โดยกระทําเป4นทางค"าปกติและได"รับใบอนุญาตหรือได"จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้  
แต�ท้ังนี้ ไม�รวมถึงตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าในลักษณะตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 

“ผู"ค"าสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า” หมายความว�า บุคคลซ่ึงแสดงต�อบุคคลท่ัวไปว�าพร"อม
จะเข"าเป4นคู�สัญญาซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าให"แก�ผู"ซ่ึงประสงคEจะซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 
โดยการเสนอเข"าหรือเข"าเป4นคู�สัญญาฝMายใดฝMายหนึ่ง โดยกระทําเป4นทางค"าปกติและได"รับใบอนุญาต
หรือได"จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ แต�ท้ังนี้ ไม�รวมถึงบุคคลซ่ึงเสนอซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
ล�วงหน"าหรือซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าเพ่ือตนเองท่ีกระทําในศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าท่ี
ได"รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ หรือผู"ค"าสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าในลักษณะตามท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

“ท่ีปรึกษาสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า” หมายความว�า บุคคลซ่ึงให"คําแนะนําหรือแสดง
ต�อบุคคลท่ัวไปว�าพร"อมจะให"คําแนะนําไม�ว�าโดยทางตรงหรือทางอ"อมแก�บุคคลอ่ืนเก่ียวกับสัญญาซ้ือ
ขายล�วงหน"าหรือความเหมาะสมในการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า โดยกระทําเป4นทางค"าปกติและ
ได"รับใบอนุญาตหรือได"จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ แต�ท้ังนี้ ไม�รวมถึงบุคคลซ่ึงให"คําแนะนําอัน
เป4นส�วนหนึ่งหรือเก่ียวเนื่องกับการประกอบการของตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าหรือผู"ค"า
สัญญาซ้ือขายล�วงหน"า หรือการให"คําแนะนําในลักษณะตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 



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 

 

 

“ผู"จัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า” หมายความว�า บุคคลซ่ึงเข"าจัดการเงินทุน
หรือแสดงต�อบุคคลท่ัวไปว�าพร"อมจะรับจัดการเงินทุนให"แก�บุคคลอ่ืน เพ่ือแสวงหาประโยชนEจาก
สัญญาซ้ือขายล�วงหน"า โดยกระทําเป4นทางค"าปกติและได"รับใบอนุญาตหรือได"จดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัตินี้  แต� ท้ังนี้  ไม�รวมถึงผู"จัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าในลักษณะตามท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

“ศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า” หมายความว�า ศูนยEกลางหรือเครือข�ายใด ๆ 
ท่ีจัดให"มีข้ึนเพ่ือการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าโดยการจับคู�หรือหาคู�สัญญาให" หรือการจัดระบบ 
หรืออํานวยความสะดวกให"ผู"ซ่ึงประสงคEจะซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าสามารถทําความตกลงหรือ
จับคู�สัญญากันได"  โดยกระทําเป4นทางค"าปกติและได"รับใบอนุญาตหรือได"จดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัตินี้ แต�ท้ังนี้ ไม�รวมถึงศูนยEกลางหรือเครือข�ายในลักษณะตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 

“สํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า” หมายความว�า ศูนยEกลางหรือเครือข�ายใด ๆ 
ในการชําระหนี้ตามสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า โดยกระทําเป4นทางค"าปกติ และได"รับใบอนุญาตหรือได"
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ แต�ท้ังนี้ ไม�รวมถึงศูนยEกลางหรือเครือข�ายในลักษณะตามท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

“ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า” หมายความว�า การเข"าผูกพันตามสัญญาซ้ือขาย
ล�วงหน"า 

“ฐานะสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า” หมายความว�า ภาระหรือสิทธิของบุคคลหนึ่งบุคคล
ใดอันเนื่องมาจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 

“ล"างฐานะสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า” หมายความว�า การปลดภาระหรือสิทธิตาม
สัญญาซ้ือขายล�วงหน"าท่ีมีอยู�เดิมให"หมดไป โดยการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าข้ึนใหม�ท่ีมีผลในทาง
ตรงกันข"าม หรือโดยวิธีการอ่ืนใดตามกฎเกณฑEของสํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 

“หลักทรัพยE” หมายความว�า หลักทรัพยEตามกฎหมายว�าด"วยหลักทรัพยEและตลาด
หลักทรัพยE 

“ตลาดหลักทรัพยE” หมายความว�า ตลาดหลักทรัพยEแห�งประเทศไทยตามกฎหมาย
ว�าด"วยหลักทรัพยEและตลาดหลักทรัพยE 

“ศูนยEซ้ือขายหลักทรัพยE” หมายความว�า ศูนยEซ้ือขายหลักทรัพยEตามกฎหมายว�า
ด"วยหลักทรัพยEและตลาดหลักทรัพยE 

“สํานักหักบัญชีหลักทรัพยE” หมายความว�า สํานักหักบัญชีตามกฎหมายว�าด"วย
หลักทรัพยEและตลาดหลักทรัพยE 

“ผู"ลงทุนสถาบัน” หมายความว�า ผู"ลงทุนท่ีเป4นสถาบันการเงินตามกฎหมายว�าด"วย
ธนาคารพาณิชยE บริษัทหลักทรัพยE บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต นิติบุคคลประเภท
บรรษัท กองทุนรวม กองทุนส�วนบุคคล กองทุนบําเหน็จบํานาญข"าราชการ ตลอดจนกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ หรือผู"ลงทุนประเภทอ่ืนท่ีเป4นนิติบุคคล  ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

“พนักงานเจ"าหน"าท่ี” หมายความว�า ผู" ซ่ึงรัฐมนตรีแต�งต้ังให"ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“สํานักงาน ก.ล.ต.” หมายความว�า สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยEและ
ตลาดหลักทรัพยEตามกฎหมายว�าด"วยหลักทรัพยEและตลาดหลักทรัพยE 



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 

 

 

“คณะกรรมการกํากับตลาดทุน”๒ หมายความว�า คณะกรรมการกํากับตลาดทุนตาม
กฎหมายว�าด"วยหลักทรัพยEและตลาดหลักทรัพยE 

“คณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายความว�า คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยEและตลาด
หลักทรัพยEตามกฎหมายว�าด"วยหลักทรัพยEและตลาดหลักทรัพยE 

“รัฐมนตรี” หมายความว�า รัฐมนตรีผู"รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้มิให"ใช"บังคับกับ 
(๑) สัญญาซ้ือขายล�วงหน"าท่ีกําหนดให"มีการชําระเงินท่ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน

เงินหรืออัตราดอกเบ้ีย และการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าดังกล�าวได"กระทํานอกศูนยEซ้ือขาย
สัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 

(๒) สัญญาซ้ือหรือขายหลักทรัพยEโดยมีข"อตกลงว�าจะขายหรือซ้ือคืนซ่ึงหลักทรัพยE
ดังกล�าว 

(๓) สัญญาหรือการซ้ือขายใด ๆ ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๕  ให"สัญญาซ้ือขายล�วงหน"าท่ีดําเนินการกับหรือผ�านผู"ประกอบธุรกิจสัญญา

ซ้ือขายล�วงหน"า ศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า หรือสํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าเป4น
สัญญาท่ีผูกพันและก�อให"เกิดหนี้ท่ีอาจเรียกร"องให"ชําระได"ตามกฎหมาย 

 
มาตรา ๖๓  เว"นแต�จะมีบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้กําหนดไว"เป4นอย�างอ่ืน ให"

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให"ทราบ
เป4นการท่ัวไปเก่ียวกับระยะเวลาในการพิจารณาและการสั่งการในการออกใบอนุญาต การรับจด
ทะเบียน และการให"ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๗๔  บรรดาข"อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่งหรือข"อกําหนดใด ๆ ท่ีออก

ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงาน ก.ล.ต. 
และมีผลใช"บังคับเป4นการท่ัวไป เม่ือได"ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล"วให"ใช"บังคับได" 

 
มาตรา ๘  ให"รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ

ให"มีอํานาจออกประกาศและแต�งต้ังพนักงานเจ"าหน"าท่ีเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ประกาศนั้น เม่ือได"ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล"วให"ใช"บังคับได" 
 

หมวด ๑ 
การกํากับดูแลสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 

   
                                                 

๒ มาตรา ๓ นิยามคําว�า “คณะกรรมการกํากับตลาดทุน” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขาย
ล�วงหน"า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓ มาตรา ๖ แก"ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔ มาตรา ๗ แก"ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 

 

 

 
มาตรา ๙  ให"คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจหน"าท่ีวางนโยบายเก่ียวกับการส�งเสริม

และพัฒนา ตลอดจนกํากับดูแลในเรื่องสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า ศูนยEซ้ือ
ขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า สํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า สมาคมกํากับผู"ประกอบธุรกิจสัญญา
ซ้ือขายล�วงหน"า และการปTองกันการกระทําอันไม�เป4นธรรมเก่ียวกับการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 
อํานาจหน"าท่ีดังกล�าวให"รวมถึง 

(๑) ออกระเบียบ ข"อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือข"อกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) กําหนดค�าธรรมเนียมสําหรับการขออนุญาต การขอจดทะเบียน การขอความ

เห็นชอบ การออกใบอนุญาต การรับจดทะเบียน การให"ความเห็นชอบ หรือการประกอบกิจการตามท่ี
ได"รับใบอนุญาต ท่ีได"จดทะเบียน หรือท่ีได"รับความเห็นชอบ 

(๓) กําหนดขอบเขตและวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติหน"าท่ีของอนุกรรมการและ
เจ"าหน"าท่ีท่ีเก่ียวข"องตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) กําหนดหลักเกณฑEเพ่ือใช"เป4นแนวทางในการพิจารณาป7ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนอัน
เนื่องมาจากการใช"บังคับพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๐  ในกรณีท่ีมีความจําเป4นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ พิทักษE

ประโยชนEของประชาชนหรือคุ"มครองผู"ลงทุน ให"คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจกําหนดเง่ือนไข
เพ่ิมเติมให"ผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า ศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า และสํานักหัก
บัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าปฏิบัติได" 

 
มาตรา ๑๑  ให"คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจแต�งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือ

ปฏิบัติการอย�างหนึ่งอย�างใดตามท่ีมอบหมายได" 
คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งต"องประกอบด"วยประธานคนหนึ่งและอนุกรรมการ

ผู"ทรงคุณวุฒิอ่ืนอีกไม�น"อยกว�าสี่คน ซ่ึงเป4นผู"มีความรู"และความเชี่ยวชาญในเรื่องท่ีได"รับมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๒  การประชุมของคณะอนุกรรมการต"องมีอนุกรรมการมาประชุมไม�น"อย

กว�าก่ึงหนึ่งของจํานวนอนุกรรมการท้ังหมดจึงจะเป4นองคEประชุม 
ในการประชุมของคณะอนุกรรมการ ถ"าประธานไม�มาประชุมหรือไม�อาจปฏิบัติ

หน"าท่ีได" ให"อนุกรรมการท่ีมาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป4นประธานในท่ีประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให"ถือเสียงข"างมาก อนุกรรมการคนหนึ่งให"มีเสียงหนึ่ง

ในการลงคะแนน ถ"าคะแนนเสียงเท�ากันให"ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป4นเสียง
ชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๓  ให"อนุกรรมการได"รับประโยชนEตอบแทนตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๑๔  ให"สํานักงาน ก.ล.ต. มีอํานาจหน"าท่ีปฏิบัติการใด ๆ เพ่ือให"เป4นไปตาม

มติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปฏิบัติงานอ่ืนตามบทบัญญัติแห�งพระราชบัญญัตินี้ 
อํานาจหน"าท่ีของสํานักงาน ก.ล.ต. ตามวรรคหนึ่ง ให"รวมถึง 



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 

 

 

(๑) รับค�าปรับท่ีเป4นโทษปรับทางปกครองและค�าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ออกประกาศหรือคําสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ 
ค�าปรับและค�าธรรมเนียมตาม (๑) ให"ตกเป4นของสํานักงาน ก.ล.ต. 
 
มาตรา ๑๕  เพ่ือพิทักษEประโยชนEของประชาชนหรือเพ่ือคุ"มครองผู"ลงทุน ให"

สํานักงาน ก.ล.ต. หรือบุคคลซ่ึงได"รับมอบหมายจากสํานักงาน ก.ล.ต. มีหน"าท่ีเปUดเผยข"อมูลเก่ียวกับ
การซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า ผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า ศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
ล�วงหน"า สํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า สมาคมกํากับผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 
หรือข"อมูลเก่ียวกับการกระทําความผิดและการลงโทษบุคคลซ่ึงกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
รวมตลอดถึงข"อมูลอ่ืนใดท่ีได"รับเนื่องจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑEท่ี
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

[คําว�า “คณะกรรมการกํากับตลาดทุน” แก"ไขเ พ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห�ง
พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑] 

 
หมวด ๒ 

ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 
   

 
ส�วนท่ี ๑ 

การกํากับควบคุมธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 
   

 
มาตรา ๑๖  ผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าต"องเป4นนิติบุคคลประเภทบริษัท

จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เว"นแต�การประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าประเภทท่ีปรึกษา
สัญญาซ้ือขายล�วงหน"าจะเป4นบุคคลธรรมดาก็ได" และต"องได"รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าท่ีเป4นนิติบุคคลตามมาตรา ๑๗ และประกอบ
ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าเฉพาะกับผู"ลงทุนสถาบันให"จดทะเบียนกับสํานักงาน ก.ล.ต. เว"นแต�เป4น
กรณีท่ีเป4นการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าประเภทผู"จัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า
ให"แก�ผู"ลงทุนสถาบันท่ีเป4นกองทุนรวมตามกฎหมายว�าด"วยหลักทรัพยEและตลาดหลักทรัพยE ต"องได"รับ
ใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวรรคหนึ่ง 

การขออนุญาต การขอจดทะเบียน การออกใบอนุญาต และการรับจดทะเบียน 
ให"เป4นไปตามหลักเกณฑEท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๗  ผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าเฉพาะกับผู"ลงทุนสถาบันตาม

มาตรา ๑๖ วรรคสอง ต"องเป4นนิติบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต�อไปนี้ 
(๑) ธนาคารพาณิชยEตามกฎหมายว�าด"วยการธนาคารพาณิชยE 



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 

 

 

(๒) บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรEตามกฎหมายว�าด"วยการประกอบธุรกิจ
เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพยE และธุรกิจเครดิตฟองซิเอรE 

(๓) บริษัทหลักทรัพยEตามกฎหมายว�าด"วยหลักทรัพยEและตลาดหลักทรัพยE หรือ 
(๔) นิติบุคคลอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๑๘  เพ่ือประโยชนEในการคุ"มครองลูกค"า การรักษาความม่ันคงของระบบ

การเงิน หรือการควบคุมความเสี่ยงอันเกิดจากสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า ให"คณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑEเพ่ือให"ผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าปฏิบัติได" 

[คําว�า “คณะกรรมการกํากับตลาดทุน” แก"ไขเ พ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห�ง
พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑] 

 
มาตรา ๑๙  ให"สํานักงาน ก.ล.ต. มีอํานาจสั่งให"ผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย

ล�วงหน"ายื่นรายงานหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าตาม
ระยะเวลาหรือเป4นครั้งคราวตามท่ีกําหนดได" และสํานักงาน ก.ล.ต. จะขอให"ทําคําชี้แจงเพ่ืออธิบาย
หรือขยายความแห�งรายงานหรือเอกสารนั้นด"วยก็ได" 

 
มาตรา ๒๐  ผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าใดประสงคEจะเลิกประกอบธุรกิจ

สัญญาซ้ือขายล�วงหน"าตามประเภทท่ีได"รับใบอนุญาตหรือได"จดทะเบียนให"ยื่นคําขออนุญาตเลิก
ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าต�อสํานักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล"วแต�กรณี 

ในการอนุญาต สํานักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดเง่ือนไขให"ผู"
ยื่นคําขอปฏิบัติด"วยก็ได" 

 
ส�วนท่ี ๒ 

หลักเกณฑEสําหรับผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าซ่ึงได"รับใบอนุญาต 
   

 
มาตรา ๒๑  บทบัญญัติในส�วนนี้ให"ใช"บังคับกับผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย

ล�วงหน"าซ่ึงได"รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ 
 
มาตรา ๒๒  ผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าจะประกอบธุรกิจอ่ืนใดมิได" เว"น

แต�จะได"รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
เม่ือสํานักงาน ก.ล.ต. ได"รับคําขอความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งแล"ว ให"สํานักงาน 

ก.ล.ต. พิจารณาและแจ"งผลการพิจารณาให"ผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าทราบภายในหกสิบ
วันนับแต�วันท่ีได"รับคําขอความเห็นชอบและเอกสารหลักฐานท่ีถูกต"องและครบถ"วนตามท่ีสํานักงาน 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

เม่ือพ"นกําหนดระยะเวลาตามวรรคสองแล"ว หากสํานักงาน ก.ล.ต. ไม�ได"แจ"งผลการ
พิจารณาหรือไม�มีคําสั่งเป4นประการอ่ืนใดไปยังผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า ให"ถือว�า
สํานักงาน ก.ล.ต. ได"ให"ความเห็นชอบแก�การประกอบธุรกิจนั้นแล"ว 



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 

 

 

 
มาตรา ๒๓  ในกรณีท่ีผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าเป4นบุคคลธรรมดา

บุคคลนั้นต"องไม�มีลักษณะต"องห"ามดังต�อไปนี้ 
(๑) เป4นบุคคลซ่ึงถูกศาลสั่งพิทักษEทรัพยEหรือเป4นบุคคลล"มละลาย 
(๒) เป4นคนไร"ความสามารถหรือคนเสมือนไร"ความสามารถ 
(๓) มีประวัติเสียหายหรือดําเนินกิจการใดท่ีมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความ

รับผิดชอบหรือความรอบคอบเยี่ยงผู"ประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑEท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนดโดยต"องคํานึงถึงระดับความร"ายแรงของพฤติกรรมอันเป4นลักษณะต"องห"ามนั้น 

(๔) เป4นข"าราชการหรือพนักงานในหน�วยงานของรัฐซ่ึงมีหน"าท่ีกํากับดูแลผู"ประกอบ
ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าหรือสถาบันการเงิน 

(๕) เป4นบุคคลซ่ึงขาดคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณEในการทํางานหรือ
คุณสมบัติอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

[คําว�า “คณะกรรมการกํากับตลาดทุน” แก"ไขเ พ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห�ง
พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑] 

 
มาตรา ๒๔  ในกรณีท่ีผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าเป4นนิติบุคคล การ

