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เป็นปีที� ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบนั 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลา้ ฯ  ใหป้ระกาศวา่ 

  โดยที�เป็นการสมควรใหมี้กฎหมายว่าดว้ยสญัญาซื3อขายลว่งหนา้ 

  พระราชบญัญติันี3 มีบทบญัญติับางประการเกี�ยวกบัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ� งมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และ
มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บัญญติัให้กระทาํไดโ้ดยอาศยัอาํนาจตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมาย 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัขึ3นไว ้โดยคาํแนะนาํ
และยินยอมของรัฐสภา ดงัต่อไปนี3  

  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี3 เรียกว่า “พระราชบัญญติัสัญญา 
ซื3อขายล่วงหนา้ พ.ศ. ๒๕๔๖” 

 ชื'อพระราชบัญญัต ิ

  มาตรา ๒∗  พระราชบญัญติันี3ใหใ้ชบ้งัคบัเมื�อพน้กาํหนดหนึ�งร้อย
แปดสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 วนัที'พระราชบัญญตั ิ

ใช้บังคบั 

  มาตรา ๓  ในพระราชบญัญติันี3  
  “สินค้า” หมายความว่า หลักทรัพย์ ทองคาํ นํ3 ามันดิบ หรือ 
ทรัพยสิ์นอื�นใดที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี แต่ไมร่วมถึงเงินตราสกลุใด ๆ 

 บทนิยาม 

  “ตวัแปร” หมายความว่า อตัราแลกเปลี�ยนเงิน อตัราดอกเบี3ย ดชันี
ทางการเงิน ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ หรือตัวแปรอื�นใดที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกาํหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

  

                                                        
∗  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที� ๑๒๐ ตอน ๖๕ก  ลงวนัที� ๑๐  กรกฎาคม ๒๕๔๖  มีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที�  
๖ มกราคม ๒๕๔๗ 
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   “สัญญาซื3อขายล่วงหนา้” หมายความว่า สัญญาที�มีลกัษณะใด

ลกัษณะหนึ�งหรือหลายลกัษณะดงัต่อไปนี3   
  (๑) สัญญาที�กาํหนดให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ� งส่งมอบสินค้าให ้
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ� งซึ� งเป็นผู ้ชําระราคา ณ เวลาใดเวลาหนึ� งในอนาคต  
เป็นจาํนวนและราคาตามที�กาํหนดไวใ้นสญัญา 

    (๒) สัญญาที�กาํหนดให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ� งได้รับชําระเงิน 
หรือต้องชําระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ� งเท่ากับจํานวนเงินที�คาํนวณได ้
จากส่วนต่างระหว่างราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที�กาํหนดไวใ้น
สัญญากบัราคาหรือมูลค่าของสินคา้หรือตวัแปรที�เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ� ง
หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ�งในอนาคตตามที�กาํหนดไวใ้นสัญญา 

    (๓) สัญญาที�กาํหนดให้สิทธิแก่คู่สัญญาฝ่ายหนึ�งที�จะเรียกให ้
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ� งส่งมอบสินค้าหรือชําระราคาของสินค้า หรือชําระเงิน 
ที�ค ํานวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปร 
ที�กาํหนดไวใ้นสัญญากบัราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที�เป็นอยู่ ณ  
เวลาใดเวลาหนึ�งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ�งในอนาคตตามที�กาํหนดไวใ้นสัญญา 
หรือเรียกใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหนึ�งเขา้ทาํสัญญาตาม (๑) หรือ (๒) 

    “ธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหน้า” หมายความถึงการให้บริการ 
ดงัต่อไปนี3  
  (๑) การเป็นตวัแทนซื3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ 
  (๒) การเป็นผูค้า้สญัญาซื3อขายล่วงหนา้ 
  (๓) การเป็นที�ปรึกษาสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ 
  (๔) การเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ 
  (๕) กิจการอื�นที� เกี�ยวกบัสัญญาซื3อขายล่วงหน้าตามที� 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

    “ตวัแทนซื3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหนา้” หมายความว่า บุคคล 
ซึ� งให้บริการหรือแสดงต่อบุคคลทั�วไปว่าพร้อมจะให้บริการเพื�อทาํการเป็น 
ตัวแทนในการซื3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหน้ากบับุคคลอื�น โดยกระทําเป็น 
ทางค้าปกติและได้รับใบอนุญาตหรือได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี3   
แต่ทั3 งนี3  ไม่รวมถึงตัวแทนซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าในลักษณะตามที� 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
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  “ผูค้า้สัญญาซื3อขายล่วงหนา้” หมายความวา่ บุคคลซึ� งแสดงต่อ
บุคคลทั�วไปว่าพร้อมจะเขา้เป็นคู่สัญญาซื3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหน้าให้แก่ 
ผูซึ้� งประสงค์จะซื3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหน้า โดยการเสนอเขา้หรือเขา้เป็น 
คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง โดยกระทาํเป็นทางคา้ปกติและไดร้ับใบอนุญาตหรือ 
ไดจ้ดทะเบียนตามพระราชบญัญติันี3  แต่ทั3งนี3  ไม่รวมถึงบุคคลซึ� งเสนอซื3อขาย
สญัญาซื3อขายล่วงหนา้หรือซื3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหนา้เพื�อตนเองที�กระทาํใน
ศูนย์ซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าที�ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญติันี3  
หรือผู ้ค้าสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าในลักษณะตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ประกาศกาํหนด 

  

  “ที�ปรึกษาสัญญาซื3อขายล่วงหนา้” หมายความว่า บุคคลซึ� งให ้
คาํแนะนาํหรือแสดงต่อบุคคลทั�วไปว่าพร้อมจะให้คาํแนะนาํไมว่่าโดยทางตรง 
หรือทางออ้มแก่บุคคลอื�นเกี�ยวกบัสัญญาซื3อขายล่วงหนา้หรือความเหมาะสม 
ในการซื3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหน้า โดยกระทาํเป็นทางค้าปกติและได้รับ 
ใบอนุญาตหรือไดจ้ดทะเบียนตามพระราชบญัญติันี3  แต่ทั3งนี3  ไม่รวมถึงบุคคลซึ� ง
ให้คาํแนะนาํอนัเป็นส่วนหนึ�งหรือเกี�ยวเนื�องกบัการประกอบการของตวัแทน
ซื3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหน้าหรือผูค้ ้าสัญญาซื3อขายล่วงหน้า หรือการให ้
คาํแนะนาํในลกัษณะตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 
 

  “ผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซื3อขายล่วงหนา้” หมายความว่า บุคคล 
ซึ� งเข้าจัดการเงินทุนหรือแสดงต่อบุคคลทั�วไปว่าพร้อมจะรับจัดการเงินทุน
ให้แก่บุคคลอื�น เพื�อแสวงหาประโยชน์จากสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ โดยกระทาํ
เป็นทางคา้ปกติและไดรั้บใบอนุญาตหรือไดจ้ดทะเบียนตามพระราชบญัญติันี3   
แต่ทั3 งนี3  ไม่รวมถึงผูจ้ ัดการเงินทุนสัญญาซื3อขายล่วงหน้าในลักษณะตามที� 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

  

  “ศูนยซื์3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหนา้” หมายความว่า ศูนยก์ลาง
หรือเครือข่ายใด ๆ ที�จัดให้มีขึ3 นเพื�อการซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าโดย 
การจับคู่หรือหาคู่สัญญาให้ หรือการจัดระบบหรืออาํนวยความสะดวกให ้
ผูซึ้� งประสงค์จะซื3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหน้าสามารถทาํความตกลงหรือจบั
คู่สัญญากันได้ โดยกระทํา เป็นทางค้าปกติและได้รับใบอนุญาตหรือ 
ไดจ้ดทะเบียนตามพระราชบญัญติันี3  แต่ทั3งนี3  ไม่รวมถึงศูนยก์ลางหรือเครือข่าย
ในลกัษณะตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

  

  “สํานักหักบัญชีสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า” หมายความว่า  
ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ในการชําระหนี3 ตามสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า  
โดยกระทําเป็นทางค้าปกติและได้รับใบอนุญาตหรือได้จดทะเบียนตาม
พระราชบญัญติันี3  แต่ทั3งนี3  ไม่รวมถึงศูนยก์ลางหรือเครือข่ายในลกัษณะตามที� 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
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    “ซื3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหนา้” หมายความวา่ การเขา้ผกูพนั
ตามสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ 

    “ฐานะสัญญาซื3อขายล่วงหนา้” หมายความว่า ภาระหรือสิทธิ
ของบุคคลหนึ�งบุคคลใดอนัเนื�องมาจากการซื3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ 

    “ลา้งฐานะสัญญาซื3อขายล่วงหน้า” หมายความว่า การปลด
ภาระหรือสิทธิตามสัญญาซื3อขายล่วงหน้าที�มีอยูเ่ดิมให้หมดไป โดยการซื3อขาย
สัญญาซื3อขายล่วงหนา้ขึ3นใหม่ที�มีผลในทางตรงกนัขา้ม หรือโดยวิธีการอื�นใด
ตามกฎเกณฑข์องสาํนกัหกับญัชีสญัญาซื3อขายล่วงหนา้ 

    “หลกัทรัพย”์ หมายความว่า หลกัทรัพยต์ามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

    “ตลาดหลักทรัพย”์ หมายความว่า ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

    “ศูนย์ซื3 อขายหลักทรัพย์” หมายความว่า ศูนย์ซื3 อขาย 
หลกัทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

    “สาํนกัหกับญัชีหลกัทรัพย”์ หมายความว่า สาํนกัหักบญัชีตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

    “ผูล้งทุนสถาบนั” หมายความว่า ผูล้งทุนที�เป็นสถาบนัการเงิน 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารพาณิชย ์บริษทัหลกัทรัพย ์บริษทัประกนัวินาศภยั 
บริษทัประกนัชีวิต นิติบุคคลประเภทบรรษทั กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล 
กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ ตลอดจนกองทุนสํารองเลี3ยงชีพ หรือผูล้งทุน
ประเภทอื�นที�เป็นนิติบุคคล ทั3งนี3  ตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

    “พนักงานเจา้หน้าที�” หมายความว่า ผูซึ้� งรัฐมนตรีแต่งตั3งให้
ปฏิบติัการตามพระราชบญัญติันี3  

  “สํานักงาน ก.ล.ต.” หมายความว่า สํานกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย ์

    “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายความว่า คณะกรรมการกาํกบั
หลักท รัพย์และตลาดหลักท รัพย์ตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย ์

    “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตาม
พระราชบญัญติันี3  
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มาตรา ๔  พระราชบญัญติันี3 มิใหใ้ชบ้งัคบักบั 
  (๑) สัญญาซื3 อขายล่วงหน้าที�กําหนดให้มีการชําระเงิน 
ที�คาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินหรืออตัราดอกเบี3 ย และการซื3อขายสัญญา 
ซื3อขายล่วงหนา้ดงักล่าวไดก้ระทาํนอกศนูยซื์3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ 
  (๒) สญัญาซื3อหรือขายหลกัทรัพยโ์ดยมีขอ้ตกลงว่าจะขายหรือ
ซื3อคืนซึ� งหลกัทรัพยด์งักล่าว  
  (๓) สัญญาหรือการซื3อขายใด ๆ ตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกาํหนด 

 
สัญญาที'ไม่อยู่ภายใต้
บังคบัของ
พระราชบัญญติันี� 

  มาตรา ๕  ให้สัญญาซื3อขายล่วงหนา้ที�ดาํเนินการกบัหรือผ่าน 
ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ ศูนยซื์3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ หรือ
สาํนกัหกับญัชีสญัญาซื3อขายล่วงหนา้เป็นสญัญาที�ผกูพนัและก่อให้เกิดหนี3 ที�อาจ
เรียกร้องใหช้าํระไดต้ามกฎหมาย 

 การรองรับสถานะของ

สัญญาซื�อขายล่วงหน้า

ให้มีผลผกูพนัตาม

กฎหมาย 

  มาตรา ๖  เวน้แต่จะมีบทบัญญติัในพระราชบญัญติันี3 กาํหนด
ไวเ้ป็นอย่างอื�น ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
กาํหนดใหท้ราบเป็นการทั�วไปเกี�ยวกบัระยะเวลาในการพิจารณาและการสั�งการ
ในการออกใบอนุญาต การรับจดทะเบียน และการให้ความเห็นชอบตาม
พระราชบญัญติันี3  

 ประกาศระยะเวลา 
การพจิารณาและ 
การสั�งการ 

  มาตรา ๗  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั�งหรือ 
ขอ้กาํหนดใด ๆ ที�ออกตามพระราชบญัญติันี3  โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สาํนกังาน ก.ล.ต. และมีผลใชบ้งัคบัเป็นการทั�วไป เมื�อไดป้ระกาศในราชกิจจา 
นุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 การมีผลใช้บังคบัของ
ประกาศหรือคาํสั�งเมื�อ
ได้ประกาศในราช
กจิจานุเบกษาแล้ว 

  มาตรา ๘  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัรักษาการตาม
พระราชบัญญติันี3  และให้มีอาํนาจออกประกาศและแต่งตั3งพนกังานเจา้หน้าที�
เพื�อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติันี3  
  ประกาศนั3น เมื�อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ให้ใช้
บงัคบัได ้

 รัฐมนตรีผู้รักษาการ
และอาํนาจออก
ประกาศและแต่งตั+ง
พนักงานเจ้าหน้าที� 

 
  



๖ 
 
 

  หมวด ๑ 
การกาํกบัดูแลสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ 

 

อาํนาจหน้าที'ของ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 
  มาตรา ๙  ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจหน้าที�วาง
นโยบายเกี�ยวกบัการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนกาํกบัดูแลในเรื� องสัญญา 
ซื3 อขายล่วงหน้า ธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า ศูนย์ซื3 อขายสัญญาซื3 อขาย 
ล่วงหนา้ สํานกัหักบัญชีสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ สมาคมกาํกบัผูป้ระกอบธุรกิจ
สัญญาซื3อขายล่วงหนา้ และการป้องกนัการกระทาํอนัไม่เป็นธรรมเกี�ยวกบัการ
ซื3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ อาํนาจหนา้ที�ดงักลา่วใหร้วมถึง 

    (๑) ออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั�ง หรือขอ้กาํหนดตาม
พระราชบญัญติันี3   
  (๒) กาํหนดค่าธรรมเนียมสําหรับการขออนุญาต การขอ 
จดทะเบียน การขอความเห็นชอบ การออกใบอนุญาต การรับจดทะเบียน  
การให้ความเห็นชอบ หรือการประกอบกิจการตามที�ไดรั้บใบอนุญาต ที�ได ้
จดทะเบียน หรือที�ไดร้ับความเห็นชอบ 
  (๓) กาํหนดขอบเขตและวิธีปฏิบติัในการปฏิบติัหน้าที�ของ
อนุกรรมการและเจา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งตามพระราชบญัญติันี3  
  (๔) กาํหนดหลกัเกณฑเ์พื�อใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณา
ปัญหาที�อาจเกิดขึ3นอนัเนื�องมาจากการใชบ้งัคบัพระราชบญัญติันี3  

การกาํหนดเงื'อนไข 

เพิ'มเติมในกรณจีาํเป็น 

 
  มาตรา ๑๐  ในกรณีที� มีความจําเป็นเพื�อรักษาเสถียรภาพ 
ทางเศรษฐกิจ พิทักษ์ประโยชน์ของประชาชนหรือคุ้มครองผู้ลงทุน ให ้
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํนาจกาํหนดเงื�อนไขเพิ�มเติมให้ผูป้ระกอบธุรกิจ
สัญญาซื3อขายล่วงหนา้ ศูนยซื์3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ และสํานกัหักบญัชี
สญัญาซื3อขายล่วงหนา้ปฏิบติัได ้

คณะอนุกรรมการ 
 

  มาตรา  ๑๑  ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต.  มีอํานาจแต่งตั3 ง 
คณะอนุกรรมการเพื�อปฏิบติัการอยา่งหนึ�งอยา่งใดตามที�มอบหมายได ้
  คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ� งตอ้งประกอบด้วยประธาน 
คนหนึ�งและอนุกรรมการผูท้รงคุณวุฒิอื�นอีกไม่นอ้ยกว่าสี�คน ซึ� งเป็นผูมี้ความรู้
และความเชี�ยวชาญในเรื�องที�ไดรั้บมอบหมาย 

 



๗ 
 
 

  มาตรา  ๑๒  การประ ชุมของคณะอนุกรรมการต้อง มี
อนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ� งหนึ� งของจาํนวนอนุกรรมการทั3 งหมด 
จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
  ในการประชุมของคณะอนุกรรมการ ถา้ประธานไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที�ได้ ให้อนุกรรมการที�มาประชุมเลือกอนุกรรมการ 
คนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชุม 
  ก า ร วิ นิ จฉั ย ชี3 ข าดของที� ป ระ ชุม ให้ ถื อ เ สี ย งข้ า งมา ก 
อนุกรรมการคนหนึ� งให้มีเสียงหนึ� งในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั 
ใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ3นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี3ขาด 

 การประชุม

คณะอนุกรรมการ 

  มาตรา ๑๓  ให้อนุกรรมการไดรั้บประโยชน์ตอบแทนตามที�
รัฐมนตรีกาํหนด  

 ประโยชน์ตอบแทนแก่

อนุกรรมการ 

  มาตรา ๑๔  ให้สํานักงาน ก.ล.ต. มีอาํนาจหนา้ที�ปฏิบัติการ 
ใด ๆ เพื�อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปฏิบติังานอื�นตาม
บทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติันี3  
  อาํนาจหนา้ที�ของสาํนกังาน ก.ล.ต. ตามวรรคหนึ�ง ใหร้วมถึง 
  (๑) รับคา่ปรับที�เป็นโทษปรับทางปกครองและค่าธรรมเนียมที�
เรียกเกบ็ตามพระราชบญัญติันี3  
  (๒) ออกประกาศหรือคาํสั�งตามพระราชบญัญติันี3  
  ค่าปรับและค่าธรรมเนียมตาม (๑) ให้ตกเป็นของสํานักงาน 
ก.ล.ต. 

 อาํนาจหน้าที'ของ

สํานักงาน 

  มาตรา  ๑๕  เ พื� อพิทักษ์ประโยชน์ของประชาชนหรือ 
เพื�อคุ้มครองผูล้งทุนให้สํานักงาน ก.ล.ต. หรือบุคคลซึ� งได้รับมอบหมาย 
จากสํานกังาน ก.ล.ต. มีหนา้ที�เปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัการซื3อขายสัญญาซื3อขาย
ล่วงหน้า ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหน้า ศูนย์ซื3อขายสัญญาซื3อขาย 
ล่วงหนา้ สํานกัหักบัญชีสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ สมาคมกาํกบัผูป้ระกอบธุรกิจ
สัญญาซื3อขายล่วงหน้า หรือขอ้มลูเกี�ยวกบัการกระทาํความผิดและการลงโทษ
บุคคลซึ� งกระทําความผิดตามพระราชบัญญติันี3  รวมตลอดถึงข้อมูลอื�นใดที� 
ได้รับเนื� องจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี3  ทั3 งนี3  ตามหลักเกณฑ์ที� 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 หน้าที'ของสํานักงาน

ในการเปิดเผยข้อมูล 

 



๘ 
 
 

 
 หมวด ๒ 

ธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ 
 

ส่วนที� ๑ 
การกาํกบัควบคุมธุรกิจสญัญาซื3อขายล่วงหนา้ 

 

การขออนุญาตและการ
จดทะเบียนประกอบ
ธุรกจิสัญญาซื�อขาย
ล่วงหน้า 

 
  มาตรา ๑๖  ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหน้าตอ้งเป็น
นิติบุคคลประเภทบริษัทจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั เวน้แต่การประกอบ
ธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหน้าประเภทที�ปรึกษาสัญญาซื3อขายล่วงหน้าจะเป็น
บุคคลธรรมดากไ็ด ้และตอ้งไดร้ับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
  ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหน้าที�เป็นนิติบุคคลตาม
มาตรา ๑๗ และประกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหนา้เฉพาะกบัผูล้งทุนสถาบนั
ให้จดทะเบียนกบัสํานกังาน ก.ล.ต. เวน้แต่เป็นกรณีที�เป็นการประกอบธุรกิจ
สัญญาซื3อขายล่วงหน้าประเภทผูจ้ัดการเงินทุนสัญญาซื3อขายล่วงหน้าให้แก่ 
ผู ้ลงทุนสถาบันที� เ ป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวรรคหนึ�ง 
  การขออนุญาต การขอจดทะเบียน การออกใบอนุญาต  
และการรับจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกาํหนด 

ประเภทนิตบุิคคล
ประกอบธุรกจิสัญญา
ซื�อขายล่วงหน้า 
เฉพาะกบัผู้ลงทนุ
สถาบัน 

 
  มาตรา ๑๗  ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหน้าเฉพาะกบั
ผู ้ลงทุนสถาบันตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง ต้องเป็นนิติบุคคลประเภทใด 
ประเภทหนึ�ง ดงัต่อไปนี3  
  (๑) ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณิชย ์
  (๒) บริษทัเงินทุนหรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายวา่
ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 
  (๓) บริษทัหลกัทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์หรือ 
  (๔) นิติบุคคลอื�นตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

การกาํหนดหลกัเกณฑ์
ให้ผู้ประกอบธุรกจิ
สัญญาซื�อขายล่วงหน้า 
ปฏิบัต ิ

 
  มาตรา ๑๘  เพื�อประโยชน์ในการคุ้มครองลูกค้า การรักษา
ความมั�นคงของระบบการเงิน หรือการควบคุมความเสี�ยงอนัเกิดจากสัญญา 
ซื3อขายล่วงหนา้ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํนาจประกาศกาํหนดหลกัเกณฑ์
เพื�อใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสญัญาซื3อขายล่วงหนา้ปฏิบติัได ้



๙ 
 
 

  มาตรา ๑๙  ให้สํานักงาน ก.ล.ต. มีอาํนาจสั�งให้ผูป้ระกอบ
ธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้ายื�นรายงานหรือเอกสารอื�นใดที� เกี�ยวกับการ
ประกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ ตามระยะเวลาหรือเป็นครั3 งคราวตามที�
กาํหนดได้ และสํานักงาน ก.ล.ต. จะขอให้ทําคําชี3 แจงเพื�ออธิบายหรือ 
ขยายความแห่งรายงานหรือเอกสารนั3นดว้ยกไ็ด ้ 

 
การสั'งให้ยื'นรายงาน
หรือเอกสารและทาํ 
คาํชี�แจง 

  มาตรา ๒๐  ผู ้ประกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าใด
ประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าตามประเภทที�ได้รับ 
ใบอนุญาตหรือได้จดทะเบียนให้ยื�นคาํขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจสัญญา 
ซื3อขายล่วงหนา้ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้แต่กรณี 
  ในการอนุญาต สํานักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
จะกาํหนดเงื�อนไขใหผู้ย้ื�นคาํขอปฏิบติัดว้ยก็ได ้

 การเลกิประกอบธุรกจิ
สัญญาซื�อขายล่วงหน้า 

ส่วนที� ๒ 
หลกัเกณฑส์าํหรับผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ซึ� งไดรั้บใบอนุญาต 

 

 
 

  มาตรา ๒๑  บทบัญญติัในส่วนนี3 ให้ใช้บังคบักบัผูป้ระกอบ
ธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ซึ� งไดรั้บใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ 

 บทบัญญติัในส่วนนี�ใช้
กบัผู้ประกอบธุรกจิ
สัญญาซื�อขายล่วงหน้า 
ซึ'งได้รับใบอนุญาต 

  มาตรา  ๒๒  ผู ้ประกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าจะ
ประกอบธุรกิจอื�นใดมิได ้เวน้แต่จะไดร้ับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต.  
  เมื�อสาํนกังาน ก.ล.ต. ไดรั้บคาํขอความเห็นชอบตามวรรคหนึ�ง
แลว้ ให้สาํนกังาน ก.ล.ต. พิจารณาและแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ป้ระกอบธุรกิจ
สัญญาซื3 อขาย ล่วงหน้าทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที� ได้รับคําขอ 
ความเห็นชอบและเอกสารหลกัฐานที�ถูกต้องและครบถว้นตามที�สํานักงาน 
ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 การประกอบธรุกจิอื'น 

  เมื�อพน้กาํหนดระยะเวลาตามวรรคสองแลว้ หากสํานักงาน 
ก.ล.ต. ไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาหรือไม่มีคําสั�งเป็นประการอื�นใดไปยงั 
ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหน้า ให้ถือว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ให ้
ความเห็นชอบแก่การประกอบธุรกิจนั3นแลว้ 

 
 

  มาตรา ๒๓  ในกรณีที�ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหนา้
เป็นบุคคลธรรมดา บุคคลนั3นตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปนี3  

 ลกัษณะต้องห้ามของ 
ผู้ประกอบธุรกจิ
สัญญาซื�อขายล่วงหน้า 
ที'เป็นบุคคลธรรมดา 



๑๐ 
 
 

    (๑) เป็นบุคคลซึ� งถูกศาลสั�งพิทักษ์ทรัพย์หรือเป็นบุคคล 
ลม้ละลาย 
  (๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๓) มีประวัติเสียหายหรือดําเนินกิจการใดที�มีลักษณะที� 
แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ 
ตามหลกัเกณฑที์�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดโดยตอ้งคาํนึงถึงระดบั
ความร้ายแรงของพฤติกรรมอนัเป็นลกัษณะตอ้งหา้มนั3น 
  (๔) เป็นข้าราชการหรือพนักงานในหน่วยงานของรัฐซึ� งมี 
หนา้ที�กาํกบัดแูลผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหนา้หรือสถาบนัการเงิน 
  (๕) เป็นบุคคลซึ� งขาดคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ 
ในการทาํงานหรือคุณสมบติัอื�นตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

การให้ความเห็นชอบ
และลกัษณะต้องห้าม 
ผู้บริหารของผู้ประกอบ
ธุรกจิสัญญาซื�อขาย 
ล่วงหน้าที'เป็นนิติบุคคล 

 
  มาตรา ๒๔  ในกรณีที�ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหนา้
เป็นนิติบุคคล การแต่งตั3 งหรือยอมให้บุคคลใดเป็นหรือทาํหน้าที�กรรมการ  
ผูจ้ดัการ หรือผูด้าํรงตาํแหน่งตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  
ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. และตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม
ตามมาตรา ๒๓ 
  ในกรณีที�ปรากฏขอ้เท็จจริงในภายหลงัว่าบุคคลซึ� งทาํหน้าที�
กรรมการ ผูจ้ดัการหรือผูด้าํรงตาํแหน่งตามวรรคหนึ� ง มีลกัษณะตอ้งห้ามตาม
มาตรา ๒๓ ให้สาํนกังาน ก.ล.ต. มีอาํนาจสั�งใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขาย
ล่วงหนา้ระงบัการทาํหน้าที�ของบุคคลดงักล่าวและดาํเนินการแกไ้ขให้ถูกตอ้ง
หรือสาํนกังาน ก.ล.ต. จะเพิกถอนความเห็นชอบที�ใหไ้วแ้ลว้กไ็ด ้
  ให้นาํความในวรรคหนึ� งและวรรคสองมาใชบ้งัคบักบับุคคล
ซึ� งผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหน้าทาํสัญญาให้มีอาํนาจทั3งหมดหรือ 
บางส่วนในการบริหารงานของผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้านั3น  
รวมทั3งผูซึ้� งปฏิบติังานใหแ้ก่บุคคลนั3นดว้ยโดยอนุโลม 

การให้ความเห็นชอบ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 
  มาตรา ๒๕  บุคคลใดจะถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้น 
เกินกวา่ร้อยละสิบของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั3งหมดของผูป้ระกอบธุรกิจ
สญัญาซื3อขายล่วงหนา้ใดไดต่้อเมื�อไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต.  