แต�งต้ังหรือยอมให"บุคคลใดเป4นหรือทําหน"าท่ีกรรมการ ผู"จัดการ หรือผู" ดํารงตําแหน�งตามท่ี
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด ต"องได"รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และ
ต"องไม�มีลักษณะต"องห"ามตามมาตรา ๒๓ 

ในกรณีท่ีปรากฏข"อเท็จจริงในภายหลังว�าบุคคลซ่ึงทําหน"าท่ีกรรมการ ผู"จัดการหรือ
ผู"ดํารงตําแหน�งตามวรรคหนึ่ง มีลักษณะต"องห"ามตามมาตรา ๒๓ ให"สํานักงาน ก.ล.ต. มีอํานาจสั่งให"ผู"
ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าระงับการทําหน"าท่ีของบุคคลดังกล�าว และดําเนินการแก"ไขให"
ถูกต"องหรือสํานักงาน ก.ล.ต. จะเพิกถอนความเห็นชอบท่ีให"ไว"แล"วก็ได" 

ให"นําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช"บังคับกับบุคคลซ่ึงผู"ประกอบธุรกิจสัญญา
ซ้ือขายล�วงหน"าทําสัญญาให"มีอํานาจท้ังหมดหรือบางส�วนในการบริหารงานของผู"ประกอบธุรกิจ
สัญญาซ้ือขายล�วงหน"านั้น รวมท้ังผู"ซ่ึงปฏิบัติงานให"แก�บุคคลนั้นด"วย โดยอนุโลม 

[คําว�า “คณะกรรมการกํากับตลาดทุน” แก"ไขเ พ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห�ง
พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑] 

 
มาตรา ๒๕  บุคคลใดจะถือหุ"นหรือรับประโยชนEจากหุ"นเกินกว�าร"อยละสิบของ

จํานวนหุ"นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าใดได"ต�อเม่ือได"รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

การให"ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง จะกระทําได"ต�อเม่ือบุคคลนั้นหรือกรรมการ
ผู"จัดการ หรือหุ"นส�วนในกรณีท่ีบุคคลนั้นเป4นนิติบุคคล ไม�มีลักษณะต"องห"ามตามมาตรา ๒๓ (๓) หรือ
ลักษณะต"องห"ามอย�างอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

ในกรณีท่ีปรากฏข"อเท็จจริงในภายหลังว�า บุคคลซ่ึงได"รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. มีลักษณะต"องห"ามตามวรรคสอง ให"สํานักงาน ก.ล.ต. มีอํานาจเพิกถอนความ
เห็นชอบท่ีให"ไว" เว"นแต�ลักษณะต"องห"ามดังกล�าวได"เกิดข้ึนจากการประกาศกําหนดของคณะกรรมการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

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 

 

 

กํากับตลาดทุนในภายหลัง ในกรณีนี้ให"บุคคลนั้นปฏิบัติให"ถูกต"องภายในระยะเวลาท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. 
กําหนด และหากพ"นกําหนดระยะเวลาดังกล�าวแล"วยังไม�ปฏิบัติให"ถูกต"อง ให"สํานักงาน ก.ล.ต. มี
อํานาจเพิกถอนความเห็นชอบท่ีให"ไว" 

เพ่ือประโยชนEแห�งมาตรานี้ ผู"รับประโยชนEจากหุ"น หมายถึง ผู" ซ่ึงมีอํานาจโดย
ทางตรงหรือทางอ"อมในลักษณะดังต�อไปนี้ 

(๑) อํานาจกําหนดหรือควบคุมการใช"สิทธิออกเสียงลงคะแนนในกิจการของผู"
ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 

(๒) อํานาจกําหนดหรือควบคุมการได"มา จําหน�าย หรือก�อภาระผูกพันในหุ"นท่ีออก
โดยผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า หรือ 

(๓) อํานาจกําหนดหรือควบคุมในลักษณะอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด  ท้ังนี้ ไม�ว�าอํานาจดังกล�าวจะเกิดข้ึนจากข"อตกลง ความเข"าใจ ความสัมพันธEในด"าน
ใดด"านหนึ่งหรือโดยประการอ่ืนใด และไม�ว�าจะเกิดข้ึนจากการได"มาหรือการถือหุ"นโดยตนเองหรือโดย
บุคคลอ่ืน 

[คําว�า “คณะกรรมการกํากับตลาดทุน” แก"ไขเ พ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห�ง
พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑] 

 
มาตรา ๒๖  ในกรณีท่ีบุคคลใดถือหุ"นของผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าเกิน

ร"อยละสิบของจํานวนหุ"นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล�วงหน"า โดย
ไม�ได"รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา ๒๕ ห"ามมิให"ผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย
ล�วงหน"าจ�ายเงินป7นผลหรือผลประโยชนEอ่ืนใด สําหรับจํานวนหุ"นในส�วนท่ีเกินร"อยละสิบให"แก�บุคคลนั้น 
หรือยอมให"บุคคลนั้นออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู"ถือหุ"นสําหรับจํานวนหุ"นในส�วนท่ีเกินร"อยละสิบ 

 
มาตรา ๒๗  ให"ผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าจัดทําบัญชีแสดงผลการ

ดําเนินงานและฐานะการเงินท่ีเป4นอยู�ตามความเป4นจริงให"เป4นป7จจุบันโดยต"องถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีท่ีกฎหมายกําหนด และข"อกําหนดเพ่ิมเติมท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด 

ความในวรรคหนึ่ง มิให"ใช"บังคับกับผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าประเภทท่ี
ปรึกษาสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 

 
มาตรา ๒๘  ให"ผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าจัดทํางบการเงินส�งสํานักงาน 

ก.ล.ต. และจัดให"มีการเปUดเผยงบการเงินเพ่ือให"ประชาชนตรวจดูได" ณ ท่ีทําการของผู"ประกอบธุรกิจ
สัญญาซ้ือขายล�วงหน"านั้น พร"อมท้ังลงประกาศในหนังสือพิมพEรายวันแห�งท"องถ่ินอย�างน"อยหนึ่งฉบับ  
ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑEท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

งบการเงินตามวรรคหนึ่ง ต"องจัดทําตามหลักเกณฑEท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดและได"รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู"สอบบัญชีรับอนุญาต 

ความในวรรคหนึ่ง มิให"ใช"บังคับกับผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าประเภทท่ี
ปรึกษาสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

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 ๒๙  ในกรณีท่ีผู"สอบบัญชีตามมาตรา ๒๘ ตรวจพบว�าผู"ประกอบธุรกิจ
สัญญาซ้ือขายล�วงหน"าทําเอกสารประกอบการลงบัญชีหรือเปUดเผยข"อมูลในงบการเงินไม�ตรงกับความ
เป4นจริง หรือไม�ครบถ"วน หรือไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ให"ผู"สอบบัญชีเปUดเผยข"อเท็จจริงหรือ
ความเห็นดังกล�าวพร"อมท้ังผลกระทบท่ีเป4นสาระสําคัญต�องบการเงินไว"ในรายงานการสอบบัญชีท่ีตน
จะต"องลงลายมือชื่อ 

 
มาตรา ๓๐  ผู"สอบบัญชีตามมาตรา ๒๘ ต"องเป4นผู"สอบบัญชีรับอนุญาต ซ่ึง

สํานักงาน ก.ล.ต. ให"ความเห็นชอบ และมิใช�ผู"ถือหุ"น ผู"รับประโยชนEจากหุ"นตามมาตรา ๒๕ วรรคสี่ 
กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ"างของผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"านั้น และต"องรักษามรรยาท
และปฏิบัติงานสอบบัญชีให"เป4นไปตามข"อกําหนดของกฎหมายว�าด"วยผู"สอบบัญชีและข"อกําหนด
เพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

การให"ความเห็นชอบผู"สอบบัญชีรับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให"เป4นไปตามหลักเกณฑE
ท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 
ส�วนท่ี ๓ 

การปฏิบัติต�อทรัพยEสินของลูกค"า 
   

 
มาตรา ๓๑  บทบัญญัติในส�วนนี้ให"ใช"บังคับกับผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย

ล�วงหน"าประเภทตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าซ่ึงได"รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ และในกรณี
ท่ีเป4นการสมควรท่ีจะใช"บังคับบทบัญญัติในส�วนนี้กับผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าประเภท
อ่ืนเพ่ิมเติม ให"คณะกรรมการกํากับตลาดทุนเป4นผู"ประกาศกําหนด 

[คําว�า “คณะกรรมการกํากับตลาดทุน” แก"ไขเ พ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห�ง
พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑] 

 
มาตรา ๓๒  ในส�วนนี้ 
(๑) “ลูกค"า” หมายความว�า บุคคลซ่ึงใช"บริการจากผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย

ล�วงหน"า 
(๒) “ทรัพยEสินของลูกค"า” หมายความว�า 

(ก) ทรัพยEสินท่ีผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าได"รับมาหรือมีไว"เพ่ือเป4น
ประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าท่ีลูกค"านั้นได"ซ้ือขายไว" 

(ข) กําไรหรือสิทธิประโยชนEอ่ืนใดของลูกค"าอันเนื่องมาจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือ
ขายล�วงหน"าของลูกค"า 

(ค) ใบรับของคลังสินค"า ใบตราส�งหรือตราสารอ่ืนท่ีแสดงสิทธิในทรัพยEสินท่ีผู"
ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าถือไว"เพ่ือลูกค"า เพ่ือประโยชนEในการส�งมอบหรือเนื่องมาจากการ
รับมอบสินค"าตามสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าของลูกค"ารายนั้น 

(ง) เงิน หลักทรัพยEหรือทรัพยEสินอ่ืนท่ีผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า
ได"รับจากลูกค"าเพ่ือชําระราคาสินค"าท่ีจะรับมอบตามสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าของลูกค"ารายนั้นหรือท่ีผู"



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

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 

 

 

ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าได"รับไว"เพ่ือลูกค"าอันเนื่องมาจากการส�งมอบสินค"าตามสัญญาซ้ือขาย
ล�วงหน"าของลูกค"ารายนั้น 

(จ) เงินท่ีเหลือจากการขายหลักทรัพยEของลูกค"าท่ีโอนไว"ในชื่อของผู"ประกอบ
ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าเนื่องจากลูกค"าผิดนัดชําระหนี้ตามมาตรา ๓๖ 

(ฉ) ทรัพยEสินอ่ืนท่ีมีสภาพคล�องตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ
กําหนด 

[คําว�า “คณะกรรมการกํากับตลาดทุน” แก"ไขเ พ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห�ง
พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑] 

 
มาตรา ๓๓  ผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าต"องจัดเก็บทรัพยEสินของลูกค"า

แยกออกจากทรัพยEสินของตน และต"องจัดทําบัญชีทรัพยEสินของลูกค"าแต�ละรายแยกออกจากบัญชี
ทรัพยEสินของตน รวมท้ังเก็บรักษาบัญชีดังกล�าว  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑEท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด 

ในกรณีท่ีผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าได"ทดรองจ�ายทรัพยEสินของตนเพ่ือ
เป4นประกันหรือชําระหนี้ท่ีเก่ียวกับหรือเนื่องจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าแทนลูกค"า ให"ผู"
ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าจัดทําและเก็บรักษาบัญชีทดรองจ�ายของตนตามหลักเกณฑEท่ี
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

ให"สันนิษฐานว�ารายการและจํานวนทรัพยEสินในบัญชีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ถูกต"อง เว"นแต�จะพิสูจนEให"เห็นเป4นอย�างอ่ืน 

[คําว�า “คณะกรรมการกํากับตลาดทุน” แก"ไขเ พ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห�ง
พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑] 

 
มาตรา ๓๔  ห"ามมิให"ผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"านําทรัพยEสินของลูกค"า

ไปใช"เพ่ือการอ่ืนใด เว"นแต�เป4นการนําไปใช"ในกรณีดังต�อไปนี้ 
(๑) ทรัพยEสินของลูกค"ารายใดต"องนําไปใช"เพ่ือการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า

หรือเพ่ือการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับหรือเนื่องจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าของลูกค"ารายนั้น 
(๒) ในกรณีท่ีทรัพยEสินของลูกค"าเป4นเงิน ผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าอาจ

นําไปใช"เพ่ือการอ่ืนนอกจาก (๑) เพ่ือแสวงหาประโยชนEอ่ืนใดได"แต�ต"องได"รับความยินยอมจากลูกค"า
และเป4นไปตามหลักเกณฑEท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด และในกรณีท่ีเกิดดอกผล
หรือประโยชนEใด ๆ จะให"ตกแก�ผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าหรือลูกค"า หรือจะนํามา
แบ�งป7นกันประการใด ให"เป4นไปตามท่ีท้ังสองฝMายตกลงกัน 

[คําว�า “คณะกรรมการกํากับตลาดทุน” แก"ไขเ พ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห�ง
พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑] 

 
มาตรา ๓๕  ในกรณีท่ีทรัพยEสินของลูกค"าเป4นหลักทรัพยE ผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือ

ขายล�วงหน"าอาจขอให"ลูกค"าโอนหลักทรัพยEดังกล�าวไว"ในชื่อของตนเพ่ือประโยชนEของลูกค"าก็ได" 
เม่ือผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าต"องโอนหลักทรัพยEตามวรรคหนึ่งคืน

ให"แก�ลูกค"า ผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าอาจใช"หลักทรัพยEท่ีออกโดยนิติบุคคลเดียวกันหรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

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 

 

 

โครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน ประเภท รุ�น และชนิดเดียวกัน ในจํานวนท่ีเทียบเท�ากันคืนแทน
กันได" 

ในการส�งคืนหลักทรัพยE ให"ผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าส�งมอบดอกผล
หรือประโยชนEใด ๆ อันเกิดแต�หลักทรัพยEนั้นด"วย เว"นแต�จะได"ตกลงกันไว"เป4นอย�างอ่ืน 

ให"นําความในวรรคสองและวรรคสามมาใช"บังคับกับการคืนหลักทรัพยEในกรณีท่ีผู"
ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"านําหลักทรัพยEไปฝากไว"กับบุคคลอ่ืนโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๖  ในกรณีท่ีลูกค"าผิดนัดชําระหนี้อันเนื่องมาจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย

ล�วงหน"า ให"ผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าแจ"งให"ลูกค"าปฏิบัติการชําระหนี้ดังกล�าวภายใน
ระยะเวลาอันควร หากลูกค"าไม�ปฏิบัติการชําระหนี้ภายในกําหนดระยะเวลาดังกล�าว ผู"ประกอบธุรกิจ
สัญญาซ้ือขายล�วงหน"าอาจนําหลักทรัพยEของลูกค"าท่ีโอนไว"ในชื่อของตนเพ่ือประโยชนEของลูกค"าออก
ขายในตลาดท่ีมีการซ้ือขายหลักทรัพยEนั้นเป4นปกติได" หากไม�สามารถขายในตลาดนั้นได" ให"นําออก
ขายโดยวิธีการอ่ืนท่ีสามารถทําให"ได"ราคาท่ีเป4นธรรมแก�ลูกค"า 

เงินท่ีได"จากการขายหลักทรัพยEให"นํามาใช"เพ่ือการชําระหนี้ตามวรรคหนึ่งและ
ค�าใช"จ�ายท่ีจําเป4นในการขายหลักทรัพยEนั้น และหากยังมีเงินเหลือให"นําไปรวมไว"ในบัญชีทรัพยEสินของ
ลูกค"า 

 
มาตรา ๓๗  ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งรับคําร"องขอให"ฟYZนฟูกิจการของลูกค"าไว"เพ่ือ

พิจารณาหรือศาลมีคําสั่งพิทักษEทรัพยEในคดีล"มละลาย ให"เจ"าพนักงานพิทักษEทรัพยEแจ"งให"ผู"ประกอบ
ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าและสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม�ชักช"า และให"ผู"ประกอบธุรกิจสัญญา
ซ้ือขายล�วงหน"าดําเนินการดังต�อไปนี้ 

(๑) ล"างฐานะสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าของลูกค"าท่ีคงค"างอยู� ณ วันท่ีศาลมีคําสั่งรับคํา
ร"องขอให"ฟYZนฟูกิจการหรือมีคําสั่งพิทักษEทรัพยEตามท่ีกําหนดไว"ในกฎเกณฑEของสํานักหักบัญชีสัญญา
ซ้ือขายล�วงหน"า 

(๒) บังคับชําระหนี้เอากับทรัพยEสินของลูกค"าไม�ว�าทรัพยEสินนั้นจะเก็บรักษาโดยผู"
ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าเอง หรือผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าได"นําไปวางหรือ
ฝากไว"กับบุคคลอ่ืน สําหรับหนี้ท่ีเก่ียวกับหรือเนื่องจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าท่ีทําก�อน
หรือในวันท่ีศาลมีคําสั่งรับคําร"องขอให"ฟYZนฟูกิจการหรือวันท่ีศาลมีคําสั่งพิทักษEทรัพยE หรือหนี้ท่ีเกิดข้ึน
เนื่องจากการล"างฐานะสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าของลูกค"าตาม (๑) 

ในการนําทรัพยEสินของลูกค"าออกขายเพ่ือการชําระหนี้ หากทรัพยEสินนั้นเป4น
หลักทรัพยE ให"ผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าขายในตลาดท่ีซ้ือขายหลักทรัพยEนั้นเป4นปกติ 
หากไม�สามารถขายในตลาดนั้นได" ให"นําออกขายโดยวิธีการอ่ืนท่ีสามารถทําให"ได"ราคาท่ีเป4นธรรมแก�
ลูกค"า 

(๓) นําหนี้ท่ีเก่ียวกับหรือเนื่องจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าของลูกค"าท่ีทํา
ข้ึนก�อนหรือในวันท่ีศาลมีคําสั่งรับคําร"องขอให"ฟYZนฟูกิจการหรือมีคําสั่งพิทักษEทรัพยEหรือหนี้ท่ีเกิดข้ึน
เนื่องจากการล"างฐานะสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าของลูกค"าตาม (๑) มาหักกลบลบหนี้กับหนี้ท่ีผู"ประกอบ
ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าเป4นหนี้ลูกค"าอยู�ในเวลาท่ีศาลมีคําสั่งรับคําร"องขอให"ฟYZนฟูกิจการหรือมี
คําสั่งพิทักษEทรัพยE แม"ว�ามูลแห�งหนี้ท้ังสองฝMายจะไม�มีวัตถุเป4นอย�างเดียวกัน หรือเป4นหนี้ท่ีมีเง่ือนไข



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

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 

 

 

หรือเง่ือนเวลา หรือผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าได"สิทธิเรียกร"องดังกล�าวมาภายหลังท่ีศาลมี
คําสั่งให"ฟYZนฟูกิจการหรือมีคําสั่งพิทักษEทรัพยE 