    การให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ� งจะกระทําได้ต่อเมื�อ 
บุคคลนั3 นหรือกรรมการ ผู ้จัดการ หรือหุ้นส่วนในกรณีที� บุคคลนั3 นเป็น 
นิติบุคคล ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา ๒๓ (๓) หรือลกัษณะตอ้งห้าม 
อยา่งอื�นตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 



๑๑ 
 
 

  ในกรณีที�ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า บุคคลซึ� งได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. มีลกัษณะต้องห้ามตามวรรคสอง ให ้
สํานักงาน ก.ล.ต. มีอาํนาจเพิกถอนความเห็นชอบที�ให้ไว ้เวน้แต่ลกัษณะ 
ตอ้งห้ามดงักล่าวไดเ้กิดขึ3นจากการประกาศกาํหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ในภายหลัง ในกรณีนี3 ให้บุคคลนั3 นปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที� 
สํานักงาน ก.ล.ต. กาํหนด และหากพน้กาํหนดระยะเวลาดงักล่าวแลว้ยงัไม่
ปฏิบติัใหถ้กูตอ้ง ใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. มีอาํนาจเพิกถอนความเห็นชอบที�ใหไ้ว ้

  

  เพื�อประโยชน์แห่งมาตรานี3  ผูร้ับประโยชน์จากหุ้น หมายถึง  
ผูซึ้� งมีอาํนาจโดยทางตรงหรือทางออ้มในลกัษณะดงัต่อไปนี3  
  (๑) อาํนาจกาํหนดหรือควบคุมการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน
ในกิจการของผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ 
  (๒) อาํนาจกาํหนดหรือควบคุมการได้มา จําหน่าย หรือ 
ก่อภาระผกูพนัในหุน้ที�ออกโดยผูป้ระกอบธุรกิจสญัญาซื3อขายล่วงหนา้ หรือ 
  (๓) อํานาจกําหนดหรือควบคุมในลักษณะอื�นใดตามที� 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ทั3งนี3  ไม่ว่าอาํนาจดงักล่าวจะเกิดขึ3นจาก
ขอ้ตกลง ความเขา้ใจ ความสัมพนัธ์ในดา้นใดดา้นหนึ� งหรือโดยประการอื�นใด 
และไม่วา่จะเกิดขึ3นจากการไดม้าหรือการถือหุน้โดยตนเองหรือโดยบุคคลอื�น 

 
 

  มาตรา ๒๖  ในกรณีที� บุคคลใดถือหุ้นของผูป้ระกอบธุรกิจ
สัญญาซื3อขายล่วงหน้าเกินร้อยละสิบของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั3งหมด
ของผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหน้า โดยไม่ไดรั้บความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา ๒๕ ห้ามมิให้ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขาย 
ล่วงหนา้จ่ายเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื�นใด สําหรับจาํนวนหุน้ในส่วนที�เกิน
ร้อยละสิบให้แก่บุคคลนั3น หรือยอมให้บุคคลนั3 นออกเสียงลงคะแนนใน 
ที�ประชุมผูถื้อหุน้สาํหรับจาํนวนหุน้ในส่วนที�เกินร้อยละสิบ 

 การห้ามจ่ายเงินปันผล

หรือยอมให้ผู้ถอืหุ้น 

รายใหญ่ที'ไม่ได้รับ 

ความเห็นชอบออกเสียง

ในที'ประชุมผู้ถอืหุ้น 

  มาตรา ๒๗  ให้ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหน้าจดัทาํ
บัญชีแสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงินที� เป็นอยู่ตามความเป็นจริง 
ให้เป็นปัจจุบนัโดยต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที�กฎหมายกาํหนด 
และขอ้กาํหนดเพิ�มเติมที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
  ความในวรรคหนึ� ง มิให้ใช้บังคบักบัผูป้ระกอบธุรกิจสัญญา 
ซื3อขายล่วงหนา้ประเภทที�ปรึกษาสญัญาซื3อขายล่วงหนา้ 

 การจัดทาํบัญชีแสดง 

ผลการดําเนินงานและ

ฐานะการเงนิ 

 



๑๒ 
 
 

การส่งงบการเงนิและ
การเปิดเผยงบการเงนิ 

   มาตรา ๒๘  ให้ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหน้าจดัทาํ
งบการเงินส่งสํานักงาน ก.ล.ต. และจัดให้มีการเปิดเผยงบการเงินเพื�อให ้
ประชาชนตรวจดูได ้ณ ที�ทาํการของผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหนา้นั3น 
พร้อมทั3 งลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวนัแห่งท้องถิ�นอย่างน้อยหนึ� งฉบับ  
ทั3งนี3  ตามหลกัเกณฑที์�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
  งบการ เ งินตามวรรคหนึ� ง  ต้องจัดทําตามหลักเกณฑ์ที� 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด และไดร้ับการตรวจสอบและแสดง 
ความเห็นโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
  ความในวรรคหนึ� ง มิให้ใช้บงัคบักบัผูป้ระกอบธุรกิจสัญญา 
ซื3อขายล่วงหนา้ประเภทที�ปรึกษาสญัญาซื3อขายล่วงหนา้ 

หน้าที'ผู้สอบบัญชี 
 

  มาตรา ๒๙  ในกรณีที�ผูส้อบบญัชีตามมาตรา ๒๘ ตรวจพบว่า
ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหน้าทาํเอกสารประกอบการลงบัญชีหรือ 
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินไม่ตรงกบัความเป็นจริง หรือไม่ครบถว้น หรือไม่
ปฏิบติัตามมาตรา ๒๗ ให้ผูส้อบบญัชีเปิดเผยขอ้เท็จจริงหรือความเห็นดงักล่าว
พร้อมทั3งผลกระทบที�เป็นสาระสําคญัต่องบการเงินไวใ้นรายงานการสอบบญัชี
ที�ตนจะตอ้งลงลายมือชื�อ 

การให้ความเห็นชอบ
และลกัษณะต้องห้าม
ของผู้สอบบัญชี 

 
  มาตรา ๓๐  ผูส้อบบญัชีตามมาตรา ๒๘ ตอ้งเป็นผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต ซึ� งสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ และมิใช่ผู ้ถือหุ้น  
ผูรั้บประโยชน์จากหุน้ตามมาตรา ๒๕ วรรคสี�  กรรมการ พนักงาน หรือลูกจา้ง
ของผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้านั3น และตอ้งรักษามรรยาทและ
ปฏิบติังานสอบบญัชีให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมายว่าดว้ยผูส้อบบญัชี
และขอ้กาํหนดเพิ�มเติมตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
  การให้ความเห็นชอบผูส้อบบัญชีรับอนุญาตตามวรรคหนึ� ง  
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑที์�สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

  
ส่วนที� ๓ 

การปฏิบติัต่อทรัพยสิ์นของลูกคา้ 
_______________ 

บทบัญญติัในส่วนนี�ใช้
กบัตวัแทนซื�อขาย
สัญญาล่วงหน้าซึ'ง
ได้รับใบอนุญาต 

 
  มาตรา ๓๑  บทบัญญัติในส่วนนี3 ให้ใช้บังคับกบัผูป้ระกอบ
ธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหน้า 
ซึ� งไดรั้บใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ และในกรณีที�เป็นการสมควรที�จะใชบ้งัคบั
บทบัญญติัในส่วนนี3 กับผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหน้าประเภทอื�น 
เพิ�มเติม ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผูป้ระกาศกาํหนด 



๑๓ 
 
 

  มาตรา ๓๒  ในส่วนนี3  
  (๑) “ลูกคา้” หมายความว่า บุคคลซึ� งใชบ้ริการจากผูป้ระกอบ
ธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ 
  (๒) “ทรัพยสิ์นของลกูคา้” หมายความว่า 
       (ก) ทรัพย์สินที�ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหน้า 
ไดร้ับมาหรือมีไวเ้พื�อเป็นประกนัในการปฏิบติัตามสัญญาซื3อขายล่วงหน้าที� 
ลูกคา้นั3นไดซื้3อขายไว ้
       (ข) กาํไรหรือสิทธิประโยชน์อื�นใดของลูกคา้อนัเนื�อง 
มาจากการซื3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ของลกูคา้ 
       (ค) ใบรับของคลังสินค้า ใบตราส่งหรือตราสารอื�นที� 
แสดงสิทธิในทรัพยสิ์นที�ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ถือไวเ้พื�อลูกคา้ 
เพื�อประโยชน์ในการส่งมอบหรือเนื�องมาจากการรับมอบสินค้าตามสัญญา 
ซื3อขายล่วงหนา้ของลกูคา้รายนั3น 
       (ง) เงิน หลกัทรัพย์หรือทรัพยสิ์นอื�นที�ผูป้ระกอบธุรกิจ
สัญญาซื3อขายล่วงหน้าได้รับจากลูกค้าเพื�อชาํระราคาสินคา้ที�จะรับมอบตาม
สัญญาซื3อขายล่วงหน้าของลูกคา้รายนั3นหรือที�ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขาย
ล่วงหนา้ไดรั้บไวเ้พื�อลูกคา้อนัเนื�องมาจากการส่งมอบสินคา้ตามสัญญาซื3อขาย
ล่วงหนา้ของลกูคา้รายนั3น 
       (จ) เงินที�เหลือจากการขายหลกัทรัพยข์องลกูคา้ที�โอนไวใ้น
ชื�อของผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหน้าเนื�องจากลูกคา้ผิดนัดชาํระหนี3
ตามมาตรา ๓๖ 
       (ฉ) ทรัพย์สินอื�นที� มีสภาพคล่องตามที�คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 
คาํนิยามของ “ลกูค้า” 
และ “ทรัพย์สินของ 
ลกูค้า” ที'ใช้ในส่วนนี� 

  มาตรา ๓๓  ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ตอ้งจดัเกบ็
ทรัพยสิ์นของลกูคา้แยกออกจากทรัพยสิ์นของตน และตอ้งจดัทาํบญัชีทรัพยสิ์น
ของลูกค้าแต่ละรายแยกออกจากบัญชีทรัพย์สินของตน รวมทั3 งเก็บรักษา 
บญัชีดงักล่าว ทั3งนี3  ตามหลกัเกณฑที์�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
  ในกรณีที�ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ไดท้ดรองจ่าย
ทรัพย์สินของตนเพื�อเป็นประกนัหรือชําระหนี3 ที� เกี�ยวกับหรือเนื�องจากการ 
ซื3 อขายสัญญาซื3อขายล่วงหน้าแทนลูกค้า ให้ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขาย 
ล่วงหน้าจัดทําและเก็บรักษาบัญชีทดรองจ่ายของตน ตามหลักเกณฑ์ที� 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  
  ให้สันนิษฐานว่ารายการและจํานวนทรัพย์สินในบัญชีตาม
วรรคหนึ�งและวรรคสองถูกตอ้ง เวน้แต่จะพิสูจนใ์หเ้ห็นเป็นอยา่งอื�น 

 การจัดเกบ็ทรัพย์สิน
ของลกูค้าและการจัดทํา
บัญชี 



๑๔ 
 
 

ข้อห้ามในการนํา 
ทรัพย์สินของลกูค้า 
ไปใช้และข้อยกเว้น 

   มาตรา ๓๔  ห้ามมิให้ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหน้า
นําทรัพย์สินของลูกค้าไปใช้เพื�อการอื�นใด เวน้แต่เป็นการนําไปใช้ในกรณี 
ดงัต่อไปนี3  
  (๑) ทรัพย์สินของลูกคา้รายใดต้องนําไปใชเ้พื�อการซื3อขาย
สัญญาซื3อขายล่วงหน้าหรือเพื�อการอื�นใดที�เกี�ยวกบัหรือเนื�องจากการซื3อขาย
สญัญาซื3อขายล่วงหนา้ของลกูคา้รายนั3น 
  (๒) ในกรณีที�ทรัพยสิ์นของลูกคา้เป็นเงิน ผูป้ระกอบธุรกิจ
สัญญาซื3อขายล่วงหน้าอาจนําไปใช้เพื�อการอื�นนอกจาก (๑) เพื�อแสวงหา
ประโยชน์อื�นใดได้แต่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าและเป็นไปตาม 
หลกัเกณฑที์�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด และในกรณีที�เกิดดอกผล
หรือประโยชน์ใด ๆ จะให้ตกแก่ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหน้าหรือ 
ลกูคา้ หรือจะนาํมาแบ่งปันกนัประการใด ใหเ้ป็นไปตามที�ทั3งสองฝ่ายตกลงกนั 

การโอนหลกัทรัพย์ของ
ลกูค้าไว้ในชื'อของ 
ผู้ประกอบธุรกจิสัญญา
ซื�อขายล่วงหน้า 

 
  มาตรา ๓๕  ในกรณีที�ทรัพย์สินของลูกค้าเป็นหลักทรัพย ์ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหนา้อาจขอใหลู้กคา้โอนหลกัทรัพยด์งักล่าว
ไวใ้นชื�อของตนเพื�อประโยชน์ของลกูคา้กไ็ด ้
  เมื�อผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ตอ้งโอนหลกัทรัพย์
ตามวรรคหนึ� งคืนให้แก่ลูกคา้ ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหน้าอาจใช้
หลักทรัพย์ที�ออกโดยนิติบุคคลเดียวกันหรือโครงการจัดการกองทุนรวม 
เดียวกนั ประเภท รุ่น และชนิดเดียวกนั ในจาํนวนที�เทียบเท่ากนัคืนแทนกนัได ้

    ในการส่งคืนหลกัทรัพย์ ให้ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขาย 
ล่วงหน้าส่งมอบดอกผลหรือประโยชน์ใด ๆ อันเกิดแต่หลักทรัพย์นั3นด้วย  
เวน้แต่จะไดต้กลงกนัไวเ้ป็นอยา่งอื�น  
  ให้นาํความในวรรคสองและวรรคสามมาใชบ้งัคบักบัการคืน
หลักทรัพย์ในกรณีที�ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้านําหลักทรัพย ์
ไปฝากไวก้บับุคคลอื�นโดยอนุโลม 

การดาํเนินการในกรณ ี
ที'ลูกค้าผดินัดชําระหนี� 

 
  มาตรา ๓๖  ในกรณีที�ลูกคา้ผิดนดัชาํระหนี3อนัเนื�องมาจากการ
ซื3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ ให้ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหนา้แจง้ให้
ลูกค้าปฏิบัติการชําระหนี3 ดังกล่าวภายในระยะเวลาอันควร หากลูกค้าไม่
ปฏิบติัการชาํระหนี3ภายในกาํหนดระยะเวลาดงักลา่ว  ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อ
ขายล่วงหนา้อาจนําหลกัทรัพยข์องลูกคา้ที�โอนไวใ้นชื�อของตนเพื�อประโยชน์
ของลูกคา้ออกขายในตลาดที�มีการซื3อขายหลกัทรัพยน์ั3นเป็นปกติได ้หากไม่
สามารถขายในตลาดนั3นได ้ให้นาํออกขายโดยวิธีการอื�นที�สามารถทําให้ได้
ร า ค า ที� 



 ๑๕
เป็นธรรมแก่ลกูคา้ 



๑๕ 
 
 

  เงินที�ไดจ้ากการขายหลกัทรัพย์ ให้นาํมาใชเ้พื�อการชาํระหนี3
ตามวรรคหนึ� งและค่าใช้จ่ายที�จาํเป็นในการขายหลกัทรัพยน์ั3น และหากยงัมี 
เงินเหลือใหน้าํไปรวมไวใ้นบญัชีทรัพยสิ์นของลกูคา้ 

 
 

  มาตรา ๓๗  ในกรณีที�ศาลมีคาํสั�งรับคาํร้องขอให้ฟื3 นฟูกิจการ
ของลูกค้าไวเ้พื�อพิจารณาหรือศาลมีคาํสั�งพิทักษ์ทรัพย์ในคดีลม้ละลาย ให ้
เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยแ์จ้งให้ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหน้าและ
สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกัชา้ และให้ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขาย 
ล่วงหนา้ดาํเนินการดงัต่อไปนี3   
  (๑) ลา้งฐานะสัญญาซื3อขายล่วงหน้าของลูกค้าที�คงคา้งอยู ่ 
ณ วนัที�ศาลมีคาํสั�งรับคาํร้องขอให้ฟื3 นฟูกิจการหรือมีคาํสั�งพิทกัษ์ทรัพยต์ามที�
กาํหนดไวใ้นกฎเกณฑข์องสาํนกัหกับญัชีสญัญาซื3อขายล่วงหนา้ 
  (๒) บังคับชําระหนี3 เอากับทรัพย์สินของลูกค้าไม่ว่า 
ทรัพยสิ์นนั3นจะเก็บรักษาโดยผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหนา้เอง หรือ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหน้าไดน้าํไปวางหรือฝากไวก้บับุคคลอื�น 
สาํหรับหนี3 ที�เกี�ยวกบัหรือเนื�องจากการซื3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ที�ทาํก่อน
หรือในวันที�ศาลมีคําสั�งรับคําร้องขอให้ฟื3 นฟูกิจการหรือวันที�ศาลมีคําสั�ง 
พิทกัษท์รัพย ์หรือหนี3 ที�เกิดขึ3นเนื�องจากการลา้งฐานะสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ของ
ลูกคา้ตาม (๑)  

 การดาํเนินการใน 

กรณทีี'ศาลรับคาํร้อง

ขอให้ฟื� นฟูกจิการของ 

ลกูค้าหรือมีคาํสั'ง 

พทิกัษ์ทรัพย์ 

  ในการนําทรัพย์สินของลูกค้าออกขายเพื�อการชําระหนี3   
หากทรัพย์สินนั3นเป็นหลกัทรัพย์ ให้ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหน้า 
ขายในตลาดที� ซื3 อขายหลักทรัพย์นั3 น เป็นปกติ หากไม่สามารถขายใน 
ตลาดนั3นได ้ให้นาํออกขายโดยวิธีการอื�นที�สามารถทาํให้ไดร้าคาที�เป็นธรรม 
แก่ลูกคา้ 

  

  (๓) นําหนี3 ที� เ กี�ยวกับหรือเนื� องจากการซื3 อขายสัญญา 
ซื3อขายล่วงหนา้ของลูกคา้ที�ทาํขึ3นก่อนหรือในวนัที�ศาลมีคาํสั�งรับคาํร้องขอให้
ฟื3 นฟูกิจการหรือมีคาํสั�งพิทกัษ์ทรัพย์หรือหนี3 ที�เกิดขึ3นเนื�องจากการลา้งฐานะ
สัญญาซื3อขายล่วงหนา้ของลูกคา้ตาม (๑) มาหักกลบลบหนี3 กบัหนี3 ที�ผูป้ระกอบ
ธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหน้าเป็นหนี3 ลูกค้าอยู่ในเวลาที�ศาลมีคาํสั�งรับคาํร้อง
ขอให้ฟื3 นฟูกิจการหรือมีคาํสั�งพิทกัษท์รัพย ์แมว้า่มูลแห่งหนี3ทั3งสองฝ่ายจะไมมี่
วตัถุเป็นอย่างเดียวกนั หรือเป็นหนี3 ที�มีเงื�อนไขหรือเงื�อนเวลา หรือผูป้ระกอบ
ธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหน้าไดสิ้ทธิเรียกร้องดงักล่าวมาภายหลงัที�ศาลมีคาํสั�ง
ใหฟื้3 นฟกิูจการหรือมีคาํสั�งพิทกัษท์รัพย ์ 

  



๑๖ 
 
 

    ในกรณีที�หนี3 ที� ลูกค้ามีอยู่ต่อผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขาย 
ล่วงหนา้เป็นหนี3 ที�อยู่ในเงื�อนไขบงัคบัก่อน เมื�อผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขาย
ล่วงหน้าขอหักกลบลบหนี3  ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหน้าจะตอ้งให้
ประกนัสาํหรับจาํนวนที�ขอหกักลบลบหนี3นั3นแก่บุคคลผูมี้อาํนาจหนา้ที�จดัการ
ทรัพยสิ์นของลกูคา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลาย 

การส่งมอบทรัพย์สิน

ของลูกค้าให้บุคคลที'มี

อาํนาจจัดการทรัพย์สิน 

 
  มาตรา ๓๘  เมื�อผู ้ประกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า 
ได้ดํา เนินการตามมาตรา ๓๗ แล้ว หากยังมีทรัพย์สินของลูกค้าเหลืออยู ่ 
ให้ผู ้ประกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวให ้
แก่บุคคลผู ้มีอ ํานาจหน้าที�จัดการทรัพย์สินของลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วย 
ลม้ละลาย  

บทยกเว้นบทบัญญตัิ

แห่งพระราชบัญญตั ิ

ล้มละลาย 

 
  มาตรา ๓๙  ในกรณีที�ศาลมีคาํสั�งให้ฟื3 นฟูกิจการหรือมีคาํสั�ง
พิทักษ์ทรัพย์ของลูกค้ารายใด มิให้นําความในมาตรา ๙๐/๔๐ วรรคสอง  
มาตรา ๙๐/๔๑ มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๕ แห่งพระราชบญัญติัลม้ละลาย 
พุทธศกัราช ๒๔๘๓ แลว้แต่กรณี มาใชบ้งัคบัแก่การชาํระหนี3ตามสัญญาซื3อขาย
ล่วงหน้า การรับมาหรือมีไวซึ้� งทรัพย์สินเพื�อเป็นประกนัการซื3 อขายสัญญา 
ซื3อขายล่วงหน้า หรือการลา้งฐานะสัญญาซื3อขายล่วงหน้าของลูกค้ารายนั3น  
เวน้แต่ผูท้าํแผน ผูบ้ริหารแผน หรือเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย์จะพิสูจน์ไดว่้า 
ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหน้ารู้ว่าลูกค้ากระทาํการหรือยินยอมให้
กระทําการดังกล่าวเพื�อมิให้เจ้าหนี3 อื�นของลูกค้าได้รับชาํระหนี3 ทั3งหมดหรือ 
บางส่วน หรือเป็นกรณีที�ผูป้ระกอบธุรกิจสญัญาซื3อขายล่วงหนา้มิไดก้ระทาํการ
ดงักล่าวตามประเพณีธุรกิจ 

สิทธิของผู้ประกอบ
ธุรกจิสัญญาซื�อขาย 
ล่วงหน้า ในการขอรับ
ชําระหนี�จากลกูค้าใน
การฟื� นฟูกจิการหรือใน
คดีล้มละลายของลกูค้า 

 
  มาตรา ๔๐  ในการดาํเนินการตามมาตรา ๓๗ หากทรัพยสิ์น
ของลูกค้ามีไม่เพียงพอกบัหนี3 ที�ลูกค้ามีอยู่กบัผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขาย 
ล่วงหนา้ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสญัญาซื3อขายลว่งหนา้มีสิทธิขอรับชาํระหนี3 ในการ
ฟื3 นฟูกิจการหรือในคดีลม้ละลายของลูกคา้สําหรับหนี3 ที�ยงัไม่ไดรั้บชาํระหนี3   
ทั3งนี3  ต้องยื�นขอรับชาํระหนี3 ภายในระยะเวลาที�กาํหนดไวใ้นมาตรา ๙๐/๒๖ 
หรือมาตรา  ๙๑  แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย  พุทธศักราช ๒๔๘๓  
แลว้แต่กรณี 

 
 

 
 



๑๗ 
 
 

ส่วนที� ๔ 
การคุม้ครองทรัพยสิ์นของลูกคา้ 

_______________ 

 
 

  มาตรา ๔๑  บทบัญญติัในส่วนนี3 ให้ใช้บังคับกบัผูป้ระกอบ
ธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหน้า  
ซึ� งไดร้ับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ และในกรณีที�เป็นการสมควรที�จะใชบ้งัคบั
บทบัญญติัในส่วนนี3 กับผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าประเภทอื�น 
เพิ�มเติม ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผูป้ระกาศกาํหนด 

 บทบัญญติัในส่วนนี�ใช้

กบัตวัแทนซื�อขาย

สัญญาซื�อขายล่วงหน้า

ซึ'งได้รับใบอนุญาต 

  มาตรา ๔๒  ในส่วนนี3  
  (๑) “ลกูคา้” หมายความว่า 

      (ก) บุคคลซึ� งใชบ้ริการจากผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขาย
ล่วงหนา้และมีฐานะสุทธิเป็นเจา้หนี3ของผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหนา้
อนัเนื�องมาจากการซื3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหน้ากบัผูป้ระกอบธุรกิจสัญญา 
ซื3อขายล่วงหนา้นั3น หรือ 
        (ข) บุคคลอื�นนอกจากบุคคลตาม (ก) ซึ� งมีฐานะสุทธิเป็น
เจา้หนี3 ของผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหน้าอนัเนื�องมาจากการซื3อขาย
สญัญาซื3อขายล่วงหนา้ การลา้งฐานะสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ หรือการปรับฐานะ
สญัญาซื3อขายล่วงหนา้สาํหรับสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ที�บุคคลตาม (ก) ผกูพนัอยู ่
 (๒) “ทรัพยสิ์นที�ถือวา่เป็นของลูกคา้” หมายความถึงทรัพยสิ์น
ดงัต่อไปนี3   เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกาํหนดเป็นอยา่งอื�น 

 คาํนิยามของ “ลกูค้า” 
และ “ทรัพย์สินที'ถอืว่า
เป็นของลูกค้า” ที'ใช้ใน
ส่วนนี� 

 (ก) ทรัพย์สินของลูกคา้ตามมาตรา ๓๒ (๒) รวมทั3 ง 
ดอกผลหรือประโยชนใ์ด ๆ ที�เกิดจากทรัพยสิ์นในส่วนที�เป็นของลูกคา้ 
 (ข) สญัญาซื3อขายล่วงหนา้ของลกูคา้ที�ยงัคงคา้งอยู ่
 (ค) ทรัพยสิ์นที�จดัเก็บแยกไวต่้างหากจากทรัพยสิ์นของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ตามมาตรา ๓๓ 

  

 (ง) ทรัพย์สินที�ลูกค้าวางต่อผู้ประกอบธุรกิจสัญญา 
ซื3อขายล่วงหนา้เพื�อเป็นประกนัการกูย้ืมเงินเพื�อซื3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหน้า 
ทั3งนี3  เฉพาะจาํนวนที�เกินกว่าหนี3 กูย้ืมเงินดงักล่าวที�ลูกคา้มีต่อผูป้ระกอบธุรกิจ
สญัญาซื3อขายล่วงหนา้ 
 

  

 



๑๘ 
 
 

         (จ) หลกัทรัพยห์รือตราสารทางการเงินอื�นใดที�ผูป้ระกอบ
ธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ถือไวใ้นลกัษณะเป็นเจา้ของ ซึ� งเป็นหลกัทรัพยห์รือ
ตราสารทางการเงินที�ออกโดยนิติบุคคลเดียวกนัหรือโครงการจดัการกองทุน
รวมเดียวกัน ประเภท รุ่น และชนิดเดียวกันกับหลักทรัพย์หรือตราสาร 
ทางการเงินของลูกคา้ ทั3 งนี3  ในจาํนวนที�จาํเป็นเพื�อการส่งคืนหลกัทรัพย์หรือ 
ตราสารทางการเงินประเภท รุ่น และชนิดเดียวกนันั3นแก่ลูกคา้ตามสิทธิเรียกร้อง
ที�ลกูคา้มีต่อผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ 
       (ฉ) ทรัพยสิ์นอื�นตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาํหนด  

บทคุ้มครองทรัพย์สิน
ของลูกค้า 

 
  มาตรา ๔๓  เมื�อผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ตกเป็น
ลูกหนี3ตามคาํพิพากษาหรือถูกศาลสั�งพิทกัษท์รัพย ์ใหท้รัพยสิ์นที�ถือว่าเป็นของ
ลกูคา้ไดรั้บการคุม้ครองโดยไม่ถือเป็นทรัพยสิ์นที�อยูภ่ายใตก้ารยึดหรืออายดัใน
คดีแพ่งหรือเป็นทรัพยสิ์นที�อาจแบ่งแก่เจา้หนี3 ในคดีลม้ละลาย  