ในกรณีท่ีหนี้ท่ีลูกค"ามีอยู�ต�อผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าเป4นหนี้ท่ีอยู�ใน
เง่ือนไขบังคับก�อน เม่ือผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าขอหักกลบลบหนี้ ผู"ประกอบธุรกิจ
สัญญาซ้ือขายล�วงหน"าจะต"องให"ประกันสําหรับจํานวนท่ีขอหักกลบลบหนี้นั้นแก�บุคคลผู"มีอํานาจ
หน"าท่ีจัดการทรัพยEสินของลูกค"าตามกฎหมายว�าด"วยล"มละลาย 

 
มาตรา ๓๘  เม่ือผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าได"ดําเนินการตามมาตรา 

๓๗ แล"ว หากยังมีทรัพยEสินของลูกค"าเหลืออยู� ให"ผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าส�งมอบ
ทรัพยEสินดังกล�าวให"แก�บุคคลผู"มีอํานาจหน"าท่ีจัดการทรัพยEสินของลูกค"าตามกฎหมายว�าด"วย
ล"มละลาย 

 
มาตรา ๓๙  ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งให"ฟYZนฟูกิจการหรือมีคําสั่งพิทักษEทรัพยEของลูกค"า

รายใด มิให"นําความในมาตรา ๙๐/๔๐ วรรคสอง มาตรา ๙๐/๔๑ มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๕ 
แห�งพระราชบัญญัติล"มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แล"วแต�กรณี มาใช"บังคับแก�การชําระหนี้ตาม
สัญญาซ้ือขายล�วงหน"า การรับมาหรือมีไว"ซ่ึงทรัพยEสินเพ่ือเป4นประกันการซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
ล�วงหน"า หรือการล"างฐานะสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าของลูกค"ารายนั้น เว"นแต�ผู"ทําแผน ผู"บริหารแผน 
หรือเจ"าพนักงานพิทักษEทรัพยEจะพิสูจนEได"ว�าผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"ารู"ว�าลูกค"ากระทํา
การหรือยินยอมให"กระทําการดังกล�าวเพ่ือมิให"เจ"าหนี้อ่ืนของลูกค"าได"รับชําระหนี้ท้ังหมดหรือบางส�วน 
หรือเป4นกรณีท่ีผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"ามิได"กระทําการดังกล�าวตามประเพณีธุรกิจ 

 
มาตรา ๔๐  ในการดําเนินการตามมาตรา ๓๗ หากทรัพยEสินของลูกค"ามีไม�เพียงพอ

กับหนี้ท่ีลูกค"ามีอยู�กับผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า ให"ผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย
ล�วงหน"ามีสิทธิขอรับชําระหนี้ในการฟYZนฟูกิจการหรือในคดีล"มละลายของลูกค"าสําหรับหนี้ท่ียังไม�ได"รับ
ชําระหนี้  ท้ังนี้ ต"องยื่นขอรับชําระหนี้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว"ในมาตรา ๙๐/๒๖ หรือมาตรา ๙๑ 
แห�งพระราชบัญญัติล"มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แล"วแต�กรณี 

 
ส�วนท่ี ๔ 

การคุ"มครองทรัพยEสินของลูกค"า 
   

 
มาตรา ๔๑  บทบัญญัติในส�วนนี้ให"ใช"บังคับกับผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย

ล�วงหน"าประเภทตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า ซ่ึงได"รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ และใน
กรณีท่ีเป4นการสมควรท่ีจะใช"บังคับบทบัญญัติในส�วนนี้กับผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า
ประเภทอ่ืนเพ่ิมเติม ให"คณะกรรมการกํากับตลาดทุนเป4นผู"ประกาศกําหนด 

[คําว�า “คณะกรรมการกํากับตลาดทุน” แก"ไขเ พ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห�ง
พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑] 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

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 ๔๒  ในส�วนนี้ 
(๑) “ลูกค"า” หมายความว�า 

(ก) บุคคลซ่ึงใช"บริการจากผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าและมีฐานะ
สุทธิเป4นเจ"าหนี้ของผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าอันเนื่องมาจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
ล�วงหน"ากับผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"านั้น หรือ 

(ข) บุคคลอ่ืนนอกจากบุคคลตาม (ก) ซ่ึงมีฐานะสุทธิเป4นเจ"าหนี้ของผู"ประกอบ
ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าอันเนื่องมาจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า การล"างฐานะสัญญาซ้ือ
ขายล�วงหน"า หรือการปรับฐานะสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าสําหรับสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าท่ีบุคคลตาม (ก) 
ผูกพันอยู� 

(๒) “ทรัพยEสินท่ีถือว�าเป4นของลูกค"า” หมายความถึงทรัพยEสินดังต�อไปนี้ เว"นแต�
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะประกาศกําหนดเป4นอย�างอ่ืน 

(ก) ทรัพยEสินของลูกค"าตามมาตรา ๓๒ (๒) รวมท้ังดอกผลหรือประโยชนEใด ๆ 
ท่ีเกิดจากทรัพยEสินในส�วนท่ีเป4นของลูกค"า 

(ข) สัญญาซ้ือขายล�วงหน"าของลูกค"าท่ียังคงค"างอยู� 
(ค) ทรัพยEสินท่ีจัดเก็บแยกไว"ต�างหากจากทรัพยEสินของผู"ประกอบธุรกิจสัญญา

ซ้ือขายล�วงหน"าตามมาตรา ๓๓ 
(ง) ทรัพยEสินท่ีลูกค"าวางต�อผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าเพ่ือเป4น

ประกันการกู"ยืมเงินเพ่ือซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า  ท้ังนี้ เฉพาะจํานวนท่ีเกินกว�าหนี้กู"ยืมเงิน
ดังกล�าวท่ีลูกค"ามีต�อผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 

(จ) หลักทรัพยEหรือตราสารทางการเงินอ่ืนใดท่ีผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย
ล�วงหน"าถือไว"ในลักษณะเป4นเจ"าของ ซ่ึงเป4นหลักทรัพยEหรือตราสารทางการเงินท่ีออกโดยนิติบุคคล
เดียวกันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน ประเภท รุ�น และชนิดเดียวกันกับหลักทรัพยEหรือ
ตราสารทางการเงินของลูกค"า  ท้ังนี้ ในจํานวนท่ีจําเป4นเพ่ือการส�งคืนหลักทรัพยEหรือตราสารทาง
การเงินประเภท รุ�น และชนิดเดียวกันนั้นแก�ลูกค"าตามสิทธิเรียกร"องท่ีลูกค"ามีต�อผู"ประกอบธุรกิจ
สัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 

(ฉ) ทรัพยEสินอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 
[คําว�า “คณะกรรมการกํากับตลาดทุน” แก"ไขเ พ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห�ง

พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑] 
 
มาตรา ๔๓  เม่ือผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าตกเป4นลูกหนี้ตามคํา

พิพากษาหรือถูกศาลสั่งพิทักษEทรัพยE ให"ทรัพยEสินท่ีถือว�าเป4นของลูกค"าได"รับการคุ"มครองโดยไม�ถือ
เป4นทรัพยEสินท่ีอยู�ภายใต"การยึดหรืออายัดในคดีแพ�งหรือเป4นทรัพยEสินท่ีอาจแบ�งแก�เจ"าหนี้ในคดี
ล"มละลาย 

ในกรณีท่ีผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าถูกศาลสั่งพิทักษEทรัพยEตามวรรค
หนึ่ง ให"เจ"าพนักงานพิทักษEทรัพยEและสํานักงาน ก.ล.ต. เป4นผู"มีอํานาจดําเนินการแยกและจัดการ
ทรัพยEสินท่ีถือว�าเป4นของลูกค"ารวมท้ังมีอํานาจดําเนินการดังต�อไปนี้  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑEท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดโดยได"ปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรมแล"ว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

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 

 

 

(๑) รวบรวมทรัพยEสินท่ีถือว�าเป4นของลูกค"าและจัดสรรทรัพยEสินท่ีถือว�าเป4นของ
ลูกค"าคืนให"แก�ลูกค"า 

(๒) โอนบัญชีและทรัพยEสินท่ีถือว�าเป4นของลูกค"าไปให"ผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย
ล�วงหน"ารายอ่ืน 

(๓) ล"างฐานะสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าของลูกค"าในกรณีท่ีไม�สามารถโอนให"ผู"ประกอบ
ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"ารายอ่ืนได" 

(๔) ประนีประนอมยอมความ ฟTองร"อง ต�อสู"คดี หรือดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให"การ
จัดการทรัพยEสินท่ีถือว�าเป4นของลูกค"าเสร็จสิ้นไป 

ในการดําเนินการตามวรรคสอง เจ"าพนักงานพิทักษEทรัพยEและสํานักงาน ก.ล.ต. จะ
มอบอํานาจให"บุคคลใดดําเนินการแทนก็ได" 

 
มาตรา ๔๔  ในการจัดการทรัพยEสินท่ีถือว�าเป4นของลูกค"าตามมาตรา ๔๓ ให"ลูกค"า

ซ่ึงไม�มีประโยชนEเก่ียวข"องกับผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าในลักษณะตามท่ีคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนด มีสิทธิได"รับจัดสรรทรัพยEสินคืนก�อน 

[คําว�า “คณะกรรมการกํากับตลาดทุน” แก"ไขเ พ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห�ง
พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑] 

 
มาตรา ๔๕  ในกรณีท่ีผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าถูกศาลสั่งพิทักษEทรัพยE

และได"มีการจัดการทรัพยEสินท่ีถือว�าเป4นของลูกค"าตามมาตรา ๔๓ แล"ว หากลูกค"าได"รับทรัพยEสินคืน
ไม�ครบจํานวน ให"ลูกค"ามีสิทธิขอรับชําระหนี้สําหรับจํานวนท่ียังขาดอยู�ในคดีล"มละลายของผู"ประกอบ
ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าได"  ท้ังนี้ ต"องยื่นขอรับชําระหนี้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว"ในมาตรา 
๙๑ แห�งพระราชบัญญัติล"มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

 
มาตรา ๔๖  เม่ือผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าถูกทางการหรือหน�วยงานท่ี

มีหน"าท่ีกํากับดูแลตามกฎหมายอ่ืนสั่งระงับการดําเนินกิจการบางส�วนหรือท้ังหมด ให"ผู"ประกอบธุรกิจ
สัญญาซ้ือขายล�วงหน"าแจ"งให"สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม�ชักช"า 

เม่ือเกิดกรณีตามวรรคหนึ่ง ให"ทรัพยEสินท่ีถือว�าเป4นของลูกค"าได"รับการคุ"มครองโดย
ไม�ถือเป4นทรัพยEสินท่ีอยู�ภายใต"การห"ามจําหน�าย จ�าย หรือโอน ตามคําสั่งอันชอบด"วยกฎหมายท่ีให"
ระงับการดําเนินกิจการบางส�วนหรือท้ังหมด 

 
ส�วนท่ี ๕ 

การระงับข"อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
   

 
มาตรา ๔๗  เพ่ือประโยชนEในการคุ"มครองลูกค"าและเพ่ือให"การระงับข"อพิพาท

เป4นไปโดยรวดเร็วและเป4นธรรม ลูกค"าอาจขอให"มีการระงับข"อพิพาททางแพ�งท่ีเก่ียวกับหรือเนื่องจาก
การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล�วงหน"าโดยอนุญาโตตุลาการซึ่งสํานักงาน ก.ล.ต. จัดให"มีขึ้นได" 
โดยมีหนังสือแจ"งความประสงคEไปยังผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า และเม่ือผู"ประกอบธุรกิจ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

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 

 

 

สัญญาซ้ือขายล�วงหน"าได"รับหนังสือแล"ว ให"ถือว�าท้ังสองฝMายได"ตกลงทําสัญญาอนุญาโตตุลาการเพ่ือ
ระงับข"อพิพาทท่ีเกิดข้ึน 

ข"อพิพาทท่ีจะเสนอให"อนุญาโตตุลาการพิจารณาตามวรรคหนึ่งนั้น ต"องมีจํานวนทุน
ทรัพยEไม�เกินจํานวนท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๔๘  ให"นํากฎหมายว�าด"วยอนุญาโตตุลาการมาใช"บังคับกับการระงับข"อ

พิพาทตามมาตรา ๔๗ โดยอนุโลม 
 

ส�วนท่ี ๖ 
มาตรการคุ"มครองทรัพยEสินของลูกค"าและระบบการชําระหนี้ 

ตามสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 
   

 
มาตรา ๔๙  ผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าต"องดํารงฐานะทางการเงิน

ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๕๐  เม่ือปรากฏหลักฐานต�อสํานักงาน ก.ล.ต. ว�าผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือ

ขายล�วงหน"าใดไม�สามารถดํารงฐานะทางการเงินได"ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดตาม
มาตรา ๔๙ หรือมีการดําเนินงานท่ีมีลักษณะอันอาจจะก�อให"เกิดความเสียหายต�อทรัพยEสินของลูกค"า
หรือระบบการชําระหนี้ตามสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า หรือมีเหตุการณEท่ีอาจมีผลกระทบต�อสถานะทาง
การเงินหรือการดําเนินงานของผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าอย�างมีนัยสําคัญ ให"สํานักงาน 
ก.ล.ต. มีอํานาจสั่งให"ผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 

(๑) งดการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า เว"นแต�การซ้ือขายเพ่ือล"างฐานะสัญญาซ้ือขาย
ล�วงหน"า 

(๒) โอนฐานะสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าและทรัพยEสินของลูกค"าไปให"ผู"ประกอบธุรกิจ
สัญญาซ้ือขายล�วงหน"ารายอ่ืนดําเนินการแทน 

(๓) ล"างฐานะสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าของลูกค"าในกรณีท่ีไม�สามารถโอนให"ผู"ประกอบ
ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"ารายอ่ืนได" 

(๔) ล"างฐานะสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าท่ีผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"ามีไว"
เพ่ือประโยชนEของตนเอง 

(๕) กระทําการหรืองดเว"นกระทําการใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
ในกรณีท่ีปรากฏเหตุการณEตามวรรคหนึ่ง และมีความจําเป4นรีบด�วนท่ีต"องปTองกัน

หรือบรรเทาความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนหรือเป4นกรณีท่ีผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าไม�
ปฏิบัติตามคําสั่งตามวรรคหนึ่ง ให"สํานักงาน ก.ล.ต. มีอํานาจสั่งระงับการดําเนินกิจการท้ังหมดหรือ
บางส�วนของผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าและมีอํานาจดําเนินการตาม (๒) (๓) หรือ (๔) ได" 

 
มาตรา ๕๑  ในกรณีท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ได"มีคําสั่งระงับการดําเนินกิจการท้ังหมด

หรือบางส�วนของผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แล"ว สํานักงาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

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 

 

 

ก.ล.ต. อาจมอบหมายให"สํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าใดเป4นผู"ดําเนินการตามมาตรา ๕๐ (๒) 
(๓) หรือ (๔) แทนได" 

 
มาตรา ๕๒  การดําเนินการของสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา ๕๐ หรือสํานักหัก

บัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าตามมาตรา ๕๑ ให"มีผลผูกพันผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า
เสมือนหนึ่งผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"านั้นได"ดําเนินการดังกล�าวเอง และในกรณีท่ีมี
ค�าใช"จ�ายเกิดข้ึนให"จ�ายจากทรัพยEสินของผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"านั้น 

 
มาตรา ๕๓  การดําเนินการตามมาตรา ๕๐ (๒) (๓) (๔) และ (๕) หรือมาตรา ๕๑ 

โดยชอบ ให"ถือว�ามีผลผูกพันตามกฎหมาย และไม�ตกอยู�ภายใต"บังคับมาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ และ
มาตรา ๑๑๕ แห�งพระราชบัญญัติล"มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และมาตรา ๒๓๗ มาตรา ๓๔๙ และ
มาตรา ๓๕๐ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยE แต�ในกรณีท่ีการดําเนินการดังกล�าวเป4นการโอน
ฐานะสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าหรือทรัพยEสินของลูกค"าไปให"ผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าราย
อ่ืนดําเนินการแทน ในกรณีนี้ย�อมไม�กระทบกระเทือนสิทธิของลูกค"าท่ีจะยกข"อต�อสู"ตามมาตรา ๓๐๘ 
วรรคสอง แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยE 

 
หมวด ๓ 

ศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 
   

 
ส�วนท่ี ๑ 

การกํากับควบคุมศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 
   

 
มาตรา ๕๔  ศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าต"องเป4นนิติบุคคลประเภทบริษัท

มหาชนจํากัด และได"รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าท่ีเปUดให"เฉพาะผู"ลงทุนสถาบันซ้ือขายสัญญาซ้ือ

ขายล�วงหน"าเพ่ือตนเองต"องเป4นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดและจด
ทะเบียนกับสํานักงาน ก.ล.ต. 

การขออนุญาต การขอจดทะเบียน การออกใบอนุญาต และการรับจดทะเบียน 
ให"เป4นไปตามหลักเกณฑEท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๕๕  เพ่ือประโยชนEในการคุ"มครองผู"ลงทุน การรักษาความม่ันคงของระบบ

การเงิน หรือการควบคุมความเสี่ยงอันเกิดจากสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า ให"คณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑEเพ่ือให"ศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าปฏิบัติได" 

[คําว�า “คณะกรรมการกํากับตลาดทุน” แก"ไขเ พ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห�ง
พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑] 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

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 

 

 

ส�วนท่ี ๒ 
หลักเกณฑEสําหรับศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 

   
 
มาตรา ๕๖  บทบัญญัติในส�วนนี้ เว"นแต�มาตรา ๗๐ มิให"ใช"บังคับกับศูนยEซ้ือขาย

สัญญาซ้ือขายล�วงหน"าตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง 
 
มาตรา ๕๗  ศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าต"อง 
(๑) มีแหล�งเงินทุนท่ีเพียงพอสําหรับรองรับการประกอบกิจการและความเสี่ยงใน

ด"านต�าง ๆ ท่ีอาจเกิดจากการประกอบการเป4นศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 
(๒) มีระบบการชําระหนี้ตามสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าโดยสํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขาย

ล�วงหน"าท่ีดําเนินการโดยศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าเองหรือโดยบุคคลอ่ืน 
(๓) มีมาตรการเพ่ือส�งเสริมและรักษามาตรฐานในเรื่องความม่ันคง ความน�าเชื่อถือ 

ตลอดจนความเป4นธรรมในการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 
(๔) มีระบบการบันทึกและเผยแพร�ข"อมูลเก่ียวกับการเสนอราคาและการซ้ือขาย

สัญญาซ้ือขายล�วงหน"าอย�างมีประสิทธิภาพ 
(๕) มีมาตรการรองรับเม่ือเกิดกรณีฉุกเฉินท่ีอาจมีผลกระทบต�อการซ้ือขายสัญญาซ้ือ

ขายล�วงหน"าหรือการชําระหนี้ตามสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 
(๖) มีระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเก่ียวกับข"อร"องเรียนหรือข"อพิพาทท่ีเกิดข้ึน

เก่ียวกับการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าในศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าหรือเกิดจากการใช"
บริการท่ีจัดโดยศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 

(๗) มีหลักเกณฑEในการรับสมาชิก โดยการกําหนดหลักเกณฑEดังกล�าวต"องคํานึงถึง
ความเหมาะสมและสถานภาพของผู"ซ่ึงจะเป4นสมาชิก และ 

(๘) มีกฎเกณฑEท่ีใช"บังคับกับสมาชิกและต"องมีมาตรการกํากับดูแลให"สมาชิกและ
ผู"ปฏิบัติงานให"กับสมาชิกปฏิบัติตามกฎเกณฑEและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย
ล�วงหน"า 

 
มาตรา ๕๘  ให"ศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าจัดให"สมาชิกผูกพันตนว�าจะ

ปฏิบัติตามกฎเกณฑEของศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า และยอมรับท่ีจะให"ศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือ
ขายล�วงหน"าลงโทษทางวินัยหากตนฝMาฝYนหรือไม�ปฏิบัติตามกฎเกณฑEดังกล�าว 

กฎเกณฑEตามวรรคหนึ่ง ต"องมีระบบท่ีให"ความเป4นธรรมแก�สมาชิก รวมท้ังมีระบบ
การพิจารณาการอุทธรณEคําสั่ งลงโทษสมาชิกโดยคณะกรรมการ  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑE ท่ี
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

หลักเกณฑEตามวรรคสอง ให"กําหนดคุณสมบัติของกรรมการ วิธีการยื่นอุทธรณEและ
การพิจารณาอุทธรณEด"วย 

[คําว�า “คณะกรรมการกํากับตลาดทุน” แก"ไขเ พ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห�ง
พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑] 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

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 ๕๙  ในกรณีท่ีบุคคลใดถือหุ"นในศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าเกินร"อย
ละห"าของจํานวนหุ"นท้ังหมดของศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า ห"ามมิให"ศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือ
ขายล�วงหน"าจ�ายเงินป7นผลหรือผลประโยชนEอ่ืนใด สําหรับจํานวนหุ"นในส�วนท่ีเกินร"อยละห"าให"แก�
บุคคลนั้น หรือยอมให"บุคคลนั้นออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู"ถือหุ"นสําหรับจํานวนหุ"นในส�วนท่ีเกิน
ร"อยละห"า เว"นแต�คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ�อนผันในเรื่องการถือหุ"นเป4นประการอ่ืน 

 
มาตรา ๖๐  กรรมการของศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าอย�างน"อยสองในห"า

ของจํานวนกรรมการต"องเป4นบุคคลซ่ึงสามารถปฏิบัติหน"าท่ีเพ่ือดูแลผลประโยชนEของสมาชิก ผู"ลงทุน 
หรือบุคคลซ่ึงเก่ียวข"องกับตลาดสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าในอัตราส�วนท่ีเหมาะสมตามท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๖๑  นอกจากต"องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต"องห"ามตามกฎหมายว�าด"วย

บริษัทมหาชนจํากัดแล"ว กรรมการของศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าต"องไม�มีลักษณะต"องห"าม
ดังต�อไปนี้ 

(๑) มีประวัติเสียหายหรือดําเนินกิจการใดท่ีมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความ
รับผิดชอบหรือความรอบคอบเยี่ยงผู"ประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑEท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด 

(๒) เป4นข"าราชการการเมือง 
(๓) เป4นข"าราชการหรือพนักงานในหน�วยงานของรัฐท่ีมีหน"าท่ีกํากับดูแลศูนยEซ้ือขาย

สัญญาซ้ือขายล�วงหน"าหรือสถาบันการเงิน 
 
มาตรา ๖๒  นอกจากการพ"นจากตําแหน�งตามท่ีกฎหมายว�าด"วยบริษัทมหาชนจํากัด

กําหนดแล"ว กรรมการศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าพ"นจากตําแหน�งเม่ือ 
(๑) มีลักษณะต"องห"ามตามมาตรา ๖๑ 
(๒) คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งถอดถอนออกจากตําแหน�ง เนื่องจากปฏิบัติหน"าท่ี

บกพร�องอย�างร"ายแรงหรือกระทําผิดต�อหน"าท่ีของตนโดยทุจริต 
 
มาตรา ๖๓  กฎเกณฑEของศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าให"มีผลใช"บังคับเม่ือ

ได"รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
ในกรณีท่ีกฎเกณฑEตามวรรคหนึ่งอาจมีผลกระทบต�อการดําเนินธุรกิจหรือประโยชนE

ได"เสียของสมาชิก ผู"ลงทุน หรือบุคคลซ่ึงเก่ียวข"องกับศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า ให"ศูนยEซ้ือ
ขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าจัดให"มีการรับฟ7งความคิดเห็นจากบุคคลดังกล�าว และจัดส�งรายงานการรับ
ฟ7งความคิดเห็นนั้นให"คณะกรรมการกํากับตลาดทุนเพ่ือประกอบการพิจารณาให"ความเห็นชอบ 

การให"ความเห็นชอบกฎเกณฑEตามวรรคหนึ่งและการรับฟ7งความคิดเห็นตามวรรค
สอง มิให"ใช"บังคับกับกฎเกณฑEท่ีเก่ียวกับการบริหารงานภายในองคEกรของศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
ล�วงหน"าหรือกฎเกณฑEอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

[คําว�า “คณะกรรมการกํากับตลาดทุน” แก"ไขเ พ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห�ง
พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑] 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

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 ๖๔  เม่ือศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าได"เสนอกฎเกณฑEเพ่ือขอความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับตลาดทุนแล"ว ให"คณะกรรมการกํากับตลาดทุนพิจารณาและแจ"งผล
การพิจารณาให"ศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"านั้นทราบภายในสี่สิบห"าวันนับแต�วันท่ีได"รับ
กฎเกณฑEและเอกสารหลักฐานท่ีถูกต"องและครบถ"วนตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะไม�ให"ความเห็นชอบกฎเกณฑEของศูนยEซ้ือขาย
สัญญาซ้ือขายล�วงหน"าได"เฉพาะกรณีดังต�อไปนี้ 

(๑) กฎเกณฑEนั้นไม�สอดคล"องกับหลักเกณฑEท่ีกําหนดไว"ในมาตรา ๕๗ หรือไม�เพียง
พอท่ีจะทําให"หลักเกณฑEท่ีกําหนดไว"ในมาตรา ๕๗ บรรลุผล หรือ 

(๒) กฎเกณฑEนั้นไม�เป4นธรรมต�อสมาชิก ผู"ลงทุน หรือบุคคลซ่ึงเก่ียวข"องกับศูนยEซ้ือ
ขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 

เม่ือพ"นกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล"ว หากคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
ไม�ได"แจ"งผลการพิจารณาหรือไม�ได"แจ"งให"มีการแก"ไขกฎเกณฑEดังกล�าวไปยังศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
ล�วงหน"า ให"ถือว�ากฎเกณฑEนั้นได"รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

[คําว�า “คณะกรรมการกํากับตลาดทุน” แก"ไขเ พ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห�ง
พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑] 

 
มาตรา ๖๕  ในกรณีท่ีข"อเท็จจริงและพฤติการณEเปลี่ยนแปลงไป ให"คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. มีอํานาจสั่งให"ศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"ากําหนดกฎเกณฑEเพ่ิมเติม หรือยกเลิกหรือ
แก"ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑEท่ีมีอยู�แล"ว ตลอดจนมีอํานาจสั่งให"ศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า
ดําเนินการใด ๆ ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นสมควรได" 

 
มาตรา ๖๖  ในกรณีท่ีมีความจําเป4น ศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าจะออก

กฎเกณฑEเพ่ือใช"บังคับเป4นการชั่วคราวได"โดยไม�ต"องดําเนินการตามมาตรา ๖๓ ในการนี้ต"องปฏิบัติให"
เป4นไปตามหลักเกณฑEท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเห็นว�า ศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งโดยไม�สุจริต ไม�มีเหตุอันสมควร หรือไม�ปฏิบัติตามหลักเกณฑEท่ีกําหนดตาม
วรรคหนึ่ง ให"คณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีอํานาจสั่งให"ศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"ายกเลิก
หรือแก"ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑEดังกล�าว ตลอดจนดําเนินการใด ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนเห็นสมควรได" 

[คําว�า “คณะกรรมการกํากับตลาดทุน” แก"ไขเ พ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห�ง
พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑] 

 
มาตรา ๖๗  การจัดให"มีการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าใดจะกระทําได"ต�อเม่ือ

ศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าได"ยื่นแบบและข"อความของสัญญาซ้ือขายล�วงหน"านั้นให"สํานักงาน 
ก.ล.ต. ให"ความเห็นชอบในสาระสําคัญแล"ว 

เม่ือสํานักงาน ก.ล.ต. ได"รับคําขอความเห็นชอบแบบและข"อความของสัญญาซ้ือขาย
ล�วงหน"านั้นแล"ว ให"สํานักงาน ก.ล.ต. พิจารณาและแจ"งผลการพิจารณาให"ศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

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 

 

 

ล�วงหน"านั้นทราบภายในสี่สิบห"าวันนับแต�วันท่ีได"รับคําขอและเอกสารหลักฐานท่ีถูกต"องและครบถ"วน
ตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เว"นแต�ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป4นไม�อาจพิจารณาให"แล"วเสร็จ
ภายในกําหนดระยะเวลาดังกล�าว ให"ขยายระยะเวลาออกไปได"อีกไม�เกินสามสิบวันนับแต�วันท่ีครบ
กําหนดระยะเวลาดังกล�าว 

ศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าอาจขอยกเลิกหรือแก"ไขเปลี่ยนแปลงแบบและ
ข"อความของสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าท่ีได"รับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งได"  ท้ังนี้ ให"นําความในวรรค
หนึ่งและวรรคสองมาใช"บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๘  ในกรณีท่ีปรากฏในภายหลังว�าแบบและข"อความของสัญญาซ้ือขาย

ล�วงหน"าท่ีได"รับความเห็นชอบตามมาตรา ๖๗ ไม�สอดคล"องกับสภาพเศรษฐกิจ ให"สํานักงาน ก.ล.ต. มี
อํานาจยกเลิกความเห็นชอบท่ีให"ไว"แล"วได" 

 
มาตรา ๖๙  ในการให"ความเห็นชอบหรือยกเลิกการให"ความเห็นชอบตามมาตรา 

๖๗ และมาตรา ๖๘ หากสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าเป4นสัญญาท่ีมีสินค"าเป4นหลักทรัพยEประเภทพันธบัตร
หรือต๋ัวเงินคลัง หรือเป4นสัญญาท่ีกําหนดให"มีการชําระเงินท่ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินหรือ
อัตราดอกเบ้ีย ให"สํานักงาน ก.ล.ต. ปรึกษาหารือกับธนาคารแห�งประเทศไทยก�อน 

 
มาตรา ๗๐  ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป4นเพ่ือประโยชนEในการรักษาความม่ันคงของระบบ

การเงิน เศรษฐกิจของประเทศ หรือดํารงไว"ซ่ึงเสถียรภาพของระบบการซ้ือขายและการชําระหนี้ใน
ตลาดสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า ให"คณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีอํานาจสั่งให"ศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
ล�วงหน"าดําเนินการดังต�อไปนี้ 

(๑) สั่งงดการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า เว"นแต�การซ้ือขายเพ่ือล"างฐานะสัญญา
ซ้ือขายล�วงหน"า 

(๒) สั่งล"างฐานะสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 
(๓) สั่งจํากัดช�วงราคาการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 
(๔) สั่งแก"ไขหรือพักการบังคับใช"กฎเกณฑEใด ๆ ของศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย

ล�วงหน"าเป4นการชั่วคราว 
(๕) กระทําการหรืองดเว"นกระทําการใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าจําเป4นต"อง

แก"ไขหรือกําหนดกฎเกณฑEเพ่ิมเติม ศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าไม�ต"องเสนอกฎเกณฑEให"
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนให"ความเห็นชอบตามมาตรา ๖๓ และให"ถือว�ากฎเกณฑEดังกล�าวได"รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับตลาดทุนแล"ว 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป4นอันเนื่องมาจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าซ่ึงกําหนดให"
ชําระเงินท่ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน อันอาจมีผลกระทบต�อความม่ันคงของระบบการเงิน 
เศรษฐกิจของประเทศ หรือเสถียรภาพของระบบการซ้ือขายและการชําระหนี้ในตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล�วงหน"า ธนาคารแห�งประเทศไทยจะแจ"งให"คณะกรรมการกํากับตลาดทุนทราบเพ่ือพิจารณา
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได" 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

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 

 

 

[คําว�า “คณะกรรมการกํากับตลาดทุน” แก"ไขเ พ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห�ง
พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑] 

 
มาตรา ๗๑  เม่ือศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าได"มีคําสั่งลงโทษทางวินัยสมาชิก

ของตนแล"ว ให"แจ"งคําสั่งและส�งเอกสารหลักฐานการลงโทษดังกล�าวให"สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม�
ชักช"า 

 
มาตรา ๗๒  ในกรณีท่ีผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าซ่ึงเป4นสมาชิกของศูนยE

ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าใดฝMาฝYนหรือไม�ปฏิบัติตามกฎเกณฑEท่ีศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า
กําหนด และการกระทําดังกล�าวเป4นการฝMาฝYนหรือไม�ปฏิบัติตามหลักเกณฑEท่ีคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนหรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดในเรื่องเดียวกัน และศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
ล�วงหน"าได"ดําเนินการลงโทษทางวินัยสมาชิกซ่ึงฝMาฝYนหรือไม�ปฏิบัติตามกฎเกณฑEของตนแล"ว 
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงาน ก.ล.ต. จะไม�ลงโทษทางปกครองสมาชิกของศูนยEซ้ือขาย
สัญญาซ้ือขายล�วงหน"านั้นอีกก็ได" หากเห็นว�าสมาชิกดังกล�าวได"รับโทษอย�างเหมาะสมแล"ว 

[คําว�า “คณะกรรมการกํากับตลาดทุน” แก"ไขเ พ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห�ง
พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑] 

 
มาตรา ๗๓  เพ่ือพิทักษEประโยชนEของประชาชนหรือคุ"มครองผู"ลงทุน ให"ศูนยEซ้ือขาย

สัญญาซ้ือขายล�วงหน"าเปUดเผยข"อมูลเก่ียวกับการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า สมาชิกของศูนยEซ้ือ
ขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า หรือข"อมูลเก่ียวกับการกระทําความผิดและการลงโทษสมาชิกของศูนยEซ้ือ
ขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า รวมตลอดถึงข"อมูลอ่ืนใดท่ีได"รับเนื่องจากการประกอบการเป4นศูนยEซ้ือขาย
สัญญาซ้ือขายล�วงหน"า  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑEท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

ในกรณีท่ีบุคคลใดเห็นว�าข"อมูลท่ีศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าเปUดเผยยังไม�
เพียงพอ ให"บุคคลดังกล�าวเสนอความเห็นต�อคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเพ่ือกําหนดหลักเกณฑEให"
ศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"านั้นเปUดเผยข"อมูลเพ่ิมเติมได" 

[คําว�า “คณะกรรมการกํากับตลาดทุน” แก"ไขเ พ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห�ง
พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑] 

 
มาตรา ๗๔  ให"นําความในมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ มา

ใช"บังคับกับศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าโดยอนุโลม 
ให"นําความในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ มาใช"บังคับกับผู"สอบบัญชีของศูนยEซ้ือ

ขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าโดยอนุโลม 
 

หมวด ๔ 
สํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 

   
 

ส�วนท่ี ๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

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 

 

 

การกํากับควบคุมสํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 
   

 
มาตรา ๗๕  สํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าต"องเป4นนิติบุคคลประเภทบริษัท

จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดและได"รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าท่ีเปUดให"เฉพาะผู"ลงทุนสถาบันใช"บริการในการ

ชําระหนี้เพ่ือตนเองต"องเป4นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดและจดทะเบียนกับ
สํานักงาน ก.ล.ต. 