    ในกรณีที�ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าถูกศาลสั�ง
พิทกัษท์รัพยต์ามวรรคหนึ� ง ใหเ้จา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพยแ์ละสํานกังาน ก.ล.ต. 
เป็นผูมี้อาํนาจดาํเนินการแยกและจดัการทรัพยสิ์นที�ถือวา่เป็นของลูกคา้รวมทั3งมี
อาํนาจดําเนินการดังต่อไปนี3  ทั3 งนี3  ตามหลักเกณฑ์ที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกาํหนดโดยไดป้รึกษาหารือกบัรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรมแลว้ 

    (๑) รวบรวมทรัพย์สินที�ถือว่าเป็นของลูกค้าและจัดสรร 
ทรัพยสิ์นที�ถือวา่เป็นของลกูคา้คืนใหแ้ก่ลกูคา้ 
  (๒) โอนบัญชีและทรัพย์สินที� ถือว่าเป็นของลูกค้าไปให ้
ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหนา้รายอื�น 
  (๓) ลา้งฐานะสัญญาซื3อขายล่วงหน้าของลูกคา้ในกรณีที�ไม่
สามารถโอนใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหนา้รายอื�นได ้
  (๔) ประนีประนอมยอมความ ฟ้องร้อง ต่อสู้คดี หรือ 
ดาํเนินการอื�นใดเพื�อใหก้ารจดัการทรัพยสิ์นที�ถือวา่เป็นของลกูคา้เสร็จสิ3นไป 
  ในการดาํเนินการตามวรรคสอง เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยแ์ละ
สาํนกังาน ก.ล.ต. จะมอบอาํนาจใหบุ้คคลใดดาํเนินการแทนกไ็ด ้ 

สิทธิของลกูค้าที'ได้รับ
จัดสรรทรัพย์สิน 
คนืก่อน 

 
  มาตรา ๔๔  ในการจดัการทรัพยสิ์นที�ถือวา่เป็นของลูกคา้ตาม
มาตรา ๔๓ให้ลูกค้าซึ� งไม่มีประโยชน์เกี�ยวข้องกับผูป้ระกอบธุรกิจสัญญา 
ซื3อขายล่วงหนา้ในลกัษณะตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด มีสิทธิ
ไดร้ับจดัสรรทรัพยสิ์นคืนก่อน 



๑๙ 
 
 

  มาตรา ๔๕  ในกรณีที�ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหน้า
ถูกศาลสั�งพิทกัษท์รัพยแ์ละไดมี้การจดัการทรัพยสิ์นที�ถือว่าเป็นของลูกคา้ตาม
มาตรา ๔๓ แลว้ หากลูกคา้ไดรั้บทรัพยสิ์นคืนไม่ครบจาํนวน ให้ลูกคา้มีสิทธิ 
ขอรับชาํระหนี3สําหรับจาํนวนที�ยงัขาดอยู่ในคดีลม้ละลายของผูป้ระกอบธุรกิจ
สัญญาซื3 อขายล่วงหน้าได้ ทั3 งนี3  ต้องยื�นขอรับชําระหนี3 ภายในระยะเวลา 
ที�กาํหนดไวใ้นมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช ๒๔๘๓ 

 
สิทธิของลกูค้าในการ
ขอรับชําระหนี�สําหรับ
จํานวนที'ยงัขาดอยู่ 

  มาตรา ๔๖  เมื�อผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหน้าถูก 
ทางการหรือหน่วยงานที�มีหนา้ที�กาํกบัดูแลตามกฎหมายอื�นสั�งระงบัการดาํเนิน
กิจการบางส่วนหรือทั3งหมด ให้ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหน้าแจง้ให้
สาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกัชา้ 
  เมื�อเกิดกรณีตามวรรคหนึ�ง ใหท้รัพยสิ์นที�ถือว่าเป็นของลูกคา้
ไดร้ับการคุม้ครองโดยไม่ถือเป็นทรัพยสิ์นที�อยู่ภายใตก้ารห้ามจาํหน่าย จ่าย 
หรือโอน ตามคาํสั�งอนัชอบดว้ยกฎหมายที�ให้ระงบัการดาํเนินกิจการบางส่วน
หรือทั3งหมด  

 การดาํเนินการในกรณีที' 
ผู้ประกอบธุรกจิสัญญา
ซื�อขายล่วงหน้าถูกสั'ง
ระงบัการดําเนินกจิการ 

ส่วนที� ๕ 
การระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

_______________ 

  

  มาตรา ๔๗  เพื�อประโยชน์ในการคุม้ครองลูกคา้และเพื�อให้
การระงบัขอ้พิพาทเป็นไปโดยรวดเร็วและเป็นธรรม ลกูคา้อาจขอใหมี้การระงบั
ข้อพิพาททางแพ่งที� เกี�ยวกบัหรือเนื�องจากการประกอบธุรกิจสัญญาซื3อขาย 
ล่วงหนา้โดยอนุญาโตตุลาการซึ� งสํานกังาน ก.ล.ต. จดัใหมี้ขึ3นได ้โดยมีหนงัสือ
แจ้งความประสงค์ไปยังผู ้ประกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า และเมื�อ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ไดรั้บหนังสือแลว้ ใหถื้อว่าทั3งสองฝ่าย
ไดต้กลงทาํสัญญาอนุญาโตตุลาการเพื�อระงบัขอ้พิพาทที�เกิดขึ3น 
  ข้อพิพาทที� จะ เสนอให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาตาม 
วรรคหนึ� งนั3น ต้องมีจาํนวนทุนทรัพย์ไม่เกินจํานวนที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกาํหนด 

 การระงบัข้อพพิาทโดย
อนุญาโตตุลาการ 

  มาตรา ๔๘  ให้นํากฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการมาใช้
บงัคบักบัการระงบัขอ้พิพาทตามมาตรา ๔๗ โดยอนุโลม 

 ให้นํากฎหมายว่าด้วย
อนุญาโตตลุาการมาใช้
โดยอนุโลม 



๒๐ 
 
 

 
 ส่วนที� ๖ 

มาตรการคุม้ครองทรัพยสิ์นของลกูคา้และระบบการชาํระหนี3  
ตามสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ 

_______________ 

การดาํรงฐานะทาง 
การเงนิของผู้ประกอบ
ธุรกจิฯ 

 
  มาตรา ๔๙  ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ตอ้งดาํรง
ฐานะทางการเงินตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

การสั'งการกรณ ี
ผู้ประกอบธุรกจิ 
สัญญาซื�อขายล่วงหน้า 
ไม่สามารถดํารงฐานะ
ทางการเงินหรือ 
ดําเนินงานอนัอาจก่อ
ความเสียหาย 

 
  มาตรา ๕๐  เมื�อปรากฏหลกัฐานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ว่า 
ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ใดไมส่ามารถดาํรงฐานะทางการเงินได้
ตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดตามมาตรา ๔๙ หรือมีการ 
ดาํเนินงานที�มีลกัษณะอนัอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของลูกคา้
หรือระบบการชาํระหนี3 ตามสัญญาซื3อขายล่วงหน้า หรือมีเหตุการณ์ที�อาจมี 
ผลกระทบต่อสถานะทางการเงินหรือการดําเนินงานของผูป้ระกอบธุรกิจ
สัญญาซื3อขายล่วงหนา้อย่างมีนัยสําคญั ให้สํานักงาน ก.ล.ต. มีอาํนาจสั�งให ้
ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ 

  (๑) งดการซื3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหน้า เวน้แต่การซื3อขาย
เพื�อลา้งฐานะสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ 

(๒) โอนฐานะสัญญาซื3อขายล่วงหนา้และทรัพยสิ์นของลูกคา้
ไปใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสญัญาซื3อขายลว่งหนา้รายอื�นดาํเนินการแทน 

(๓) ลา้งฐานะสัญญาซื3อขายล่วงหน้าของลูกคา้ในกรณีที�ไม่
สามารถโอนใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหนา้รายอื�นได ้

(๔) ลา้งฐานะสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ที�ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญา
ซื3อขายล่วงหนา้มีไวเ้พื�อประโยชนข์องตนเอง 

(๕) กระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการใด ๆ ตามที�เห็นสมควร 
    ในกรณีที�ปรากฏเหตุการณ์ตามวรรคหนึ� ง และมีความจาํเป็น

รีบด่วนที�ตอ้งป้องกนัหรือบรรเทาความเสียหายที�อาจเกิดขึ3นหรือเป็นกรณีที� 
ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าไม่ปฏิบัติตามคําสั�งตามวรรคหนึ� ง  
ใหส้ํานกังาน ก.ล.ต. มีอาํนาจสั�งระงบัการดาํเนินกิจการทั3งหมดหรือบางส่วน
ของผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหน้าและมีอาํนาจดาํเนินการตาม (๒) 
(๓) หรือ (๔) ได ้
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  มาตรา ๕๑  ในกรณีที�สํานักงาน ก.ล.ต. ได้มีคาํสั�งระงับ 
การดาํเนินกิจการทั3 งหมดหรือบางส่วนของผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขาย 
ล่วงหน้าตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แลว้ สํานกังาน ก.ล.ต. อาจมอบหมายให้
สาํนกัหกับญัชีสญัญาซื3อขายล่วงหนา้ใดเป็นผูด้าํเนินการตามมาตรา ๕๐(๒) (๓) 
หรือ (๔) แทนได ้

 การมอบหมายให้ 
สํานักหักบัญชีสัญญา
ซื�อขายล่วงหน้า 
ดําเนินการแทน 

  มาตรา ๕๒  การดําเนินการของสํานักงาน ก.ล.ต. ตาม 
มาตรา ๕๐ หรือสํานักหักบัญชีสัญญาซื3อขายล่วงหน้าตามมาตรา ๕๑ ให้มี 
ผลผูกพนัผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหนา้เสมือนหนึ�งผูป้ระกอบธุรกิจ
สัญญาซื3อขายล่วงหนา้นั3นไดด้าํเนินการดงักล่าวเอง และในกรณีที�มีค่าใชจ่้าย
เกิดขึ3นใหจ่้ายจากทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบธุรกิจสญัญาซื3อขายล่วงหนา้นั3น 

 การดาํเนินการตาม
มาตรา 50 หรือ 
มาตรา 51 มีผลผกูพนั 
ผู้ประกอบธุรกจิสัญญา
ซื�อขายล่วงหน้า 

  มาตรา ๕๓  การดาํเนินการตามมาตรา ๕๐ (๒) (๓) (๔) และ 
(๕) หรือมาตรา ๕๑ โดยชอบ ให้ถือว่ามีผลผูกพนัตามกฎหมาย และไม่ตกอยู่
ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔  และมาตรา ๑๑๕ แห่งพระราชบญัญติั
ลม้ละลาย พุทธศกัราช ๒๔๘๓ และมาตรา ๒๓๗ มาตรา ๓๔๙  และมาตรา 
๓๕๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ในกรณีที�การดําเนินการ 
ดงักล่าวเป็นการโอนฐานะสญัญาซื3อขายล่วงหนา้หรือทรัพยสิ์นของลูกคา้ไปให้
ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหนา้รายอื�นดาํเนินการแทน ในกรณีนี3 ยอ่มไม่
กระทบกระเทือนสิทธิของลูกคา้ที�จะยกข้อต่อสู้ตามมาตรา ๓๐๘ วรรคสอง 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

 บทยกเว้นบทบัญญตัิ
แห่งพระราชบัญญตั ิ
ล้มละลายและประมวล
กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 

 
หมวด ๓ 

ศูนยซื์3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ 
_______________ 

ส่วนที� ๑ 
การกาํกบัควบคุมศูนยซื์3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ 

_______________ 

 
 

  มาตรา ๕๔  ศูนย์ซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าต้องเป็น 
นิติบุคคลประเภทบริษทัมหาชนจาํกดัและไดรั้บใบอนุญาตจากคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 
  ศูนย์ซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าที� เปิดให้เฉพาะผูล้งทุน
สถาบันซื3 อขายสัญญาซื3อขายล่วงหน้าเพื�อตนเองต้องเป็นนิติบุคคลประเภท
บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดัและจดทะเบียนกบัสาํนกังาน ก.ล.ต. 

 การขออนุญาตและการ
จดทะเบียนศูนย์ซื�อขาย
สัญญาซื�อขายล่วงหน้า 



๒๒ 
 
 

 
   การขออนุญาต การขอจดทะเบียน การออกใบอนุญาต  

และการรับจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกาํหนด 

การกาํหนดหลกัเกณฑ์
ให้ศูนย์ซื�อขายสัญญา
ซื�อขายล่วงหน้าปฏบัิต ิ

 
  มาตรา ๕๕  เพื�อประโยชน์ในการคุม้ครองผูล้งทุน การรักษา
ความมั�นคงของระบบการเงิน หรือการควบคุมความเสี�ยงอนัเกิดจากสัญญา 
ซื3อขายล่วงหนา้ ให้คณะกรรมการก.ล.ต. มีอาํนาจประกาศกาํหนดหลกัเกณฑ์
เพื�อใหศู้นยซื์3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ปฏิบติัได ้

 
 

ส่วนที� ๒ 
หลกัเกณฑส์าํหรับศูนยซื์3อขายสญัญาซื3อขายล่วงหนา้ 

_______________ 

บทบัญญติัในส่วนนี� 
ใช้กบัศูนย์ซื�อขาย
สัญญาซื�อขายล่วงหน้า
ซึ'งได้รับใบอนุญาต 

 
  มาตรา ๕๖  บทบัญญติัในส่วนนี3  เวน้แต่มาตรา ๗๐ มิให้ใช้
บงัคบักบัศูนยซื์3อขายสญัญาซื3อขายล่วงหนา้ตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง 

คุณสมบัตใินการ
ประกอบการเป็นศูนย์
ซื�อขายสัญญาซื�อขาย
ล่วงหน้า 

   มาตรา ๕๗  ศูนยซื์3อขายสญัญาซื3อขายล่วงหนา้ตอ้ง 
  (๑) มีแหล่งเงินทุนที�เพียงพอสําหรับรองรับการประกอบ 
กิจการและความเสี� ยงในด้านต่าง ๆ ที�อาจเกิดจากการประกอบการเป็น 
ศูนยซื์3อขายสญัญาซื3อขายล่วงหนา้ 

(๒) มีระบบการชาํระหนี3 ตามสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าโดย 
สาํนกัหกับญัชีสญัญาซื3อขายล่วงหนา้ที�ดาํเนินการโดยศูนยซื์3อขายสัญญาซื3อขาย
ล่วงหนา้เองหรือโดยบุคคลอื�น 
  (๓) มีมาตรการเพื�อส่งเสริมและรักษามาตรฐานในเรื� อง 
ความมั�นคง ความน่าเชื�อถือ ตลอดจนความเป็นธรรมในการซื3อขายสัญญา 
ซื3อขายล่วงหนา้ 
  (๔) มีระบบการบนัทึกและเผยแพร่ขอ้มูลเกี�ยวกบัการเสนอ
ราคาและการซื3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหนา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  (๕) มีมาตรการรองรับเมื�อเกิดกรณีฉุกเฉินที�อาจมีผลกระทบ
ต่อการซื3 อขายสัญญาซื3อขายล่วงหน้าหรือการชําระหนี3 ตามสัญญาซื3 อขาย 
ล่วงหนา้ 
  (๖) มีระบบการจดัการที�มีประสิทธิภาพเกี�ยวกบัขอ้ร้องเรียน
หรือขอ้พิพาทที�เกิดขึ3นเกี�ยวกบัการซื3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ในศูนยซื์3อขาย
สัญญาซื3อขายล่วงหน้าหรือเกิดจากการใช้บริการที�จดัโดยศูนยซื์3อขายสัญญา 
ซื3อขายล่วงหนา้  



๒๓ 
 
 

  (๗) มีหลกัเกณฑใ์นการรับสมาชิก โดยการกาํหนดหลกัเกณฑ์
ดงักล่าวตอ้งคาํนึงถึงความเหมาะสมและสถานภาพของผูซึ้� งจะเป็นสมาชิก และ 
  (๘) มีกฎเกณฑ์ที�ใช้บังคับกบัสมาชิกและต้องมีมาตรการ 
กาํกบัดูแลให้สมาชิกและผูป้ฏิบัติงานให้กบัสมาชิกปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ 

  

  มาตรา ๕๘  ให้ศูนย์ซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าจัดให้
สมาชิกผูกพันตนว่าจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของศูนย์ซื3 อขายสัญญาซื3 อขาย 
ล่วงหนา้ และยอมรับที�จะให้ศูนยซื์3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ลงโทษทางวินยั
หากตนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑด์งักล่าว 
  กฎเกณฑ์ตามวรรคหนึ� ง ต้องมีระบบที�ให้ความเป็นธรรม 
แก่สมาชิก รวมทั3 งมีระบบการพิจารณาการอุทธรณ์คาํสั�งลงโทษสมาชิกโดย
คณะกรรมการ ทั3งนี3  ตามหลกัเกณฑที์�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
  หลกัเกณฑต์ามวรรคสอง ให้กาํหนดคุณสมบติัของกรรมการ 
วิธีการยื�นอุทธรณ์และการพิจารณาอทุธรณ์ดว้ย 

 การจัดให้สมาชิกผูกพนั
ว่าจะปฏบัิตติาม 
กฎเกณฑ์และ 
การลงโทษทางวินัย 

  มาตรา ๕๙  ในกรณีที�บุคคลใดถือหุ้นในศูนย์ซื3อขายสัญญา 
ซื3อขายล่วงหน้าเกินร้อยละห้าของจาํนวนหุ้นทั3งหมดของศูนยซื์3อขายสัญญา 
ซื3อขายล่วงหนา้ หา้มมิใหศู้นยซื์3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหนา้จ่ายเงินปันผลหรือ
ผลประโยชน์อื�นใด สําหรับจาํนวนหุ้นในส่วนที�เกินร้อยละห้าใหแ้ก่บุคคลนั3น 
หรือยอมให้บุคคลนั3 นออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมผู ้ถือหุ้นสําหรับ 
จาํนวนหุ้นในส่วนที�เกินร้อยละห้า เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนั 
ในเรื�องการถือหุน้เป็นประการอื�น 

 การห้ามจ่ายเงินปันผล
หรือยอมให้ผู้ถอืหุ้น 
รายใหญ่ออกเสียง 
ในที'ประชุมผู้ถอืหุ้น 

  มาตรา ๖๐  กรรมการของศูนยซื์3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหน้า
อย่างน้อยสองในห้าของจาํนวนกรรมการต้องเป็นบุคคลซึ� งสามารถปฏิบัติ 
หน้าที� เพื�อดูแลผลประโยชน์ของสมาชิก ผูล้งทุน หรือบุคคลซึ� งเกี�ยวข้องกบั
ตลาดสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าในอัตราส่วนที�เหมาะสมตามที�คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 สัดส่วนกรรมการของ
ศูนย์ซื�อขายสัญญา 
ซื�อขายล่วงหน้า 

  มาตรา ๖๑  นอกจากตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัแลว้ กรรมการของศูนยซื์3อขายสัญญา
ซื3อขายล่วงหนา้ตอ้งไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปนี3  
  (๑) มีประวัติเสียหายหรือดําเนินกิจการใดที� มีลักษณะที� 
แสดงถึงการขาดความรับผดิชอบหรือความรอบคอบเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพตาม
หลกัเกณฑที์�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

 ลกัษณะต้องห้าม 
ของกรรมการของ 
ศูนย์ซื�อขายสัญญา 
ซื�อขายล่วงหน้า 



๒๔ 
 
 

 
   (๒) เป็นขา้ราชการการเมือง 

  (๓) เป็นขา้ราชการหรือพนกังานในหน่วยงานของรัฐที�มีหน้าที�
กาํกบัดูแลศนูยซื์3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหนา้หรือสถาบนัการเงิน 

การพ้นจากตาํแหน่ง
ของกรรมการศูนย์ 
ซื�อขายสัญญาซื�อขาย
ล่วงหน้า 

 
  มาตรา ๖๒  นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามที�กฎหมายว่า
ด้วยบริษัทมหาชนจํากัดกําหนดแล้ว กรรมการศูนย์ซื3 อขายสัญญาซื3 อขาย 
ล่วงหนา้พน้จากตาํแหน่งเมื�อ 
  (๑) มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๖๑ 
  (๒) คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั�งถอดถอนออกจากตําแหน่ง  
เนื�องจากปฏิบัติหน้าที�บกพร่องอย่างร้ายแรงหรือกระทําผิดต่อหน้าที�ของตน 
โดยทุจริต  

กฎเกณฑ์ของศูนย์ 
ซื�อขายสัญญาซื�อขาย
ล่วงหน้ามีผลใช้บังคบั
เมื'อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. แล้ว 

 
  มาตรา ๖๓  กฎเกณฑ์ของศูนยซื์3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหน้า
ใหมี้ผลใชบ้งัคบัเมื�อไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
  ในกรณีที�กฎเกณฑ์ตามวรรคหนึ� งอาจมีผลกระทบต่อการ
ดาํเนินธุรกิจหรือประโยชน์ไดเ้สียของสมาชิก ผูล้งทุน หรือบุคคลซึ� งเกี�ยวขอ้ง
กบัศูนย์ซื3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหน้า ให้ศูนยซื์3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหน้า 
จดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลดงักล่าว และจดัส่งรายงานการรับฟัง
ความคิดเห็นนั3นให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื�อประกอบการพิจารณาให ้
ความเห็นชอบ 
  การให้ความเห็นชอบกฎเกณฑ์ตามวรรคหนึ� งและการรับฟัง
ความคิดเห็นตามวรรคสอง มิใหใ้ชบ้งัคบักบักฎเกณฑที์�เกี�ยวกบัการบริหารงาน
ภายในองค์กรของศูนยซื์3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหนา้หรือกฎเกณฑอื์�นใดตามที�
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

การให้ความเห็นชอบ
กฎเกณฑ์ของศูนย์ 
ซื�อขายสัญญาซื�อขาย
ล่วงหน้า 

 
  มาตรา ๖๔  เมื�อศูนยซื์3 อขายสัญญาซื3อขายล่วงหน้าได้เสนอ 
กฎเกณฑ์ เพื�อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว ให ้
คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาและแจง้ผลการพิจารณาให้ศูนยซื์3อขายสัญญา 
ซื3 อขายล่วงหน้านั3นทราบภายในสี� สิบห้าวนันับแต่วนัที�ได้รับกฎเกณฑ์และ
เอกสารหลกัฐานที�ถูกตอ้งและครบถว้นตามที�สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
  คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะไม่ให้ความเห็นชอบกฎเกณฑข์อง
ศูนยซื์3อขายสญัญาซื3อขายล่วงหนา้ไดเ้ฉพาะกรณีดงัต่อไปนี3  
  (๑) กฎเกณฑน์ั3นไม่สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑที์�กาํหนดไวใ้น
มาตรา ๕๗ หรือไม่เพียงพอที�จะทาํให้หลกัเกณฑ์ที�กาํหนดไวใ้นมาตรา ๕๗ 
บรรลุผล หรือ 



๒๕ 
 
 

  (๒) กฎเกณฑน์ั3นไมเ่ป็นธรรมต่อสมาชิก ผูล้งทุน หรือบุคคล
ซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัศนูยซื์3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ 

  

  เ มื� อพ้นกําหนดร ะย ะ เ ว ล าต ามว รรคห นึ� ง แล้ว  ห า ก 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ไดแ้จง้ผลการพิจารณาหรือไม่ไดแ้จง้ให้มีการแกไ้ข
กฎเกณฑด์งักล่าวไปยงัศูนยซื์3อขายสญัญาซื3อขายล่วงหนา้ ใหถื้อวา่กฎเกณฑน์ั3น
ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

  

  มาตรา ๖๕  ในกรณีที�ขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์เปลี�ยนแปลง
ไป ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํนาจสั�งให้ศูนยซื์3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหนา้
กําหนดกฎเกณฑ์เพิ�มเ ติม หรือยกเ ลิกหรือแก้ไขเปลี� ยนแปลงกฎเกณฑ ์
ที� มีอยู่แล้ว ตลอดจนมีอํานาจสั�งให้ศูนย์ซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า 
ดาํเนินการใด ๆ ตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นสมควรได ้

 การสั'งให้ศูนย์ซื�อขาย

สัญญาซื�อขายล่วงหน้า
กาํหนดกฎเกณฑ์ ยกเลกิ 

หรือแก้ไขกฎเกณฑ์ 

  มาตรา  ๖๖  ในกรณีที� มีความจําเป็น ศูนย์ซื3 อขายสัญญา 
ซื3อขายล่วงหน้าจะออกกฎเกณฑ์เพื�อใชบ้งัคบัเป็นการชั�วคราวไดโ้ดยไม่ตอ้ง
ดาํเนินการตามมาตรา ๖๓ ในการนี3 ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที� 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
  ในกรณีที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นว่า ศูนยซื์3อขายสัญญา 
ซื3 อขายล่วงหน้าดาํเนินการตามวรรคหนึ� งโดยไม่สุจริต ไม่มีเหตุอนัสมควร 
หรือไมป่ฏิบติัตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดตามวรรคหนึ� ง ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. 
มีอาํนาจสั�งใหศู้นยซื์3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ยกเลิกหรือแกไ้ขเปลี�ยนแปลง
กฎเกณฑ์ดังกล่าว ตลอดจนดําเนินการใด ๆ ตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
เห็นสมควรได ้

 ศูนย์ซื�อขายสัญญา 
ซื�อขายล่วงหน้า  
ออกกฎเกณฑ์ใช้บังคบั
เป็นการชั'วคราว 

  มาตรา ๖๗  การจดัให้มีการซื3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ใด
จะกระทาํไดต่้อเมื�อศูนยซื์3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหน้าไดย้ื�นแบบและขอ้ความ
ของสัญญาซื3 อขายล่วงหน้านั3นให้สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบใน 
สาระสาํคญัแลว้ 
  เมื�อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับคาํขอความเห็นชอบแบบและ 
ขอ้ความของสัญญาซื3อขายล่วงหนา้นั3นแลว้ ให้สาํนกังาน ก.ล.ต. พิจารณาและ
แจ้งผลการพิจารณาให้ศูนย์ซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้านั3นทราบภายใน 
สี�สิบห้าวนันบัแต่วนัที�ไดรั้บคาํขอและเอกสารหลกัฐานที�ถูกตอ้งและครบถว้น
ตามที�สํานกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด เวน้แต่ในกรณีที�มีเหตุจาํเป็นไม่อาจ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกาํหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ขยายระยะเวลา 
ออกไปไดอี้กไม่เกินสามสิบวนันบัแต่วนัที�ครบกาํหนดระยะเวลาดงักล่าว  

 การขอความเห็นชอบ

แบบและข้อความของ
สัญญาซื�อขายล่วงหน้า 



๒๖ 
 
 

 
   ศูนย์ซื3 อขายสัญญาซื3อขายล่วงหน้าอาจขอยกเลิกหรือแกไ้ข

เป ลี� ยนแปลงแบบและข้อความของสัญญา ซื3 อขายล่วงหน้า ที� ไ ด้ รั บ 
ความเห็นชอบตามวรรคหนึ� งได ้ทั3งนี3  ให้นาํความในวรรคหนึ� งและวรรคสอง 
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

การยกเลกิ 
ความเห็นชอบแบบ
และข้อความของ
สัญญาซื�อขายล่วงหน้า 

 
  มาตรา ๖๘  ในกรณีที�ปรากฏในภายหลงัว่าแบบและขอ้ความ
ของสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ที�ไดรั้บความเห็นชอบตามมาตรา ๖๗ ไม่สอดคลอ้ง
กบัสภาพเศรษฐกิจ ให้สํานักงาน ก.ล.ต. มีอาํนาจยกเลิกความเห็นชอบที�ให ้
ไวแ้ลว้ได ้

การปรึกษากบั ธปท.  