การขออนุญาต การขอจดทะเบียน การออกใบอนุญาต และการรับจดทะเบียนให"
เป4นไปตามหลักเกณฑEท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๗๖  เพ่ือประโยชนEในการคุ"มครองผู"ลงทุน การรักษาความม่ันคงของระบบ

การเงิน หรือการควบคุมความเสี่ยงอันเกิดจากสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า ให"คณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑEเพ่ือให"สํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าปฏิบัติได" 

[คําว�า “คณะกรรมการกํากับตลาดทุน” แก"ไขเ พ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห�ง
พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑] 

 
ส�วนท่ี ๒ 

หลักเกณฑEสําหรับสํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 
   

 
มาตรา ๗๗  บทบัญญัติในส�วนนี้ เว"นแต�มาตรา ๗๙ มิให"ใช"บังคับกับสํานักหักบัญชี

สัญญาซ้ือขายล�วงหน"าตามมาตรา ๗๕ วรรคสอง 
 
มาตรา ๗๘  สํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าต"อง 
(๑) มีแหล�งเงินทุนท่ีเพียงพอสําหรับรองรับการประกอบกิจการและความเสี่ยงใน

ด"านต�าง ๆ ท่ีอาจเกิดจากการประกอบการเป4นสํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 
(๒) มีระบบการชําระหนี้ตามสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าท่ีสามารถให"ความม่ันใจว�าจะมี

การปฏิบัติการชําระหนี้ตามสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า รวมท้ังต"องมีกระบวนการจัดการท่ีชัดเจนสําหรับ
กรณีท่ีมีการผิดนัดชําระหนี้ตามสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 

(๓) มีมาตรการรองรับเม่ือเกิดกรณีฉุกเฉินท่ีอาจมีผลกระทบต�อการชําระหนี้ตาม
สัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 

(๔) มีหลักเกณฑEในการรับสมาชิก โดยการกําหนดหลักเกณฑEดังกล�าวต"องคํานึงถึง
ความเหมาะสมและฐานะทางการเงินของผู"ซ่ึงจะเป4นสมาชิก 

(๕) มีกฎเกณฑEท่ีใช"บังคับกับสมาชิกและต"องมีมาตรการกํากับดูแลให"สมาชิกปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑEดังกล�าว และ 

(๖) มีระบบกํากับตรวจสอบฐานะทางการเงินและฐานะสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าของ
สมาชิก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

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 ๗๙  ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป4นเพ่ือประโยชนEในการรักษาความม่ันคงของระบบ

การเงิน เศรษฐกิจของประเทศ หรือดํารงไว"ซ่ึงเสถียรภาพของระบบการซ้ือขายและการชําระหนี้ใน
ตลาดสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า ให"คณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีอํานาจสั่งให"สํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือ
ขายล�วงหน"าดําเนินการดังต�อไปนี้ 

(๑) สั่งให"สมาชิกเพ่ิมหลักประกันสําหรับสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 
(๒) เปลี่ยนแปลงระดับสูงสุดของฐานะสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าท่ีสมาชิกหรือลูกค"า

ของสมาชิกอาจมีได" 
(๓) ล"างฐานะสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 
(๔) กระทําการหรืองดเว"นกระทําการใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ ง หากสํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า

จําเป4นต"องแก"ไขหรือกําหนดกฎเกณฑEเพ่ิมเติม สํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าไม�ต"องเสนอ
กฎเกณฑEให"คณะกรรมการกํากับตลาดทุนให"ความเห็นชอบตามมาตรา ๖๓ ซ่ึงมาตรา ๘๙ ให"นํามาใช"
บังคับโดยอนุโลม และให"ถือว�ากฎเกณฑEดังกล�าวได"รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนแล"ว 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป4นอันเนื่องมาจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าซ่ึงกําหนดให"
ชําระเงินท่ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน อันอาจมีผลกระทบต�อความม่ันคงของระบบการเงิน 
เศรษฐกิจของประเทศ หรือเสถียรภาพของระบบการซ้ือขายและการชําระหนี้ในตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล�วงหน"า ธนาคารแห�งประเทศไทยจะแจ"งให"คณะกรรมการกํากับตลาดทุนทราบเพ่ือพิจารณา
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได" 

[คําว�า “คณะกรรมการกํากับตลาดทุน” แก"ไขเ พ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห�ง
พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑] 

 
มาตรา ๘๐  การเข"าผูกพันหรือแทนท่ีเป4นคู�สัญญาโดยสํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขาย

ล�วงหน"า การวางหลักประกัน การชําระหนี้ การล"างฐานะสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าและการโอนฐานะ
สัญญาซ้ือขายล�วงหน"าท่ีปฏิบัติตามกฎเกณฑEท่ีสํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"ากําหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ให"มีผลผูกพันและใช"บังคับได"ตามกฎหมาย 

[คําว�า “คณะกรรมการกํากับตลาดทุน” แก"ไขเ พ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห�ง
พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑] 

 
มาตรา ๘๑  ในกรณีท่ีสํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าเข"าผูกพันหรือแทนท่ีเป4น

คู�สัญญาในสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า ให"สํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"ามีความผูกพันตามสิทธิและ
หน"าท่ีท่ีเกิดข้ึนตามสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าท่ีตนให"บริการในการชําระหนี้เฉพาะกับสมาชิกของตน
เท�านั้น ไม�ว�าสมาชิกดังกล�าวจะดําเนินการเพ่ือตนเองหรือเพ่ือบุคคลอ่ืน 

 
มาตรา ๘๒  ในกรณีท่ีสํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าได"รับมาหรือมีไว"ซ่ึง

ทรัพยEสินจากสมาชิกท้ังท่ีเป4นของสมาชิกและของลูกค"าเพ่ือเป4นประกันการซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
ล�วงหน"า ทรัพยEสินอันเนื่องมาจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าท้ังของสมาชิกและของลูกค"า หรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

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 

 

 

ทรัพยEสินท่ีสมาชิกนํามาวางไว"กับสํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าเพ่ือความม่ันคงของระบบการ
ซ้ือขายและการชําระหนี้ในตลาดสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า ให"สํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า
จัดเก็บทรัพยEสินนั้นแยกออกจากทรัพยEสินของตนและต"องจัดทําและเก็บรักษาบัญชีทรัพยEสินท่ีได"รับ
มาหรือมีไว"เพ่ือสมาชิกแต�ละรายข"างต"นแยกออกจากบัญชีทรัพยEสินของตน 

ในการจัดทําและเก็บรักษาบัญชีทรัพยEสินตามวรรคหนึ่งนั้น หากมีทรัพยEสินของ
ลูกค"าของสมาชิกอยู�ด"วย ให"สํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าจัดทําและเก็บรักษาบัญชีทรัพยEสิน
ดังกล�าวแยกต�างหากจากบัญชีทรัพยEสินของสมาชิกด"วย 

ประเภทของทรัพยEสินท่ีนํามาวางเป4นประกันในการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า
ของสมาชิกและของลูกค"า การจัดเก็บทรัพยEสิน การจัดทําและเก็บรักษาบัญชีทรัพยEสินตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง ให"เป4นไปตามหลักเกณฑEท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

ให"สันนิษฐานว�ารายการและจํานวนทรัพยEสินในบัญชีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ถูกต"อง เว"นแต�จะพิสูจนEให"เห็นได"ว�าเป4นอย�างอ่ืน 

[คําว�า “คณะกรรมการกํากับตลาดทุน” แก"ไขเ พ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห�ง
พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑] 

 
มาตรา ๘๓  ห"ามมิให"สํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"านําทรัพยEสินท่ีได"รับมา

หรือมีไว"ตามมาตรา ๘๒ ไปใช"เพ่ือการอ่ืนใด เว"นแต� 
(๑) กรณี ท่ีทรัพยEสินนั้น เป4นของลูกค"าของสมาชิกรายใดหรือทรัพยEสินอัน

เนื่องมาจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าของลูกค"าของสมาชิกรายใด ให"ใช"เฉพาะเพ่ือการวาง
ประกันหรือการชําระหนี้ท่ีเก่ียวกับหรือเนื่องจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าของลูกค"าของ
สมาชิกรายนั้น หรือการเบิกถอนเพ่ือคืนแก�ลูกค"าของสมาชิกรายนั้น 

(๒) กรณีท่ีทรัพยEสินนั้นเป4นทรัพยEสินของสมาชิกรายใดหรือทรัพยEสินอันเนื่องมาจาก
การซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าของสมาชิกรายใด ให"ใช"ได"เฉพาะเพ่ือการวางประกันหรือการชําระ
หนี้ท่ีเก่ียวกับหรือเนื่องจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าของสมาชิกหรือของลูกค"าของสมาชิก
รายนั้น 

(๓) กรณีท่ีทรัพยEสินนั้นเป4นทรัพยEสินท่ีสมาชิกนํามาวางไว"กับสํานักหักบัญชีสัญญา
ซ้ือขายล�วงหน"าเพ่ือความม่ันคงของระบบการซ้ือขายและการชําระหนี้ในตลาดสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 
ให"นําทรัพยEสินนั้นไปใช"ได"เฉพาะเพ่ือการวางประกันหรือการชําระหนี้ท่ีเก่ียวกับหรือเนื่องจากการซ้ือ
ขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าของสมาชิกหรือลูกค"าของสมาชิก  ท้ังนี้ ตามกฎเกณฑEท่ีสํานักหักบัญชี
สัญญาซ้ือขายล�วงหน"ากําหนด 

ให"นําความในมาตรา ๓๔ (๒) มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ มาใช"บังคับกับทรัพยEสินท่ี
สํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าได"รับมาหรือมีไว"โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๔  เมื่อสมาชิกถูกฟTองเป4นคดีล"มละลายและศาลมีคําสั่งพิทักษEทรัพยE 

ให"เจ"าพนักงานพิทักษEทรัพยEแจ"งให"สํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าและสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ
โดยไม�ชักช"า และให"สํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าดําเนินการดังต�อไปนี้ 

(๑) ล"างฐานะสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าท่ีสมาชิกทําเพ่ือประโยชนEของตนเองท่ีคงค"างอยู� 
ณ วันท่ีศาลมีคําสั่งพิทักษEทรัพยEตามท่ีกําหนดไว"ในกฎเกณฑEของสํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

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 

 

 

(๒) บังคับชําระหนี้เอากับทรัพยEสินในส�วนของสมาชิกท่ีสํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขาย
ล�วงหน"าได"รับมาหรือมีไว"ตามมาตรา ๘๒ ไม�ว�าทรัพยEสินนั้นจะเก็บรักษาโดยสํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขาย
ล�วงหน"าเองหรือสํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าได"นําไปวางหรือฝากไว"กับบุคคลอ่ืน สําหรับหนี้ท่ี
เก่ียวกับหรือเนื่องจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าท่ีทําก�อนหรือในวันท่ีศาลมีคําสั่งพิทักษEทรัพยE 
หรือหนี้ท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการล"างฐานะสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าของสมาชิกตาม (๑) หรือหนี้ท่ีสมาชิก
ต"องรับผิดชอบต�อสํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการล"างฐานะสัญญาซ้ือขาย
ล�วงหน"าของลูกค"าตามมาตรา ๔๓ 

ในการนําทรัพยEสินของสมาชิกออกขายเพ่ือการชําระหนี้ หากทรัพยEสินนั้นเป4น
หลักทรัพยE ให"สํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าขายในตลาดท่ีซ้ือขายหลักทรัพยEนั้นเป4นปกติ หาก
ไม�สามารถขายในตลาดนั้นได" ให"นําออกขายโดยวิธีการอ่ืนท่ีสามารถทําให"ได"ราคาท่ีเป4นธรรมแก�
สมาชิก 

(๓) นําหนี้ท่ีเก่ียวกับหรือเนื่องจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าท่ีสมาชิกเป4น
ผู"รับผิดชอบในการชําระหนี้ต�อสํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าท่ีได"ทําก�อนหรือในวันท่ีศาลมี
คําสั่งพิทักษEทรัพยE หรือหนี้ท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการล"างฐานะสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าของสมาชิกตาม (๑) 
หรือหนี้ท่ีสมาชิกต"องรับผิดชอบต�อสํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการล"าง
ฐานะสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าของลูกค"าตามมาตรา ๔๓ มาหักกลบลบหนี้กับหนี้ท่ีสํานักหักบัญชีสัญญา
ซ้ือขายล�วงหน"าเป4นหนี้สมาชิกอยู�ในเวลาท่ีศาลมีคําสั่งพิทักษEทรัพยE แม"ว�ามูลแห�งหนี้ท้ังสองฝMายจะไม�
มีวัตถุเป4นอย�างเดียวกันหรือเป4นหนี้ท่ีมีเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลา หรือสํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขาย
ล�วงหน"าได"สิทธิเรียกร"องดังกล�าวมาภายหลังท่ีศาลมีคําสั่งพิทักษEทรัพยE 

ในกรณีหนี้ท่ีสมาชิกมีอยู�ต�อสํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าเป4นหนี้ท่ีอยู�ใน
เง่ือนไขบังคับก�อน เม่ือสํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าขอหักกลบลบหนี้ สํานักหักบัญชีสัญญา
ซ้ือขายล�วงหน"าจะต"องให"ประกันสําหรับจํานวนท่ีขอหักกลบลบหนี้นั้นแก�บุคคลผู"มีอํานาจหน"าท่ี
จัดการทรัพยEสินของสมาชิกตามกฎหมายว�าด"วยล"มละลาย 

 
มาตรา ๘๕  เม่ือสํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าได"ดําเนินการตามมาตรา ๘๔ แล"ว 

หากยังมีทรัพยEสินของสมาชิกเหลืออยู� ให"สํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าส�งมอบทรัพยEสิน
ดังกล�าวให"แก�บุคคลผู"มีอํานาจหน"าท่ีจัดการทรัพยEสินของสมาชิกตามกฎหมายว�าด"วยล"มละลาย 

 
มาตรา ๘๖  ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งพิทักษEทรัพยEสมาชิกรายใด มิให"นําความในมาตรา 

๑๑๔ และมาตรา ๑๑๕ แห�งพระราชบัญญัติล"มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาใช"บังคับแก�การชําระ
หนี้ตามสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า การได"รับมาหรือมีไว"ซ่ึงทรัพยEสินเพ่ือเป4นประกันการซ้ือขายสัญญาซ้ือ
ขายล�วงหน"า หรือการล"างฐานะสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าของสมาชิกรายนั้น เว"นแต�เจ"าพนักงานพิทักษE
ทรัพยEจะพิสูจนEได"ว�าสํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"ารู"ว�าสมาชิกกระทําการหรือยินยอมให"กระทํา
การดังกล�าวเพ่ือมิให"เจ"าหนี้อ่ืนของสมาชิกได"รับชําระหนี้ท้ังหมดหรือบางส�วน หรือเป4นกรณีท่ีสํานักหัก
บัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"ามิได"กระทําการดังกล�าวตามประเพณีธุรกิจ 

 
มาตรา ๘๗  ในการดําเนินการตามมาตรา ๘๔ หากทรัพยEสินของสมาชิกท่ีสํานักหัก

บัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าได"รับมาหรือมีไว"ตามมาตรา ๘๒ ในส�วนท่ีเป4นของสมาชิกมีไม�เพียงพอกับ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

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 

 

 

หนี้ท่ีสมาชิกมีต�อสํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า ให"สํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"ามีสิทธิ
ขอรับชําระหนี้ในคดีล"มละลายของสมาชิกสําหรับหนี้ท่ียังไม�ได"รับชําระ  ท้ังนี้ ต"องยื่นขอรับชําระหนี้
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว"ในมาตรา ๙๑ แห�งพระราชบัญญัติล"มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

 
มาตรา ๘๘  เม่ือสํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าถูกฟTองเป4นคดีล"มละลายและ

ศาลมีคําสั่งพิทักษEทรัพยE หรือตกเป4นลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือถูกทางการหรือหน�วยงานท่ีมีหน"าท่ี
กํากับดูแลสั่งระงับการดําเนินกิจการบางส�วนหรือท้ังหมด เพ่ือประโยชนEในการคุ"มครองทรัพยEสินของ
สมาชิกและลูกค"าของสมาชิกหรือระบบการชําระหนี้ตามสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า ให"นําความในมาตรา 
๔๓ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ มาใช"บังคับแก�สํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าและทรัพยEสินท่ี
สํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าได"รับมาหรือมีไว"ตามมาตรา ๘๒ โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๙  ให"นําความในมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา 

๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๗๓ มาใช"บังคับกับสํานัก
หักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าโดยอนุโลม 

ให"นําความในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ มาใช"บังคับกับผู"สอบบัญชีของสํานักหัก
บัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าโดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งอ"างถึงมาตรา ๕๗ ให"ถือว�าบทบัญญัตินั้นอ"างถึง
มาตรา ๗๘ และหากสํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าเป4นบริษัทจํากัด ให"ถือว�า มาตรา ๖๑ และ
มาตรา ๖๒ อ"างถึงบทบัญญัติในลักษณะ ๒๒ หุ"นส�วนและบริษัท แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชยE 

 
หมวด ๕ 

สมาคมกํากับผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 
   

 
มาตรา ๙๐  เพ่ือประโยชนEในการกํากับควบคุมผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย

ล�วงหน"า ให"คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจให"ความเห็นชอบให"สมาคมท่ีมีวัตถุประสงคEในการส�งเสริม
และกํากับดูแลผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าท่ีมีหลักเกณฑEในการดําเนินงานดังต�อไปนี้ เป4น
สมาคมกํากับผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าได" 

(๑) มีหลักเกณฑEในการเลือกกรรมการซ่ึงประกอบด"วยผู"แทนจากสมาชิกทุกประเภท
ในสัดส�วนท่ีเหมาะสม 

(๒) มีระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเก่ียวกับข"อร"องเรียนจากลูกค"าของสมาชิก 
หรือระบบระงับข"อพิพาทระหว�างสมาชิกหรือระหว�างสมาชิกกับลูกค"าของสมาชิกอันเนื่องมาจากการ
ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 

(๓) มีมาตรการกํากับดูแลให"สมาชิกปฏิ บั ติตามกฎเกณฑEของสมาคมและ
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 

(๔) หลักเกณฑEอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

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 

 

 

การขอความเห็นชอบและการให"ความเห็นชอบ ให"เป4นไปตามหลักเกณฑEท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๙๑  ให"นําความในมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๓ มาใช"บังคับกับ

สมาคมกํากับผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าโดยอนุโลม 
 

หมวด ๖ 
การกระทําอันไม�เป4นธรรมเก่ียวกับสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 

   
 

ส�วนท่ี ๑ 
การกระทําอันไม�เป4นธรรมท่ีมีผลกระทบต�อราคาสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 

   
 
มาตรา ๙๒  ห"ามมิให"บุคคลใดไม�ว�าโดยตนเองหรือร�วมกับบุคคลอ่ืนซ้ือขายสัญญา

ซ้ือขายล�วงหน"าหรือเสนอท่ีจะซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า ซ้ือหรือขายหรือเสนอท่ีจะซ้ือหรือขาย
สินค"า หรือกระทําการใด ๆ ท่ีเก่ียวข"องกับตัวแปร 

(๑) เพ่ือรักษาระดับราคาสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าในศูนยE ซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
ล�วงหน"าให"ไม�ตรงต�อสภาพปกติของตลาด หรือเพ่ือทําให"ราคาสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าใดในศูนยEซ้ือขาย
สัญญาซ้ือขายล�วงหน"าสูงข้ึนหรือตํ่าลงอันไม�ตรงต�อสภาพปกติของตลาด หรือ 

(๒) อันมีผลหรือน�าจะมีผลเป4นการรักษาระดับราคาสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าในศูนยE
ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าให"ไม�ตรงต�อสภาพปกติของตลาด หรือทําให"หรือน�าจะทําให"ราคาสัญญา
ซ้ือขายล�วงหน"าใดในศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าสูงข้ึนหรือตํ่าลงอันไม�ตรงต�อสภาพปกติของ
ตลาด เว"นแต�เป4นการกระทําโดยสุจริตเพ่ือปกปTองประโยชนEอันชอบธรรมของตน 

 
มาตรา ๙๓  การกระทําหรือพฤติการณEอย�างหนึ่งอย�างใดดังต�อไปนี้ ให"สันนิษฐานว�า

เป4นการกระทําการร�วมกันตามมาตรา ๙๒ 
(๑) เปUดบัญชีธนาคารร�วมกันเพ่ือการชําระหรือรับชําระเงินท่ีเก่ียวกับหรือเนื่องจาก

การซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าหรือซ้ือหรือขายสินค"า 
(๒) ส�งคําสั่งซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าหรือซ้ือหรือขายสินค"าแทนกัน 
(๓) นําสินค"าของตนมาส�งมอบตามสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าแทนกัน 
(๔) ชําระหรือรับชําระค�าซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าหรือซ้ือหรือขายสินค"าแทนกัน 
(๕) นําเงินหรือทรัพยEสินอ่ืนมาวางเป4นประกันในการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า

หรือซ้ือหรือขายสินค"าแทนกัน 
(๖) ยอมให"บุคคลใดใช"ประโยชนEจากบัญชีธนาคารของตนเพ่ือการชําระหรือรับชําระ