ในการให้ความเห็นชอบ

หรือยกเลิกการให้ 
ความเห็นชอบ 

 
  มาตรา ๖๙  ในการให้ความเห็นชอบหรือยกเลิกการให ้
ความเห็นชอบตามมาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ หากสัญญาซื3อขายล่วงหน้าเป็น
สัญญาที�มีสินค้าเป็นหลักทรัพย์ประเภทพนัธบัตรหรือตัQวเงินคลงั หรือเป็น
สัญญาที�กาํหนดใหมี้การชาํระเงินที�คาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินหรืออตัรา
ดอกเบี3 ย ใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. ปรึกษาหารือกบัธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน 

การสั�งให้ศูนย์ซื+อขาย

สัญญาซื�อขายล่วงหน้า 

ดําเนินการกรณมีี 

เหตุจาํเป็น 

 
  มาตรา ๗๐  ในกรณีที�มีเหตุจาํเป็นเพื�อประโยชน์ในการรักษา
ความมั�นคงของระบบการเงิน เศรษฐกิจของประเทศ หรือดาํรงไวซึ้� งเสถียรภาพ
ของระบบการซื3 อขายและการชําระหนี3 ในตลาดสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า ให ้
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํนาจสั�งให้ศูนย์ซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า 
ดาํเนินการดงัต่อไปนี3    
  (๑) สั�งงดการซื3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ เวน้แต่การซื3อขาย
เพื�อลา้งฐานะสัญญาซื3อขายล่วงหนา้  
  (๒) สั�งลา้งฐานะสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ 
  (๓) สั�งจาํกดัช่วงราคาการซื3อขายสญัญาซื3อขายลว่งหนา้ 
  (๔) สั�งแกไ้ขหรือพักการบังคับใช้กฎเกณฑ์ใด ๆ ของศูนย ์
ซื3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหนา้เป็นการชั�วคราว 
  (๕) กระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการใด ๆ ตามที�เห็นสมควร 
  ในการดําเนินการตามวรรคหนึ� ง หากศูนย์ซื3 อขายสัญญา 
ซื3อขายล่วงหน้าจาํเป็นต้องแกไ้ขหรือกาํหนดกฎเกณฑ์เพิ�มเติม ศูนย์ซื3 อขาย
สัญญาซื3 อขายล่วงหน้าไม่ต้องเสนอกฎเกณฑ์ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๖๓ และให้ถือว่ากฎเกณฑ์ดังกล่าวได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ 

   



๒๗ 
 
 

  ในกรณีที� มี เหตุจํา เป็นอันเนื� องมาจากการซื3 อขายสัญญา 
ซื3 อขายล่วงหน้าซึ� งกําหนดให้ชําระเงินที�ค ํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงิน  
อนัอาจมีผลกระทบต่อความมั�นคงของระบบการเงิน เศรษฐกิจของประเทศ 
หรือเสถียรภาพของระบบการซื3 อขายและการชําระหนี3 ในตลาดสัญญา 
ซื3อขายล่วงหนา้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจง้ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
เพื�อพิจารณาดาํเนินการตามวรรคหนึ�งกไ็ด ้

  

  มาตรา ๗๑  เมื�อศูนย์ซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าได้มี 
คาํสั�งลงโทษทางวินยัสมาชิกของตนแลว้ ให้แจง้คาํสั�งและส่งเอกสารหลกัฐาน
การลงโทษดงักล่าวใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

 
การแจ้งคาํสั�งและ 
หลกัฐานการลงโทษ 
ให้สํานักงาน 

  มาตรา ๗๒  ในกรณีที�ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหน้า
ซึ� งเป็นสมาชิกของศูนย์ซื3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหน้าใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ที�ศูนย์ซื3 อขายสัญญาซื3อขายล่วงหน้ากาํหนด และการกระทํา 
ดงักล่าวเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือสํานกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดในเรื�องเดียวกนั และศูนยซื์3อขายสัญญา
ซื3อขายล่วงหน้าไดด้าํเนินการลงโทษทางวินัยสมาชิกซึ� งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑข์องตนแลว้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังาน ก.ล.ต. จะไม ่
ลงโทษทางปกครองสมาชิกของศูนยซื์3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหน้านั3นอีกก็ได ้
หากเห็นวา่สมาชิกดงักล่าวไดร้ับโทษอยา่งเหมาะสมแลว้ 

 การไม่ลงโทษสมาชิก

ของศูนย์ซื+อขาย 

สัญญาซื�อขายล่วงหน้า 
หากสมาชิกดงักล่าว  

ได้รับโทษเหมาะสมแล้ว 

  มาตรา ๗๓  เพื�อพิทกัษป์ระโยชน์ของประชาชนหรือคุม้ครอง
ผูล้งทุน ให้ศูนยซื์3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหนา้เปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบัการซื3อขาย
สัญญาซื3อขายล่วงหน้า สมาชิกของศูนย์ซื3 อขายสัญญาซื3อขายล่วงหน้า หรือ 
ขอ้มลูเกี�ยวกบัการกระทาํความผิดและการลงโทษสมาชิกของศูนยซื์3อขายสัญญา
ซื3อขายล่วงหนา้ รวมตลอดถึงขอ้มลูอื�นใดที�ไดรั้บเนื�องจากการประกอบการเป็น
ศูนยซื์3อขายสญัญาซื3อขายล่วงหนา้ ทั3งนี3  ตามหลกัเกณฑที์�คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกาํหนด 

 อาํนาจของศูนย์ 

ซื+อขายสัญญาซื�อขาย

ล่วงหน้า ในการ 

เปิดเผยข้อมูล 

  ในกรณีที�บุคคลใดเห็นว่าข้อมูลที�ศูนย์ซื3อขายสัญญาซื3อขาย
ล่วงหน้า เ ปิด เผยยังไม่ เพี ยงพอ ให้บุคคลดังกล่าว เสนอความเ ห็นต่อ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื�อกาํหนดหลกัเกณฑ์ให้ศูนย์ซื3 อขายสัญญาซื3อขาย 
ล่วงหนา้นั3นเปิดเผยขอ้มูลเพิ�มเติมได ้

  

 



๒๘ 
 
 

บทบัญญติัที�ให้นํามาใช้

โดยอนุโลม 

   มาตรา ๗๔  ใหน้าํความในมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๗ 
และมาตรา ๒๘ มาใชบ้งัคบักบัศูนยซื์3อขายสญัญาซื3อขายล่วงหนา้โดยอนุโลม 
  ให้นําความในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ มาใช้บังคับกับ 
ผูส้อบบญัชีของศูนยซื์3อขายสัญญาซื3อขายลว่งหนา้โดยอนุโลม 

   
หมวด ๔ 

สาํนกัหักบญัชีสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ 
_______________ 

ส่วนที� ๑ 
การกาํกบัควบคุมสาํนกัหกับญัชีสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ 

_______________ 

การขออนุญาตและ 

การจดทะเบียน 

สํานักหักบัญชีสัญญา

ซื+อขายล่วงหน้า 

 
  มาตรา ๗๕  สํานักหักบัญชีสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าตอ้งเป็น 
นิติบุคคลประเภทบริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดัและไดร้ับใบอนุญาตจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
  สํานักหักบญัชีสัญญาซื3อขายล่วงหน้าที�เปิดให้เฉพาะผูล้งทุน
สถาบนัใชบ้ริการในการชาํระหนี3 เพื�อตนเองตอ้งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษทั
จาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดัและจดทะเบียนกบัสาํนกังาน ก.ล.ต. 
  การขออนุญาต การขอจดทะเบียน การออกใบอนุญาต และ 
การ รับจดทะเบียน ให้ เ ป็นไปตามหลักเกณฑ์ที� คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  
ประกาศกาํหนด 

การกาํหนดหลกัเกณฑ์

ให้สํานักหักบัญชีสัญญา

ซื�อขายล่วงหน้าปฏิบัต ิ

 
  มาตรา ๗๖  เพื�อประโยชน์ในการคุม้ครองผูล้งทุน การรักษา
ความมั�นคงของระบบการเงิน หรือการควบคุมความเสี� ยงอนัเกิดจากสัญญา 
ซื3อขายล่วงหนา้ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํนาจประกาศกาํหนดหลกัเกณฑ์
เพื�อให้สาํนกัหกับญัชีสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ปฏิบติัได ้

  
ส่วนที� ๒ 

หลกัเกณฑส์าํหรับสาํนกัหกับญัชีสญัญาซื3อขายล่วงหนา้ 
_______________ 

บทบัญญติัในส่วนนี+ใช้
กบัสํานักหักบัญชี
สัญญาซื�อขายล่วงหน้า
ซึ�งได้รับใบอนุญาต 

 
  มาตรา ๗๗  บทบัญญติัในส่วนนี3  เวน้แต่มาตรา ๗๙ มิให้ใช้
บงัคบักบัสาํนกัหกับญัชีสญัญาซื3อขายล่วงหนา้ตามมาตรา ๗๕ วรรคสอง 



๒๙ 
 
 

  มาตรา ๗๘  สาํนกัหกับญัชีสญัญาซื3อขายล่วงหนา้ตอ้ง 
  (๑) มีแหล่งเงินทุนที� เพียงพอสําหรับรองรับการประกอบ 
กิจการและความเสี� ยงในด้านต่าง ๆ ที� อาจเกิดจากการประกอบการเป็น 
สาํนกัหกับญัชีสญัญาซื3อขายล่วงหนา้ 

 คุณสมบัตใินการ
ประกอบการเป็น 
สํานักหักบัญชี 
สัญญาซื�อขายล่วงหน้า 

  (๒) มีระบบการชาํระหนี3ตามสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ที�สามารถ
ใหค้วามมั�นใจวา่จะมีการปฏิบติัการชาํระหนี3ตามสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ รวมทั3ง
ต้องมีกระบวนการจัดการที�ชัดเจนสําหรับกรณีที� มีการผิดนัดชําระหนี3  
ตามสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ 
  (๓) มีมาตรการรองรับเมื�อเกิดกรณีฉุกเฉินที�อาจมีผลกระทบ
ต่อการชาํระหนี3ตามสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ 
  (๔) มีหลกัเกณฑใ์นการรับสมาชิก โดยการกาํหนดหลกัเกณฑ์
ดังกล่าวต้องคํานึงถึงความเหมาะสมและฐานะทางการเงินของผูซึ้� งจะเป็น
สมาชิก 
  (๕) มีกฎเกณฑที์�ใชบ้งัคบักบัสมาชิกและตอ้งมีมาตรการกาํกบั
ดูแลใหส้มาชิกปฏิบติัตามกฎเกณฑด์งักลา่ว และ 
  (๖) มีระบบกาํกบัตรวจสอบฐานะทางการเงินและฐานะสัญญา
ซื3อขายล่วงหนา้ของสมาชิก 

  

  มาตรา ๗๙  ในกรณีที�มีเหตุจาํเป็นเพื�อประโยชน์ในการรักษา
ความมั�นคงของระบบการเงิน เศรษฐกิจของประเทศ หรือดาํรงไวซึ้� งเสถียรภาพ
ของระบบการซื3 อขายและการชําระหนี3 ในตลาดสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า  
ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํนาจสั�งใหส้ํานกัหกับญัชีสัญญาซื3อขายล่วงหนา้
ดาํเนินการดงัต่อไปนี3  

 
การสั�งให้ 
สํานักหักบัญชีสัญญา 
ซื�อขายล่วงหน้า 
ดําเนินการกรณมีี 
เหตุจาํเป็น 

  (๑) สั�งให้สมาชิกเพิ�มหลักประกนัสําหรับสัญญาซื3 อขาย 
ล่วงหนา้ 
  (๒) เปลี�ยนแปลงระดบัสูงสุดของฐานะสัญญาซื3อขายล่วงหนา้
ที�สมาชิกหรือลกูคา้ของสมาชิกอาจมีได ้

(๓) ลา้งฐานะสัญญาซื3อขายล่วงหนา้  
(๔) กระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการใด ๆ ตามที�เห็นสมควร 

  ในการดาํเนินการตามวรรคหนึ� ง หากสํานักหักบญัชีสัญญา 
ซื3อขายล่วงหนา้จาํเป็นตอ้งแกไ้ขหรือกาํหนดกฎเกณฑเ์พิ�มเติม สํานักหักบญัชี
สัญญาซื3 อขายล่วงหน้าไม่ต้องเสนอกฎเกณฑ์ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๖๓ ซึ� งมาตรา ๘๙ ให้นาํมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
และให้ถือว่ากฎเกณฑ์ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. แลว้ 

 
 



๓๐ 
 
 

  ในกรณีที� มี เหตุจํา เป็นอันเนื� องมาจากการซื3 อขายสัญญา 
ซื3 อขายล่วงหน้าซึ� งกําหนดให้ชําระเงินที�ค ํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงิน  
อนัอาจมีผลกระทบต่อความมั�นคงของระบบการเงิน เศรษฐกิจของประเทศ 
หรือเสถียรภาพของระบบการซื3อขายและการชาํระหนี3 ในตลาดสัญญาซื3อขาย
ล่วงหน้า ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจง้ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
เพื�อพิจารณาดาํเนินการตามวรรคหนึ�งกไ็ด ้

การรองรับความผกูพนั
ตามกฎหมายของ 
การเข้าผกูพนั หรือ 
แทนที�เป็นคู่สัญญาโดย
สํานักหักบัญชีสัญญา
ซื�อขายล่วงหน้า 

 
มาตรา  ๘๐  การเข้าผูกพันหรือแทนที� เ ป็นคู่สัญญาโดย 

สํานักหักบัญชีสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า การวางหลักประกัน การชําระหนี3   
การลา้งฐานะสัญญาซื3อขายล่วงหนา้และการโอนฐานะสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ 
ที�ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที�สํานักหักบัญชีสัญญาซื3อขายล่วงหน้ากาํหนดโดย 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้มีผลผูกพนัและใช้บังคับได ้
ตามกฎหมาย 

ผลของการเข้าผูกพนั

หรือแทนที�เป็นคู่สัญญา

ของสํานักหักบัญชี

สัญญาซื�อขายล่วงหน้า 

 
มาตรา ๘๑  ในกรณีที�สํานักหักบัญชีสัญญาซื3อขายล่วงหน้า 

เขา้ผูกพนัหรือแทนที�เป็นคู่สัญญาในสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ ให้สํานกัหักบญัชี
สัญญาซื3อขายล่วงหน้ามีความผูกพนัตามสิทธิและหน้าที�ที� เกิดขึ3นตามสัญญา 
ซื3อขายล่วงหนา้ที�ตนให้บริการในการชาํระหนี3 เฉพาะกบัสมาชิกของตนเท่านั3น 
ไม่วา่สมาชิกดงักล่าวจะดาํเนินการเพื�อตนเองหรือเพื�อบุคคลอื�น 