เงินท่ีเก่ียวกับหรือเนื่องจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าหรือซ้ือหรือขายสินค"า 
(๗) ยอมให"บุคคลใดรับประโยชนEหรือรับผิดชอบในการชําระเงินท่ีเก่ียวกับหรือ

เนื่องจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าหรือซ้ือหรือขายสินค"าของตน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

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 ๙๔  ห"ามมิให"บุคคลใดเพื่อแสวงหาประโยชนEโดยมิชอบจากฐานะสัญญา

ซื้อขายล�วงหน"าไม�ว�าเพ่ือตนเองหรือบุคคลอ่ืน ทําการกักตุน ทุ�มตลาด ควบคุมหรือกระทําการใด ๆ 
ต�อสินค"าของสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าใดท่ีได"รับความเห็นชอบให"ซ้ือขายในศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
ล�วงหน"า อันเป4นผลให"สินค"าท่ีสามารถใช"ส�งมอบตามสัญญาซ้ือขายล�วงหน"านั้นมีปริมาณเพ่ิมข้ึนหรือ
ลดลงอย�างมีนัยสําคัญ 

 
มาตรา ๙๕  ห"ามมิให"บุคคลใดบอกกล�าว แพร�ข"อความ หรือให"คํารับรองอันเป4นเท็จ

หรืออาจก�อให"เกิดความสําคัญผิดในสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าสินค"าหรือตัวแปร 
และในขณะบอกกล�าว แพร�ข"อความ หรือให"คํารับรองนั้น ผู"กระทํารู"หรือควรรู"ว�าคําบอกกล�าว 
ข"อความ หรือคํารับรองนั้นเป4นเท็จหรืออาจก�อให"เกิดความสําคัญผิดในสาระสําคัญและการกระทํา
ดังกล�าว 

(๑) ทําให"หรือน�าจะทําให"บุคคลอ่ืนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าในศูนยEซ้ือขาย
สัญญาซ้ือขายล�วงหน"า หรือ 

(๒) ทําให"หรือน�าจะทําให"ราคาสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าใดในศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
ล�วงหน"าสูงข้ึนหรือตํ่าลง หรือมีผลหรือน�าจะมีผลเป4นการรักษาระดับราคาสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 

 
มาตรา ๙๖  ห"ามมิให"บุคคลใดทําการคาดการณEเก่ียวกับสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า

สินค"า หรือตัวแปร โดยบิดเบือนข"อเท็จจริงหรือข"อมูลท่ีใช"ในการคาดการณE หรือนําข"อมูลท่ีรู"ว�าเป4น
เท็จมาใช"ในการคาดการณEหรือละเลยท่ีจะพิจารณาความเป4นจริงของข"อมูล และการกระทําดังกล�าว 

(๑) ทําให"หรือน�าจะทําให"บุคคลอ่ืนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าในศูนยEซ้ือขาย
สัญญาซ้ือขายล�วงหน"า หรือ 

(๒) ทําให"หรือน�าจะทําให"ราคาสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าใดในศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
ล�วงหน"าสูงข้ึนหรือตํ่าลง หรือมีผลหรือน�าจะมีผลเป4นการรักษาระดับราคาสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 

 
มาตรา ๙๗  ห"ามมิให"บุคคลใดแพร�ข"อความซ่ึงแสดงว�าราคาสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า

ใดท่ีมีการซ้ือขายในศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าจะหรือน�าจะสูงข้ึนหรือตํ่าลง หรือมีผลหรือ
น�าจะมีผลเป4นการรักษาระดับราคาสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า เนื่องจากมีการซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
ล�วงหน"าหรือการกระทําอ่ืนใดท่ีเก่ียวข"องกับสัญญาซ้ือขายล�วงหน"านั้น ในลักษณะท่ีบัญญัติไว"ใน
มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๕ หรือมาตรา ๙๖ โดยบุคคลดังกล�าว 

(๑) เป4นผู"ทําการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าหรือกระทําการอ่ืนใดตามมาตรา ๙๒ 
มาตรา ๙๕ หรือมาตรา ๙๖ หรือ 

(๒) ได"รับหรือจะได"รับค�าตอบแทนหรือประโยชนEใด ๆ เก่ียวเนื่องกับการแพร�
ข"อความนั้น 

 
มาตรา ๙๘  บุคคลใดกระทําความผิดตามมาตรา ๙๒ หรือมาตรา ๙๔ นอก

ราชอาณาจักร จะต"องรับโทษในราชอาณาจักร และการกระทําของผู"เป4นตัวการ ผู"สนับสนุน หรือผู"ใช"
ให"กระทําความผิดนั้น แม"จะกระทํานอกราชอาณาจักรให"ถือว�าตัวการ ผู"สนับสนุน หรือผู"ใช"ให"กระทํา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

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 

 

 

ความผิดนั้นได"กระทําในราชอาณาจักร  ท้ังนี้ ให"นํามาตรา ๑๐ แห�งประมวลกฎหมายอาญา มาใช"
บังคับโดยอนุโลม 

 
ส�วนท่ี ๒ 

การกระทําอันไม�เป4นธรรมเก่ียวกับการใช"ข"อมูลภายใน 
   

 
มาตรา ๙๙  ห"ามมิให"กรรมการ อนุกรรมการ ผู"แทนนิติบุคคล ตัวแทน ลูกจ"าง 

พนักงาน ท่ีปรึกษาหรือผู"ปฏิบัติงานของศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า สํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือ
ขายล�วงหน"า สมาคมกํากับผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า ตลาดหลักทรัพยE ศูนยEซ้ือขาย
หลักทรัพยE สํานักหักบัญชีหลักทรัพยE หรือหน�วยงานท่ีมีหน"าท่ีตามกฎหมายในการกํากับดูแลสัญญา
ซ้ือขายล�วงหน"า สินค"า หรือตัวแปร ซ่ึงรู"ข"อเท็จจริงท่ีเป4นสาระสําคัญซ่ึงตนได"รู"มาในฐานะเช�นนั้นและ
ยังไม�ได"เปUดเผยต�อประชาชน กระทําการดังต�อไปนี้ 

(๑) ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าหรือเสนอท่ีจะซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าหรือ
ซ้ือหรือขายหรือเสนอท่ีจะซ้ือหรือขายสินค"าท่ีเก่ียวข"องกับข"อเท็จจริงท่ีเป4นสาระสําคัญดังกล�าว เพ่ือ
ประโยชนEของตนเองหรือบุคคลอ่ืน หรือ 

(๒) เปUดเผยข"อเท็จจริงท่ีเป4นสาระสําคัญดังกล�าวแก�บุคคลอ่ืน โดยรู"หรือควรจะรู"ว�า
บุคคลนั้นอาจใช"ประโยชนEจากข"อเท็จจริงดังกล�าวเพ่ือการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าหรือซ้ือหรือ
ขายสินค"า 

ข"อเท็จจริงท่ีเป4นสาระสําคัญตามวรรคหนึ่ง หมายความว�า ข"อเท็จจริงท่ีเป4น
สาระสําคัญต�อการเปลี่ยนแปลงราคาสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าหรือราคาสินค"าหรือระดับตัวเลขของตัว
แปรหรือต�อการตัดสินใจในการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าหรือซ้ือหรือขายสินค"าของผู"ลงทุน 

 
มาตรา ๑๐๐  ห"ามมิให"บุคคลใดซ่ึงรู"ข"อเท็จจริงท่ีเป4นสาระสําคัญ อันเนื่องมาจาก

การเปUดเผยตามมาตรา ๙๙ โดยรู"หรือควรรู"ว�าข"อเท็จจริงนั้นได"รับการเปUดเผยจากบุคคลซ่ึงมีฐานะตาม
มาตรา ๙๙ และข"อเท็จจริงนั้นยังไม�ได"เปUดเผยต�อประชาชน กระทําการดังต�อไปนี้ 

(๑) ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าหรือเสนอท่ีจะซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าหรือ
ซ้ือหรือขายหรือเสนอท่ีจะซ้ือหรือขายสินค"าท่ีเก่ียวข"องกับข"อเท็จจริงท่ีเป4นสาระสําคัญนั้น เพ่ือ
ประโยชนEของตนเองหรือบุคคลอ่ืน หรือ 

(๒) เปUดเผยข"อเท็จจริงท่ีเป4นสาระสําคัญดังกล�าวแก�บุคคลอ่ืน โดยรู"หรือควรจะรู"ว�า
บุคคลนั้นอาจใช"ประโยชนEจากข"อเท็จจริงดังกล�าวเพ่ือการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าหรือซ้ือหรือ
ขายสินค"า 

 
หมวด ๗ 

การกํากับและควบคุม 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

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 ๑๐๑  ให"รัฐมนตรีมีอํานาจหน"าท่ีกํากับและควบคุมโดยท่ัวไป เพ่ือให"เป4นไป
ตามบทบัญญัติแห�งพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๐๒  ให"รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให"คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน 

ก.ล.ต. ชี้แจงข"อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นหรือทํารายงานเก่ียวกับเรื่องท่ีอยู�ในการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ตามพระราชบัญญัตินี้ด"วยก็ได" 

 
หมวด ๘ 

พนักงานเจ"าหน"าท่ี 
   

 
มาตรา ๑๐๓  ในการปฏิบัติหน"าท่ี ให"พนักงานเจ"าหน"าท่ีมีอํานาจดังต�อไปนี้ 
(๑) เข"าไปในสถานท่ีของผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า ศูนยEซ้ือขายสัญญา

ซ้ือขายล�วงหน"า สํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า หรือสถานท่ีท่ีรวบรวมหรือประมวลข"อมูลของ
บุคคลดังกล�าวในระหว�างเวลาพระอาทิตยEข้ึนจนถึงพระอาทิตยEตกหรือในเวลาทําการของสถานท่ีนั้น 
เพ่ือตรวจสอบกิจการ สินทรัพยEและหนี้สินของบุคคลดังกล�าว รวมท้ังเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐาน
หรือข"อมูลท่ีเก่ียวข"อง 

(๒) เข"าไปในธนาคารพาณิชยEหรือสถาบันการเงินในระหว�างเวลาพระอาทิตยEข้ึน
จนถึงพระอาทิตยEตกหรือในเวลาทําการของสถานท่ีนั้น เพ่ือทําการตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสารหรือ
หลักฐานท่ีอาจเก่ียวข"องกับการตรวจสอบหรือการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ค"นสถานท่ีใด ๆ ท่ีมีเหตุควรสงสัยว�ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ในระหว�างเวลาพระอาทิตยEข้ึนจนถึงพระอาทิตยEตกหรือในเวลาทําการของสถานท่ีนั้น 

(๔)  อายัด เอกสารหรือหลักฐาน ท่ี เ ก่ียวข" อง กับการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ เพ่ือประโยชนEในการตรวจสอบหรือดําเนินคดีซ่ึงต"องไม�เกินหนึ่งร"อยแปดสิบวัน 

(๕) สั่งให"ผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า ศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 
สํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า บุคคลผู"มีอํานาจหน"าท่ีรวบรวมหรือประมวลข"อมูลของบุคคล
ดังกล�าว รวมท้ังกรรมการ พนักงาน ลูกจ"าง และผู"สอบบัญชีมาให"ถ"อยคําหรือส�งหรือแสดงสมุดบัญชี 
เอกสาร ดวงตราหรือหลักฐานอ่ืนเก่ียวกับกิจการ การดําเนินงาน สินทรัพยE และหนี้สินของบุคคล
ข"างต"น 

(๖) สั่งให"บุคคลใด ๆ ซ่ึงซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าหรือเสนอท่ีจะซ้ือขายสัญญา
ซ้ือขายล�วงหน"ากับหรือผ�านผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าหรือสมาชิกของศูนยEซ้ือขายสัญญา
ซ้ือขายล�วงหน"า มาให"ถ"อยคําหรือส�งหรือแสดงสมุดบัญชี เอกสารและหลักฐานอ่ืนเก่ียวกับการซ้ือขาย
สัญญาซ้ือขายล�วงหน"าหรือการเสนอท่ีจะซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 

(๗) สั่งให"บุคคลใด ๆ ซ่ึงจะเป4นประโยชนEต�อการปฏิบัติหน"าท่ีของพนักงานเจ"าหน"าท่ี
มาให"ถ"อยคํา หรือส�งหรือแสดงสมุดบัญชี เอกสาร หลักฐาน หรือวัตถุท่ีเก่ียวข"องหรือจําเป4นแก�การ
ปฏิบัติหน"าท่ีของพนักงานเจ"าหน"าท่ี 

เม่ือได"เข"าไปและลงมือทําการตรวจสอบตาม (๑) หรือ (๒) หรือทําการค"นตาม (๓) 
แล"ว ถ"ายังดําเนินการไม�เสร็จจะกระทําต�อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทําการของสถานท่ีนั้นก็ได" 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

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 

 

 

ในการปฏิบัติหน"าท่ีตาม (๑) หรือ (๒) พนักงานเจ"าหน"าท่ีต"องไม�กระทําการอันมี
ลักษณะเป4นการข�มขู�หรือเป4นการค"นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และในกรณีตาม 
(๓) ต"องมีหมายค"น เว"นแต�มีเหตุอันควรเชื่อว�าหากเนิ่นช"ากว�าจะเอาหมายค"นมาได" เอกสารหรือ
หลักฐานดังกล�าวจะถูกยักย"าย ซุกซ�อน ทําลาย หรือทําให"เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ให"ดําเนินการค"น 
ยึด หรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวข"องกับการกระทําความผิดได"โดยไม�ต"องมีหมายค"น แต�ต"อง
ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว�าด"วยการค"น และจะเริ่มการค"นในเวลากลางคืน
มิได" เว"นแต�เป4นเวลาทําการของสถานท่ีนั้น 

การใช"อํานาจของพนักงานเจ"าหน"าท่ีตามวรรคหนึ่ง จะต"องเป4นการกระทําต�อบุคคล
ซ่ึงเก่ียวข"องโดยตรงกับเรื่องท่ีดําเนินการตรวจสอบ และสําหรับการดําเนินการตาม (๒) (๓) (๕) (๖) 
หรือ (๗) ต"องได"รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ก�อน รวมท้ังต"องกําหนดระยะเวลาอันสมควร
ท่ีจะให"บุคคลดังกล�าวสามารถปฏิบัติตามคําสั่งท่ีสั่งตาม (๕) (๖) หรือ (๗) ได" 

 
มาตรา ๑๐๔  ในการปฏิบัติหน"าท่ีของพนักงานเจ"าหน"าท่ี ให"บุคคลซ่ึงเก่ียวข"อง

อํานวยความสะดวกตามสมควร 
 
มาตรา ๑๐๕  เม่ือหน�วยงานท่ีมีอํานาจหน"าท่ีตามกฎหมายว�าด"วยสัญญาซ้ือขาย

ล�วงหน"าหรือกฎหมายอ่ืนในทํานองเดียวกันของต�างประเทศร"องขอ ให"สํานักงาน ก.ล.ต. มีอํานาจให"
ความช�วยเหลือในการรวบรวมหรือตรวจสอบข"อมูลหรือพยานหลักฐานท่ีจําเป4นเพ่ือใช"ประกอบการ
พิจารณาการกระทําอันเป4นการฝMาฝYนกฎหมายว�าด"วยสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าหรือกฎหมายอ่ืนใน
ทํานองเดียวกันของประเทศผู"ร"องขอ  ท้ังนี้ การให"ความช�วยเหลือในกรณีดังกล�าวต"องอยู�ภายใต"
หลักเกณฑEดังต�อไปนี้ 

(๑) การให"ความช�วยเหลือนั้นต"องไม�ขัดต�อประโยชนEสาธารณชนหรือการรักษา
ความลับของประเทศ 

(๒) การกระทําซ่ึงเป4นมูลกรณีของความช�วยเหลือนั้นเข"าลักษณะประเภทความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) หน�วยงานต�างประเทศท่ีร"องขอความช�วยเหลือตกลงหรือยินยอมท่ีจะให"ความ
ช�วยเหลือในทํานองเดียวกันเป4นการตอบแทนหากได"รับคําร"องขอจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

เพ่ือประโยชนEแห�งมาตรานี้ ให"นําความในมาตรา ๑๐๓ มาใช"บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๐๖  ในการปฏิบัติหน"าท่ี พนักงานเจ"าหน"าท่ีต"องแสดงบัตรประจําตัวแก�

บุคคลซ่ึงเก่ียวข"อง 
บัตรประจําตัวพนักงานเจ"าหน"าท่ี ให"เป4นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๑๐๗  ในการปฏิบัติหน"าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ให"พนักงานเจ"าหน"าท่ีเป4น

เจ"าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๑๐๘  ในกรณีท่ีปรากฏหลักฐานว�าบุคคลใดกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ท่ีมีลักษณะอันอาจก�อให"เกิดความเสียหายแก�ประโยชนEประชาชน และสํานักงาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

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 

 

 

ก.ล.ต. มีเหตุอันควรเชื่อว�าผู"กระทําความผิดจะยักย"ายหรือจําหน�ายทรัพยEสินของตน หรือท่ีตน
ครอบครองอยู� ให"สํานักงาน ก.ล.ต. ด"วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจสั่งยึดหรือ
อายัดทรัพยEสินของบุคคลนั้นหรือท่ีบุคคลนั้นครอบครองอยู�หรือทรัพยEสินท่ีมีหลักฐานอันควรเชื่อได"ว�า
เป4นของบุคคลนั้นได" แต�จะยึดหรืออายัดทรัพยEสินดังกล�าวไว"เกินหนึ่งร"อยแปดสิบวันไม�ได" เว"นแต�ใน
กรณีท่ีมีการฟTองคดีต�อศาล ให"คําสั่งยึดหรืออายัดดังกล�าวยังคงมีผลต�อไปจนกว�าศาลจะสั่งเป4นอย�าง
อ่ืน และในกรณีมีเหตุจําเป4นไม�สามารถฟTองคดีได"ภายในหนึ่งร"อยแปดสิบวัน ให"สํานักงาน ก.ล.ต. ร"อง
ขอต�อศาลท่ีมีเขตอํานาจเพ่ือขอขยายระยะเวลาออกไปอีกได" แต�จะขอขยายระยะเวลาอีกเกินหนึ่งร"อย
แปดสิบวันไม�ได" 

วิธีการยึดและอายัดทรัพยEสินตามวรรคหนึ่ง ให"ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ�งโดยอนุโลม และให"พนักงานเจ"าหน"าท่ีซ่ึงได"รับมอบหมายจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
เป4นผู"ดําเนินการ 

การยึดหรืออายัดทรัพยEสินตามวรรคหนึ่ง ให"คํานึงถึงจํานวนเงินท่ีจําเป4นสําหรับการ
ดํารงชีพและเลี้ยงดูครอบครัวของบุคคลท่ีถูกยึดหรืออายัดทรัพยEสินด"วย 

 
มาตรา ๑๐๙  ในกรณีทรัพยEสินท่ียึดหรืออายัดไว"ตามมาตรา ๑๐๘ เป4นของเสียง�าย 

หรือค�าใช"จ�ายในการเก็บรักษาจะสูงเกินส�วนกับค�าแห�งทรัพยEสินนั้น หรือค�าแห�งทรัพยEสินนั้นจะลด
น"อยลงหากเก็บไว"นาน สํานักงาน ก.ล.ต. หรือพนักงานเจ"าหน"าท่ีซ่ึงได"รับมอบหมายจากสํานักงาน 
ก.ล.ต. จะดําเนินการขายทอดตลาดหรือจัดการตามควรแก�กรณีตามวิธีการท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. 
กําหนดก็ได"  ท้ังนี้ ต"องแจ"งให"เจ"าของทรัพยEสินดังกล�าวทราบเพ่ือเข"าสู"ราคาด"วย 

เงินท่ีได"จากการขายทอดตลาดหรือการจัดการทรัพยEสินตามวรรคหนึ่ง เม่ือหัก
ค�าใช"จ�ายในการเก็บรักษา การจําหน�าย และค�าภาระท่ีเก่ียวข"อง เหลือเงินจํานวนสุทธิเท�าใดให"ยึดเงิน
นั้นไว"แทน 

 
มาตรา ๑๑๐  ในกรณีท่ีปรากฏหลักฐานว�าบุคคลใดกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ท่ีมีลักษณะอันอาจก�อให"เกิดความเสียหายแก�ประโยชนEประชาชนและสํานักงาน 
ก.ล.ต. มีเหตุอันควรเชื่อว�าบุคคลดังกล�าวจะหลบหนีออกนอกราชอาณาจักร ให"สํานักงาน ก.ล.ต. ร"อง
ขอต�อศาลเพ่ือมีคําสั่งห"ามมิให"บุคคลนั้นออกนอกราชอาณาจักรได" และในกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเป4น
รีบด�วน ให"คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสั่งห"ามมิให"บุคคลนั้นออกนอกราชอาณาจักรเป4นการชั่วคราวได"
เป4นเวลาไม�เกินสิบห"าวัน 

 
หมวด ๙ 

บทกําหนดโทษและอายุความ 
   

 
ส�วนท่ี ๑ 

โทษทางปกครอง 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

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 ๑๑๑  โทษทางปกครอง มีดังต�อไปนี้ 
(๑) ภาคทัณฑE 
(๒) ตําหนิโดยเปUดเผยต�อสาธารณชน 
(๓) ปรับทางปกครอง 
(๔) จํากัดการประกอบการ 
(๕) พักการประกอบการท่ีได"รับใบอนุญาต ท่ีได"จดทะเบียน หรือท่ีได"รับความ

เห็นชอบ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
(๖) เพิกถอนใบอนุญาต การจดทะเบียน หรือการให"ความเห็นชอบ 
 
มาตรา ๑๑๒  บุคคลดังต�อไปนี้มีอํานาจลงโทษทางปกครอง 
(๑) สํานักงาน ก.ล.ต. สําหรับโทษทางปกครองตามมาตรา ๑๑๑ (๑) หรือ (๒) 
(๒) คณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครอง สําหรับโทษทางปกครองตามมาตรา 

๑๑๑ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) 
(๓) คณะกรรมการ ก.ล.ต. สําหรับโทษทางปกครองตามมาตรา ๑๑๑ (๑) (๒) (๓) 

(๔) (๕) หรือ (๖) 
ในการสั่งลงโทษทางปกครองตามมาตรา ๑๑๑ ผู"มีอํานาจลงโทษจะลงโทษอย�างใด

อย�างหนึ่งหรือหลายอย�างก็ได" และมีอํานาจสั่งให"ผู"ถูกลงโทษกระทําการหรืองดเว"นกระทําการเพ่ือ
แก"ไขหรือปTองกันมิให"เกิดการฝMาฝYนหรือไม�ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ หลักเกณฑE คําสั่ง หรือเง่ือนไขท่ี
กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ซํ้าอีกได" 

 
มาตรา ๑๑๓  ในการลงโทษปรับทางปกครอง จํานวนค�าปรับทางปกครองต"องไม�เกิน

สองล"านบาทในแต�ละกรรม 
กรณีผู"ถูกลงโทษปรับทางปกครองตามวรรคหนึ่งไม�ยอมชําระค�าปรับทางปกครอง ให"

นําบทบัญญัติเก่ียวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว�าด"วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช"
บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๑๔  ผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าใดฝMาฝYนหรือไม�ปฏิบัติตาม

หลักเกณฑEหรือคําสั่งหรือเง่ือนไขท่ีกําหนดตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ หรือฝMาฝYน
หรือไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๓ 
มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๘ หรือมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง ต"องรับโทษทางปกครองตามมาตรา ๑๑๑ 

 
มาตรา ๑๑๕  ศูนยE ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าใดฝMาฝYนหรือไม�ปฏิบัติตาม

หลักเกณฑEหรือคําสั่งหรือเง่ือนไขท่ีกําหนดตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๕ มาตรา 
๖๖ มาตรา ๗๐ หรือมาตรา ๗๓ หรือฝMาฝYนหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๒ 
ซ่ึงมาตรา ๗๔ ให"นํามาใช"บังคับโดยอนุโลม มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๗๑ ต"อง
รับโทษทางปกครองตามมาตรา ๑๑๑ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

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 ๑๑๖  สํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าใดฝMาฝYนหรือไม�ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑEหรือคําสั่งหรือเง่ือนไขตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ หรือมาตรา ๗๓ ซ่ึง
มาตรา ๘๙ ให"นํามาใช"บังคับโดยอนุโลม หรือมาตรา ๗๖ หรือฝMาฝYนหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ 
วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๖๓ ซ่ึงมาตรา ๘๙ ให"นํามาใช"บังคับโดยอนุโลม หรือมาตรา ๔๖ 
วรรคหนึ่ง ซ่ึงมาตรา ๘๘ ให"นํามาใช"บังคับโดยอนุโลม มาตรา ๗๙ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ หรือมาตรา 
๘๕ ต"องรับโทษทางปกครองตามมาตรา ๑๑๑ 

 
มาตรา ๑๑๗  สมาคมกํากับผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าใดฝMาฝYนหรือไม�

ปฏิบัติตามมาตรา ๗๑ ซ่ึงมาตรา ๙๑ ให"นํามาใช"บังคับโดยอนุโลม หรือฝMาฝYนหรือไม�ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑEตามมาตรา ๗๓ ซ่ึงมาตรา ๙๑ ให"นํามาใช"บังคับโดยอนุโลม ต"องรับโทษทางปกครองตาม
มาตรา ๑๑๑ 

 
มาตรา ๑๑๘  ผู"ใดไม�ชําระค�าธรรมเนียมหรือชําระค�าธรรมเนียมไม�ครบถ"วนตามท่ี

กําหนดในมาตรา ๙ (๒) ต"องรับโทษทางปกครองตามมาตรา ๑๑๑ 
 
มาตรา ๑๑๙  ในกรณีท่ีผู"กระทําความผิดตามมาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา 

๑๑๖ หรือมาตรา ๑๑๗ เป4นนิติบุคคล กรรมการ ผู"จัดการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น ต"องรับโทษทางปกครองตามมาตรา ๑๑๑ ด"วย เว"นแต�จะพิสูจนEได"ว�าตนมิได"มีส�วน
ในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น 

 
มาตรา ๑๒๐  ให"สํานักงาน ก.ล.ต. เป4นผู"รวบรวมข"อเท็จจริงเก่ียวกับการกระทํา

ความผิดท่ีมีโทษทางปกครอง และให"มีอํานาจพิจารณาในเบ้ืองต"นเพ่ือดําเนินการดังต�อไปนี้ 
(๑) ในกรณีท่ีเห็นว�าประเภทของโทษทางปกครองท่ีผู"ถูกกล�าวหาควรจะได"รับอยู�ใน

อํานาจของสํานักงาน ก.ล.ต. ให"สํานักงาน ก.ล.ต. เป4นผู"พิจารณาโทษในเรื่องนั้น 
(๒) ในกรณีท่ีเห็นว�าประเภทของโทษทางปกครองท่ีผู"ถูกกล�าวหาควรจะได"รับอยู�ใน

อํานาจของคณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให"สํานักงาน ก.ล.ต. 
เสนอเรื่องดังกล�าวให"คณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล"วแต�กรณี 
เป4นผู"พิจารณาโทษในเรื่องนั้น 

 
มาตรา ๑๒๑  ในการสั่งลงโทษทางปกครองตามมาตรา ๑๑๑ ผู"มีอํานาจสั่งลงโทษ

ต"องคํานึงถึงพฤติการณEแห�งการกระทํา ความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทํานั้น ตลอดจนความหนักเบา
ของโทษท่ีจะใช"กับผู"ถูกลงโทษ  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑEท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๒๒  ภายใต"บังคับกฎหมายว�าด"วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การ

พิจารณาและการมีคําสั่งลงโทษทางปกครอง ให"เป4นไปตามหลักเกณฑEท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

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 ๑๒๓  ให"มีคณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองคณะหนึ่งหรือหลาย
คณะ โดยในแต�ละคณะให"ประกอบด"วยบุคคลซ่ึงคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต�งต้ังจํานวนไม�เกินห"าคน 

คุณสมบัติและวิธีการแต�งต้ังกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให"เป4นไปตามหลักเกณฑEท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๒๔  ผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า ศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย

ล�วงหน"า สํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า สมาคมกํากับผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า มี
สิทธิอุทธรณEคําสั่งลงโทษของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองต�อ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสิบห"าวันนับแต�วันท่ีได"รับแจ"งคําสั่งดังกล�าว  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑEท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

การพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณEตามวรรคหนึ่ง ให"เป4นไปตามหลักเกณฑEท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

การอุทธรณEตามวรรคหนึ่งไม�เป4นเหตุให"ทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งลงโทษทาง
ปกครองของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครอง 

 
ส�วนท่ี ๒ 
โทษอาญา 

   
 
มาตรา ๑๒๕  ผู"ใดประกอบกิจการในลักษณะเป4นการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย

ล�วงหน"าโดยไม�ได"รับอนุญาตหรือไม�ได"จดทะเบียนตามมาตรา ๑๖ ต"องระวางโทษจําคุกไม�เกินสามป5 
หรือปรับไม�เกินสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และปรับอีกไม�เกินวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียัง
ฝMาฝYน 

 
มาตรา ๑๒๖  ผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าใดท่ีได"รับอนุญาตให"เลิก

ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าฝMาฝYนหรือไม�ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง 
ต"องระวางโทษปรับไม�เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม�เกินวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝMาฝYน 

กรณีผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าตามวรรคหนึ่ง เป4นบุคคลธรรมดา ต"อง
ระวางโทษจําคุกไม�เกินหนึ่งป5 หรือปรับไม�เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และปรับอีกไม�เกินวัน
ละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝMาฝYน 

 
มาตรา ๑๒๗  ศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าใดไม�ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนด

ตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง ซ่ึงมาตรา ๗๔ ให"นํามาใช"บังคับโดยอนุโลม ต"องระวางโทษปรับไม�เกินหนึ่ง
แสนบาท และปรับอีกไม�เกินวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝMาฝYน 

 
มาตรา ๑๒๘  สํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าใดไม�ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ี

กําหนดไว"ตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง ซ่ึงมาตรา ๘๙ ให"นํามาใช"บังคับโดยอนุโลม ต"องระวางโทษปรับ
ไม�เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม�เกินวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝMาฝYน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

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 ๑๒๙  ผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าใดฝMาฝYนหรือไม�ปฏิบัติตาม

มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ ต"องระวางโทษปรับไม�เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม�เกินวันละหนึ่ง
หม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝMาฝYน 

 
มาตรา ๑๓๐  ศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าใดฝMาฝYนหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรา 

๒๗ และมาตรา ๒๘ ซ่ึงมาตรา ๗๔ ให"นํามาใช"บังคับโดยอนุโลม ต"องระวางโทษปรับไม�เกินสามแสน
บาท และปรับอีกไม�เกินวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝMาฝYน 

 
มาตรา ๑๓๑  สํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าใดฝMาฝYนหรือไม�ปฏิบัติตาม

มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ ซ่ึงมาตรา ๘๙ ให"นํามาใช"บังคับโดยอนุโลม ต"องระวางโทษปรับไม�เกิน
สามแสนบาท และปรับอีกไม�เกินวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝMาฝYน 

 
มาตรา ๑๓๒  ผู"ใดประกอบกิจการในลักษณะเป4นศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า

โดยไม�ได"รับใบอนุญาตหรือไม�ได"จดทะเบียนตามมาตรา ๕๔ ต"องระวางโทษจําคุกไม�เกินสามป5 หรือ
ปรับไม�เกินสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และปรับอีกไม�เกินวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝMาฝYน 

 
มาตรา ๑๓๓  ศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าใดฝMาฝYนหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรา 

๖๗ ต"องระวางโทษปรับไม�เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม�เกินวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝMาฝYน 
 
มาตรา ๑๓๔  ผู"ใดประกอบกิจการในลักษณะเป4นสํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขาย

ล�วงหน"าโดยไม�ได"รับใบอนุญาตหรือไม�ได"จดทะเบียนตามมาตรา ๗๕ ต"องระวางโทษจําคุกไม�เกินสามป5 
หรือปรับไม�เกินสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และปรับอีกไม�เกินวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียัง
ฝMาฝYน 

 
มาตรา ๑๓๕๕  ในกรณีท่ีผู"กระทําความผิดตามมาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๒๗ มาตรา ๑๒๘ 

มาตรา ๑๒๙ มาตรา ๑๓๐ มาตรา ๑๓๑ มาตรา ๑๓๓ หรือมาตรา ๑๓๘ เป4นนิติบุคคล ถ"าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู"จัดการ หรือบุคคลใด
ซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล�าวมีหน"าท่ีต"องสั่งการหรือ
กระทําการและละเว"นไม�สั่งการหรือไม�กระทําการจนเป4นเหตุให"นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู"นั้นต"อง
รับโทษจําคุกไม�เกินหนึ่งป5 หรือปรับตามท่ีบัญญัติไว"สําหรับความผิดนั้น ๆ หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๓๖  ผู"ใดฝMาฝYนมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ หรือมาตรา 

๙๗ ต"องระวางโทษจําคุกไม�เกินห"าป5 หรือปรับไม�เกินหนึ่งล"านบาท หรือไม�เกินสองเท�าของ
ผลประโยชนEท่ีบุคคลนั้น ๆ ได"รับหรือพึงได"รับเพราะกระทําการฝMาฝYนดังกล�าว แล"วแต�จํานวนใดจะสูง
กว�า หรือท้ังจําท้ังปรับ 
                                                 

๕ มาตรา ๑๓๕ แก"ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก"ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห�งกฎหมายท่ี
เก่ียวกับความรับผิดในทางอาญาของผู"แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

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 

 

 

ผู"ใดก�อให"ผู"อ่ืนกระทําความผิดตามมาตรา ๙๒ ไม�ว�าด"วยการใช" บังคับ ขู�เข็ญ จ"าง 
วาน หรือยุยงส�งเสริม หรือด"วยวิธีอ่ืนใด ต"องระวางโทษตามท่ีกําหนดไว"ในวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๑๓๗  ผู"ใดฝMาฝYนมาตรา ๙๙ หรือมาตรา ๑๐๐ ต"องระวางโทษจําคุกไม�เกิน

ห"าป5 หรือปรับไม�เกินหนึ่งล"านบาท หรือไม�เกินสองเท�าของผลประโยชนEท่ีบุคคลนั้น ๆ ได"รับหรือพึง
ได"รับเพราะกระทําการฝMาฝYนดังกล�าว แล"วแต�จํานวนใดจะสูงกว�า หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๓๘  ผู"ใดฝMาฝYนหรือไม�ปฏิบัติตามคําสั่งลงโทษทางปกครองตามมาตรา 

๑๑๑ (๔) หรือ (๕) ต"องระวางโทษจําคุกไม�เกินหนึ่งป5 หรือปรับไม�เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
และปรับอีกไม�เกินวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝMาฝYน 

 
มาตรา ๑๓๙  ผู"ใดขัดขวางหรือไม�ปฏิบัติตามคําสั่งหรือไม�อํานวยความสะดวกแก�

พนักงานเจ"าหน"าท่ีซ่ึงปฏิบัติหน"าท่ีตามมาตรา ๑๐๓ ต"องระวางโทษจําคุกไม�เกินหนึ่งป5 หรือปรับไม�
เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถ"าการกระทําตามวรรคหนึ่ง เป4นการใช"กําลังประทุษร"ายหรือขู�เข็ญว�าจะใช"กําลัง
ประทุษร"าย ผู"กระทําต"องระวางโทษจําคุกไม�เกินสองป5 หรือปรับไม�เกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๔๐  ผู"ใดถอดถอน ทําให"เสียหาย ทําลาย หรือทําให"ไร"ประโยชนEซ่ึงตรา

หรือเครื่องหมายซ่ึงพนักงานเจ"าหน"าท่ีได"ประทับหรือหมายไว"ท่ีสิ่งใด ๆ ในการปฏิบัติหน"าท่ีตามมาตรา 
๑๐๓ เพ่ือเป4นหลักฐานในการยึด อายัด หรือรักษาสิ่งนั้น ๆ ต"องระวางโทษจําคุกไม�เกินสามป5 หรือ
ปรับไม�เกินสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๔๑  ผู"ใดทําให"เสียหาย ทําลาย ซ�อนเร"น เอาไปเสีย หรือทําให"สูญหาย 

หรือไร"ประโยชนEซ่ึงทรัพยEสินหรือเอกสารใด ๆ อันพนักงานเจ"าหน"าท่ีได"ยึด อายัด รักษาไว" หรือสั่งให"
ส�งเพ่ือเป4นพยานหลักฐานตามมาตรา ๑๐๓ ไม�ว�าพนักงานเจ"าหน"าท่ีจะรักษาทรัพยEสินหรือเอกสารนั้น
ไว"เอง หรือสั่งให"ผู"นั้นหรือผู"อ่ืนส�งหรือรักษาไว"ก็ตาม ต"องระวางโทษจําคุกไม�เกินสามป5 หรือปรับไม�เกิน
สามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๔๒  ผู"ใดให"ถ"อยคําอันเป4นเท็จต�อพนักงานเจ"าหน"าท่ีซ่ึงความเท็จนั้นเป4นข"อ

สําคัญในการตรวจสอบหรือการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ต"องระวางโทษจําคุกไม�เกินหกเดือน 
หรือปรับไม�เกินห"าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๔๓  ผู"สอบบัญชีผู"ใดฝMาฝYนมาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ ต"องระวางโทษ

จําคุกไม�เกินหนึ่งป5 หรือปรับไม�เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และปรับอีกไม�เกินวันละหนึ่งหม่ืน
บาทตลอดเวลาท่ียังฝMาฝYน 

 
มาตรา ๑๔๔  คําว�า “ลูกค"า” ในมาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๖ มาตรา ๑๔๗ และ

มาตรา ๑๔๘ ให"หมายความดังต�อไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

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 

 

 

(๑) กรณีท่ีนิติบุคคลตามมาตราดังกล�าวเป4นผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 
ให"หมายความถึงลูกค"าซ่ึงได"รับบริการด"านสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าจากผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย
ล�วงหน"า 

(๒) กรณีท่ีนิติบุคคลตามมาตราดังกล�าวเป4นนิติบุคคลท่ีได"รับใบอนุญาตให"ประกอบ
ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าประเภทผู"จัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าซ่ึงรับจัดการเงินทุนให"กับ
กองทุนรวมตามกฎหมายว�าด"วยหลักทรัพยEและตลาดหลักทรัพยE ให"หมายความรวมถึงบริษัท
หลักทรัพยEท่ีจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมดังกล�าวด"วย 

(๓) กรณีท่ีนิติบุคคลตามมาตราดังกล�าวเป4นสํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล�วงหน"า 
ให"หมายความถึงสมาชิกของสํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าท่ีได"รับบริการด"านการชําระหนี้ตาม
สัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 

 
มาตรา ๑๔๕  กรรมการ ผู"จัดการ พนักงาน ตัวแทน หรือบุคคลซ่ึงได"รับมอบหมาย

ให"ปฏิบัติงานให"แก�ผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าหรือสํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าใด 
กระทําการอย�างใดอย�างหนึ่งดังต�อไปนี้ 

(๑) โดยทุจริต หลอกลวงลูกค"าของนิติบุคคลนั้นด"วยการแสดงข"อความอันเป4นเท็จ
หรือปกปUดข"อเท็จจริงท่ีควรบอกให"แจ"งเก่ียวกับกิจการท่ีนิติบุคคลนั้นมีหน"าท่ีกระทําการเพ่ือประโยชนE
ของลูกค"าของนิติบุคคลนั้น และการกระทําดังกล�าวทําให"ได"ไปซ่ึงทรัพยEสินของลูกค"าของนิติบุคคลนั้น 
หรือทําให"ลูกค"าของนิติบุคคลนั้น ทํา ถอน หรือทําลายเอกสารสิทธิ หรือ 

(๒) ครอบครองทรัพยEสินของลูกค"าของนิติบุคคลนั้นซ่ึงนิติบุคคลนั้นได"รับไว"เนื่องจาก
การประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้ เบียดบังเอาทรัพยEสินนั้นเป4นของตนหรือบุคคลท่ีสามโดย
ทุจริต หรือ 

(๓) กระทําการหรือไม�กระทําการโดยอาศัยโอกาสท่ีตนมีตําแหน�งหน"าท่ีดังกล�าวโดย
ทุจริตอันเป4นการเสียหายแก�ลูกค"าของนิติบุคคลนั้น หรือ 

(๔) กระทําการผิดหน"าท่ีของตนด"วยประการใด ๆ โดยทุจริต จนเป4นเหตุให"เกิด
ความเสียหายแก�ประโยชนEในลักษณะท่ีเป4นทรัพยEสินของลูกค"าของนิติบุคคลนั้น 

ต"องระวางโทษจําคุกไม�เกินห"าป5 หรือปรับไม�เกินหนึ่งล"านบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๔๖  ในกรณีท่ีผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าประเภทท่ีปรึกษา

สัญญาซ้ือขายล�วงหน"าซ่ึงเป4นบุคคลธรรมดา กระทําการตามมาตรา ๑๔๕ (๑) (๓) หรือ (๔) ต�อลูกค"า
ของตน ต"องระวางโทษจําคุกไม�เกินห"าป5 หรือปรับไม�เกินหนึ่งล"านบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๔๗  กรรมการ ผู"จัดการ พนักงาน ตัวแทน หรือบุคคล ซ่ึงได"รับมอบหมาย

ให"ปฏิบัติงานให"แก�ผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า หรือสํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า
ใด เอาไปเสีย ทําให"เสียหาย ทําลาย ทําให"เสื่อมค�า หรือทําให"ไร"ประโยชนEซ่ึงทรัพยEสินท่ีนิติบุคคลนั้นมี
หน"าท่ีดูแลหรือท่ีอยู�ในความครอบครองของนิติบุคคลนั้น ถ"าได"กระทําเพ่ือให"เกิดความเสียหายแก�
ลูกค"าของนิติบุคคลนั้น ต"องระวางโทษจําคุกไม�เกินห"าป5 หรือปรับไม�เกินหนึ่งล"านบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

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 ๑๔๘  กรรมการ ผู"จัดการ พนักงาน ตัวแทน หรือบุคคล ซ่ึงได"รับมอบหมาย
ให"ปฏิบัติงานให"แก�ผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า หรือสํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าใด 
กระทําหรือยินยอมให"กระทําการดังต�อไปนี้ เพ่ือลวงให"ลูกค"าของนิติบุคคลนั้นขาดประโยชนEอันควรได" 

(๑) ทําให"เสียหาย ทําลาย เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรือปลอมบัญชีหรือเอกสารของ
นิติบุคคลนั้น หรือท่ีนิติบุคคลนั้นจัดทําข้ึนตามหน"าท่ีในการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ 

(๒) ลงข"อความเท็จหรือไม�ลงข"อความสําคัญในบัญชีหรือเอกสารของนิติบุคคลนั้น 
หรือท่ีนิติบุคคลนั้นจัดทําข้ึนตามหน"าท่ีในการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ 

(๓) ทําบัญชีไม�ครบถ"วน ไม�ถูกต"อง ไม�เป4นป7จจุบันหรือไม�ตรงต�อความเป4นจริง 
ต"องระวางโทษจําคุกไม�เกินห"าป5 หรือปรับไม�เกินหนึ่งล"านบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๔๙  ผู"ใดก�อให"กรรมการ ผู"จัดการ พนักงาน ตัวแทน ผู"สอบบัญชี หรือ

บุคคลซ่ึงได"รับมอบหมายให"ปฏิบัติงานให"แก�ผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า หรือสํานักหัก
บัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า กระทําความผิดตามท่ีบัญญัติในมาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๖ 
มาตรา ๑๔๗ หรือมาตรา ๑๔๘ ไม�ว�าด"วยการใช" บังคับ ขู�เข็ญ จ"าง วาน หรือยุยงส�งเสริม หรือด"วยวิธี
อ่ืนใด ต"องระวางโทษดังท่ีบัญญัติไว"ในมาตรานั้น ๆ 

 
มาตรา ๑๕๐  ผู"ใดกระทําด"วยประการใด ๆ อันเป4นการช�วยเหลือหรือให"ความ

สะดวกในการท่ีกรรมการ ผู"จัดการ พนักงาน ตัวแทน ผู"สอบบัญชี หรือบุคคลซ่ึงได"รับมอบหมายให"
ปฏิบัติงานให"แก�ผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า หรือสํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 
กระทําความผิดตามท่ีบัญญัติในมาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๖ มาตรา ๑๔๗ หรือมาตรา 
๑๔๘ ไม�ว�าก�อนหรือขณะกระทําความผิด ต"องระวางโทษดังท่ีบัญญัติไว"ในมาตรานั้น ๆ แต�ถ"าผู"กระทํา
ความผิดมิได"รู"ถึงการช�วยเหลือหรือให"ความสะดวกนั้น ผู"นั้นต"องระวางโทษสองในสามของโทษท่ี
บัญญัติไว"ในมาตรานั้น ๆ 

 
มาตรา ๑๕๑  ในการสอบบัญชีของผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า หรือ

สํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า ไม�ว�าการสอบบัญชีนั้นจะกระทําในฐานะเป4นผู"สอบบัญชีของนิติ
บุคคลดังกล�าว หรือในฐานะอ่ืนซ่ึงนิติบุคคลดังกล�าวยินยอมให"สอบบัญชีก็ตาม ถ"าผู"สอบบัญชีพบ
พฤติการณEอันควรสงสัยว�ากรรมการ ผู"จัดการ พนักงาน ตัวแทน หรือบุคคลซ่ึงได"รับมอบหมายให"
ปฏิบัติงานให"แก�นิติบุคคลดังกล�าวได"กระทําความผิดตามมาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๗ หรือมาตรา ๑๔๘ 
ให"ผู"สอบบัญชีแจ"งข"อเท็จจริงเก่ียวกับพฤติการณEการกระทําความผิดท่ีพบให"สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ 

ผู"สอบบัญชีผู"ใดฝMาฝYนหรือไม�ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ต"องระวางโทษจําคุกไม�เกินหนึ่งป5 
หรือปรับไม�เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๕๒  ให"สํานักงาน ก.ล.ต. มีอํานาจจ�ายเงินสินบนไม�เกินร"อยละสามสิบของ

เงินค�าปรับท่ีผู"กระทําความผิดได"ชําระต�อศาลให"แก�ผู"แจ"งข"อมูลเก่ียวกับการกระทําความผิดตามมาตรา 
๙๒ มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๙ และมาตรา ๑๐๐  ท้ังนี้ ตามความสําคัญของข"อมูล ตามหลักเกณฑEท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

คําสั่งของสํานักงาน ก.ล.ต. ให"ถือเป4นท่ีสุด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

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 ๑๕๓  ผู"ใดล�วงรู"กิจการของบุคคลใดเนื่องจากการปฏิบัติตามอํานาจหน"าท่ีท่ี

บัญญัติไว"ในพระราชบัญญัตินี้  หรือล�วงรู"ข"อมูลใดจากการเปUดเผยของบุคคลท่ีมีอํานาจตาม
พระราชบัญญัตินี้ อันเป4นกิจการหรือข"อมูลท่ีเป4นความลับของทางราชการ หรือตามปกติวิสัยจะพึง
สงวนไว"ไม�เปUดเผย ถ"าผู"นั้นนําไปเปUดเผยต�อบุคคลอ่ืน ต"องระวางโทษจําคุกไม�เกินหนึ่งป5 หรือปรับไม�
เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ความในวรรคหนึ่ง มิให"นํามาใช"บังคับแก�การเปUดเผยในกรณีดังต�อไปนี้ 
(๑) การเปUดเผยตามอํานาจหรือหน"าท่ี 
(๒) การเปUดเผยเพ่ือประโยชนEแก�การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 
(๓) การเปUดเผยเก่ียวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) การเปUดเผยเพ่ือประโยชนEในการแก"ไขฐานะหรือการดําเนินงานของผู"ประกอบ

ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 
(๕) การเปUดเผยแก�ผู"สอบบัญชีของบุคคลซ่ึงได"รับอนุญาตให"ประกอบธุรกิจสัญญา

ซ้ือขายล�วงหน"า ศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า หรือสํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า 
(๖) การเปUดเผยแก�ทางการหรือหน�วยงานท้ังในประเทศและต�างประเทศท่ีทําหน"าท่ี

กํากับดูแลสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า สินค"า ตัวแปร หรือสถาบันการเงิน 
(๗) การเปUดเผยแก�ศูนยEซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า สํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขาย

ล�วงหน"า สมาคมกํากับผู"ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า ตลาดหลักทรัพยE ศูนยE ซ้ือขาย
หลักทรัพยE หรือสํานักหักบัญชีหลักทรัพยE ท้ังในประเทศและต�างประเทศท่ีทําหน"าท่ีกํากับดูแลสัญญา
ซ้ือขายล�วงหน"า สินค"า หรือตัวแปร 

(๘) การเปUดเผยเม่ือได"รับความยินยอมจากบุคคลดังกล�าวเป4นลายลักษณEอักษร 
 

ส�วนท่ี ๓ 
อายุความและคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด 

   
 
มาตรา ๑๕๔  ความผิดตามหมวดนี้ท่ีมีโทษทางปกครองหรือท่ีมีโทษปรับสถานเดียว 

หากมิได"มีการลงโทษทางปกครอง หรือมิได"ฟTองคดีต�อศาล หรือมิได"มีการเปรียบเทียบโดย
คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดตามมาตรา ๑๕๕ ภายในหนึ่งป5นับแต�วันท่ีพนักงานเจ"าหน"าท่ี
วินิจฉัยว�ามีการกระทําความผิด หรือภายในห"าป5นับแต�วันท่ีมีการกระทําความผิด เป4นอันขาดอายุความ 

 
มาตรา ๑๕๕  ความผิดตามมาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๒๗ มาตรา ๑๒๘ มาตรา ๑๒๙ 

มาตรา ๑๓๐ มาตรา ๑๓๑ มาตรา ๑๓๓ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๓๙ วรรคหนึ่ง มาตรา 
๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ และมาตรา ๑๕๑ วรรคสอง ซ่ึงไม�มีผลเสียหายร"ายแรงต�อลูกค"า ประชาชน ตลาด
สัญญาซ้ือขายล�วงหน"า หรือระบบการเงินของประเทศ ให"คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดซ่ึง
รัฐมนตรีแต�งต้ังตามกฎหมายว�าด"วยหลักทรัพยEและตลาดหลักทรัพยEมีอํานาจเปรียบเทียบได"  ท้ังนี้ 
ตามหลักเกณฑEท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

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 

 

 

เม่ือคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดได"ทําการเปรียบเทียบกรณีใด และผู"ต"องหา
ได"ชําระค�าปรับตามคําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดกําหนดแล"ว 
ให"สิทธินําคดีอาญามาฟTองในกรณีแห�งความผิดนั้นเป4นอันระงับไป 

 
หมวด ๑๐ 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๑๕๖  ให"บุคคลซ่ึงประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าอยู�ก�อนหรือในวันท่ี

พระราชบัญญัตินี้มีผลใช"บังคับ ยื่นขออนุญาตหรือขอจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในหกสิบ
วันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัตินี้มีผลใช"บังคับ และเม่ือได"ยื่นขออนุญาตหรือขอจดทะเบียนแล"ว ให"
บุคคลนั้นประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าต�อไปได"จนกว�าจะมีคําสั่งไม�อนุญาตหรือไม�รับจด
ทะเบียน 

ในการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าตามวรรคหนึ่ง ผู"ยื่นคําขอต"องปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติท่ีกําหนดไว"สําหรับธุรกิจนั้น ๆ โดยอนุโลม 
 
 

ผู"รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ 

รองนายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

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 เนื่องจากตลาดการเงินของประเทศ
ไทยเชื่อมโยงกับตลาดการเงินของโลก ความผันผวนในอัตราและเปลี่ยนเงิน อัตราดอกเบ้ีย หรือดัชนี
กลุ�มหลักทรัพยEในตลาดการเงินของโลกซ่ึงเกิดอยู�เสมออาจก�อให"เกิดความเสียหายต�อการลงทุนของ
ประเทศไทย และทําให"ผู"ประกอบการหรือผู"ลงทุนเผชิญกับความเสี่ยงว�าการลงทุนของตนจะได"
ผลประโยชนEคุ"มค�าหรือไม� ในป7จจุบันจึงได"มีการเริ่มใช"สัญญาซ้ือขายล�วงหน"าเพ่ือบริหารความเสี่ยงท่ี
เกิดข้ึนจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน อัตราดอกเบ้ีย และดัชนีกลุ�มหลักทรัพยE ตลอดจน
สินค"าหรือตัวแปรอ่ืน แต�สถานภาพของสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าและการประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวกับ
สัญญาซ้ือขายล�วงหน"าดังกล�าวยังไม�มีกฎหมายรองรับ แนวทางการจัดการเก่ียวกับเรื่องนี้จึงยังไม�
ชัดเจน และทําให"การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าไม�ได"ประสิทธิภาพสูงสุดตามท่ีควรจะเป4น  
ดังนั้น เพ่ือให"แนวทางการจัดการเรื่องนี้เป4นไปอย�างชัดเจนอันจะเป4นการคุ"มครองประโยชนEของผู"ลงทุน 
และทําให"รัฐสามารถกํากับดูแลการประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวกับสัญญาซ้ือขายล�วงหน"าได"  จึงจําเป4นต"อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๖ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให"ใช"บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป4นต"นไป 
 

มาตรา ๖  ในระหว�างท่ียังไม�มีคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ให"คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทําหน"าท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขาย
ล�วงหน"า พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ่ึงแก"ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก�อน 

 
มาตรา ๗  บรรดาข"อบัง คับ ระเ บียบ ประกาศ คําสั่ ง  หรือข"อ กําหนดท่ี

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกตามพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่ีใช"อยู�ในวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช"บังคับ ให"ยังคงใช"บังคับได"ต�อไป จนกว�าจะมีข"อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 
หรือข"อกําหนดท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนออกตามพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า พ.ศ. 
๒๕๔๖ ซ่ึงแก"ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๘  ให"รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช"พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีได"มีการแก"ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
ว�าด"วยหลักทรัพยEและตลาดหลักทรัพยE เพ่ือกําหนดให"มีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนทําหน"าท่ีกํากับ
ดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพยEบางส�วนแทนคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ดังนั้น จึงจําเป4นต"องแก"ไข
เพ่ิมเติมอํานาจหน"าท่ีของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามกฎหมายว�าด"วยสัญญาซ้ือขายล�วงหน"า ให"เป4น
ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเพ่ือให"สอดคล"องกัน  จึงจําเป4นต"องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

                                                 
๖ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๔๐ ก/หน"า ๑๐/๑ มีนาคม ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 

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 

 

 

พระราชบัญญัติแก"ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห�งกฎหมายท่ีเก่ียวกับความรับผิดในทางอาญาของผู"แทนนิติ
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐๗ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให"ใช"บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป4นต"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 เป4นอันใช"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
พระราชบัญญัติปุ̂ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแย"งต�อรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป4นอันใช"บังคับไม�ได"ตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖  ดังนั้น เพ่ือแก"ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล�าวและกฎหมายอ่ืนท่ีมี
บทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให"ขัดหรือแย"งต�อรัฐธรรมนูญ  จึงจําเป4นต"องตราพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๗ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๘ ก/หน"า ๑/๑๑ กุมภาพันธE ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 

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 
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ศรตมE/ปรับปรุง 
มีนาคม ๒๕๕๖ 

 
อุดมลักษณE/ตรวจ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 
พิมพEมาดา/เพ่ิมเติม 

๑๕ กุมภาพันธE ๒๕๖๐ 
 

ปริญสินียE/ตรวจ 
๑๖ กุมภาพันธE ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