การจัดเกบ็และ 

การจัดทาํบัญชี 

 
มาตรา ๘๒  ในกรณีที�สาํนกัหกับญัชีสญัญาซื3อขายล่วงหนา้ 

ไดร้ับมาหรือมีไวซึ้� งทรัพยสิ์นจากสมาชิกทั3งที�เป็นของสมาชิกและของลูกคา้
เพื�อเป็นประกนัการซื3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ ทรัพยสิ์นอนัเนื�องมาจากการ
ซื3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ทั3งของสมาชิกและของลูกคา้ หรือทรัพยสิ์น 
ที�สมาชิกนาํมาวางไวก้บัสาํนกัหกับญัชีสัญญาซื3อขายล่วงหนา้เพื�อความมั�นคง
ของระบบการซื3อขายและการชาํระหนี3 ในตลาดสญัญาซื3อขายล่วงหนา้ ให ้
สาํนกัหักบญัชีสัญญาซื3อขายล่วงหนา้จดัเกบ็ทรัพยสิ์นนั3นแยกออกจากทรัพยสิ์น
ของตนและตอ้งจดัทาํและเกบ็รักษาบญัชีทรัพยสิ์นที�ไดรั้บมาหรือมีไวเ้พื�อ

สมาชิกแต่ละรายขา้งตน้แยกออกจากบญัชีทรัพยสิ์นของตน 

 
 ในการจัดทาํและเก็บรักษาบัญชีทรัพยสิ์นตามวรรคหนึ� งนั3น 

หากมีทรัพยสิ์นของลูกคา้ของสมาชิกอยู่ด้วย ให้สํานักหักบัญชีสัญญาซื3อขาย
ล่วงหน้าจัดทําและเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินดังกล่าวแยกต่างหากจากบัญชี 
ทรัพยสิ์นของสมาชิกดว้ย 

 



๓๑ 
 
 

ประเภทของทรัพย์สินที�นํามาวางเป็นประกนัในการซื3อขาย
สญัญาซื3อขายล่วงหนา้ของสมาชิกและของลูกคา้ การจดัเกบ็ทรัพยสิ์น การจดัทาํ
และเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินตามวรรคหนึ� งและวรรคสอง ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑที์�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

ให้สันนิษฐานว่ารายการและจํานวนทรัพย์สินในบัญชีตาม
วรรคหนึ�งและวรรคสองถูกตอ้ง เวน้แต่จะพิสูจนใ์หเ้ห็นไดว่้าเป็นอยา่งอื�น 

 
 

  มาตรา ๘๓  ห้ามมิให้สํานักหักบญัชีสัญญาซื3อขายล่วงหนา้นาํ
ทรัพยสิ์นที�ไดรั้บมาหรือมีไวต้ามมาตรา ๘๒ ไปใชเ้พื�อการอื�นใด เวน้แต่ 
  (๑) กรณีที�ทรัพยสิ์นนั3นเป็นของลูกคา้ของสมาชิกรายใดหรือ
ทรัพยสิ์นอนัเนื�องมาจากการซื3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ของลูกคา้ของสมาชิก
รายใด ใหใ้ชเ้ฉพาะเพื�อการวางประกนัหรือการชาํระหนี3 ที�เกี�ยวกบัหรือเนื�องจาก
การซื3อขายสญัญาซื3อขายล่วงหนา้ของลกูคา้ของสมาชิกรายนั3น หรือการเบิกถอน
เพื�อคืนแก่ลูกคา้ของสมาชิกรายนั3น 
  (๒) กรณีที�ทรัพยสิ์นนั3นเป็นทรัพยสิ์นของสมาชิกรายใดหรือ
ทรัพยสิ์นอนัเนื�องมาจากการซื3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ของสมาชิกรายใด ให้
ใชไ้ดเ้ฉพาะเพื�อการวางประกนัหรือการชาํระหนี3 ที�เกี�ยวกบัหรือเนื�องจากการซื3อ
ขายสญัญาซื3อขายล่วงหนา้ของสมาชิกหรือของลกูคา้ของสมาชิกรายนั3น 

 ข้อห้ามในการนํา 
ทรัพย์สินของสมาชิก 

ไปใช้และข้อยกเว้น 

  (๓) กรณีที�ทรัพยสิ์นนั3นเป็นทรัพยสิ์นที�สมาชิกนาํมาวางไวก้บั
สาํนกัหักบญัชีสัญญาซื3อขายล่วงหนา้เพื�อความมั�นคงของระบบการซื3อขายและ
การชาํระหนี3 ในตลาดสัญญาซื3อขายล่วงหนา้  ใหน้าํทรัพยสิ์นนั3นไปใชไ้ดเ้ฉพาะ 

 
 

เพื�อการวางประกนัหรือการชาํระหนี3 ที�เกี�ยวกบัหรือเนื�องจากการซื3อขายสัญญา
ซื3 อขายล่วงหน้าของสมาชิกหรือลูกค้าของสมาชิก ทั3 งนี3  ตามกฎเกณฑ์ที� 
สาํนกัหกับญัชีสญัญาซื3อขายล่วงหนา้กาํหนด 

 
 

  ให้นําความในมาตรา ๓๔ (๒) มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖  
มาใช้บงัคบักบัทรัพย์สินที�สํานักหักบัญชีสัญญาซื3อขายล่วงหน้าไดรั้บมาหรือ 
มีไวโ้ดยอนุโลม 

 
 

  มาตรา  ๘๔  เ มื� อสมาชิกถูกฟ้องเ ป็นคดีล้มละลายและ 
ศาลมีคําสั�งพิทักษ์ทรัพย์ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งให้สํานักหักบัญชี
สัญญาซื3อขายล่วงหน้าและสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า และให ้
สาํนกัหกับญัชีสญัญาซื3อขายล่วงหนา้ดาํเนินการดงัต่อไปนี3  

 การดาํเนินการใน 

กรณทีี'สมาชิกถูก 

ศาลสั'งพทิักษ์ทรัพย์ 
ในคดีล้มละลาย 

 
  



๓๒ 
 
 

    (๑) ลา้งฐานะสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ที�สมาชิกทาํเพื�อประโยชน์
ของตนเองที�คงค้างอยู่  ณ วันที�ศาลมีคําสั�งพิทักษ์ทรัพย์ตามที�กําหนดไว้ใน 
กฎเกณฑข์องสาํนกัหกับญัชีสญัญาซื3อขายลว่งหนา้ 
  (๒) บังคับชําระหนี3 เอากบัทรัพย์สินในส่วนของสมาชิกที� 
สํานักหักบญัชีสัญญาซื3อขายล่วงหน้าได้รับมาหรือมีไวต้ามมาตรา ๘๒ ไม่ว่า
ทรัพยสิ์นนั3นจะเกบ็รักษาโดยสาํนกัหกับญัชีสัญญาซื3อขายล่วงหนา้เองหรือสาํนกั
หกับญัชีสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ไดน้าํไปวางหรือฝากไวก้บับุคคลอื�น สาํหรับหนี3 ที�
เกี�ยวกบัหรือเนื�องจากการซื3อขายสญัญาซื3อขายล่วงหนา้ที�ทาํก่อนหรือในวนัที�ศาล
มีคําสั�งพิทักษ์ทรัพย์ หรือหนี3 ที� เกิดขึ3 นเนื�องจากการล้างฐานะสัญญาซื3 อขาย
ล่วงหนา้ของสมาชิกตาม (๑) หรือหนี3 ที�สมาชิกตอ้งรับผิดชอบต่อสํานกัหักบญัชี
สญัญาซื3อขายล่วงหนา้ที�เกิดขึ3นเนื�องจากการลา้งฐานะสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ของ
ลกูคา้ตามมาตรา ๔๓ 

    ในการนาํทรัพยสิ์นของสมาชิกออกขายเพื�อการชาํระหนี3  หาก
ทรัพย์สินนั3นเป็นหลกัทรัพย์ ให้สํานักหักบัญชีสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าขายใน
ตลาดที� ซื3 อขายหลักทรัพย์นั3นเป็นปกติ หากไม่สามารถขายในตลาดนั3 นได ้ 
ใหน้าํออกขายโดยวิธีการอื�นที�สามารถทาํใหไ้ดร้าคาที�เป็นธรรมแก่สมาชิก 

    (๓) นาํหนี3 ที� เกี�ยวกบัหรือเนื�องจากการซื3อขายสัญญาซื3อขาย 
ล่วงหน้าที�สมาชิกเป็นผูรั้บผิดชอบในการชําระหนี3 ต่อสํานักหักบัญชีสัญญา 
ซื3อขายล่วงหน้าที�ได้ทาํก่อนหรือในวนัที�ศาลมีคําสั�งพิทักษ์ทรัพย์ หรือหนี3 ที� 
เกิดขึ3 นเนื� องจากการล้างฐานะสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าของสมาชิกตาม (๑)  
หรือหนี3 ที�สมาชิกต้องรับผิดชอบต่อสํานักหักบัญชีสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า 
ที�เกิดขึ3นเนื�องจากการลา้งฐานะสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ของลกูคา้ตามมาตรา ๔๓ 
มาหกักลบลบหนี3กบัหนี3 ที�สาํนกัหกับญัชีสญัญาซื3อขายลว่งหนา้เป็นหนี3สมาชิกอยู่
ในเวลาที�ศาลมีคําสั�งพิทักษ์ทรัพย์ แม้ว่ามูลแห่งหนี3 ทั3 งสองฝ่ายจะไม่มีว ัตถุ 
เป็นอย่างเดียวกันหรือเป็นหนี3 ที� มีเงื�อนไขหรือเงื�อนเวลา หรือสํานักหักบัญชี
สัญญาซื3 อขายล่วงหน้าได้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวมาภายหลังที�ศาลมีคําสั�ง 
พิทกัษท์รัพย ์

    ในกรณีหนี3 ที� สมาชิกมีอยู่ ต่อสํานักหักบัญชีสัญญาซื3 อขาย 
ล่วงหน้าเป็นหนี3 ที�อยู่ในเงื�อนไขบังคับก่อน เมื�อสํานักหักบัญชีสัญญาซื3 อขาย 
ล่วงหน้าขอหักกลบลบหนี3  สํานักหักบัญชีสัญญาซื3อขายล่วงหน้าจะต้องให้
ประกนัสําหรับจาํนวนที�ขอหักกลบลบหนี3นั3นแก่บุคคลผูมี้อาํนาจหน้าที�จดัการ
ทรัพยสิ์นของสมาชิกตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลาย 



๓๓ 
 
 

  มาตรา ๘๕  เมื�อสํานักหักบัญชีสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าได ้
ดาํเนินการตามมาตรา ๘๔ แลว้ หากยังมีทรัพย์สินของสมาชิกเหลืออยู่  ให ้
สํานักหักบญัชีสัญญาซื3อขายล่วงหน้าส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่บุคคล 
ผูมี้อาํนาจหนา้ที�จดัการทรัพยสิ์นของสมาชิกตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลาย 

 การส่งมอบทรัพย์สิน
ของสมาชิกให้แก่
บุคคลที'มีอาํนาจ 
จัดการทรัพย์สิน 

  มาตรา ๘๖  ในกรณีที�ศาลมีคาํสั�งพิทักษ์ทรัพยส์มาชิกรายใด  
มิให้นาํความในมาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๕ แห่งพระราชบญัญติัลม้ละลาย 
พุทธศกัราช ๒๔๘๓ มาใช้บงัคบัแก่การชาํระหนี3 ตามสัญญาซื3อขายล่วงหน้า  
การได้รับมาหรือมีไวซึ้� งทรัพย์สินเพื�อเป็นประกนัการซื3อขายสัญญาซื3อขาย 
ล่วงหนา้ หรือการลา้งฐานะสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ของสมาชิกรายนั3น เวน้แต่ 
เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยจ์ะพิสูจน์ไดว้่าสํานกัหกับญัชีสัญญาซื3อขายล่วงหนา้รู้
วา่สมาชิกกระทาํการหรือยินยอมให้กระทาํการดงักล่าวเพื�อมิให้เจา้หนี3 อื�นของ
สมาชิกได้รับชําระหนี3 ทั3 งหมดหรือบางส่วน หรือเป็นกรณีที�สํานักหักบัญชี
สญัญาซื3อขายล่วงหนา้มิไดก้ระทาํการดงักล่าวตามประเพณีธุรกิจ 

 
บทยกเว้นบทบัญญตัิ
แห่งพระราชบัญญตัิ
ล้มละลาย 

  มาตรา ๘๗  ในการดาํเนินการตามมาตรา ๘๔ หากทรัพยสิ์น
ของสมาชิกที�สาํนกัหกับญัชีสญัญาซื3อขายล่วงหนา้ไดรั้บมาหรือมีไวต้ามมาตรา 
๘๒ ในส่วนที�เป็นของสมาชิกมีไม่เพียงพอกบัหนี3 ที�สมาชิกมีต่อสํานักหกับญัชี
สัญญาซื3อขายล่วงหน้า ให้สํานักหักบญัชีสัญญาซื3อขายล่วงหน้ามีสิทธิขอรับ 
ชาํระหนี3ในคดีลม้ละลายของสมาชิกสาํหรับหนี3 ที�ยงัไม่ไดรั้บชาํระ ทั3งนี3  ตอ้งยื�น
ขอรับชาํระหนี3 ภายในระยะเวลาที�กาํหนดไวใ้นมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบญัญติั 
ลม้ละลาย พุทธศกัราช ๒๔๘๓  

 
สิทธิของสํานักหักบัญชี
สัญญาซื�อขายล่วงหน้า 
ในการขอรับชําระหนี�ใน 
คดล้ีมละลายของสมาชิก 

  มาตรา ๘๘  เมื�อสํานักหกับญัชีสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ถูกฟ้อง
เป็นคดีล้มละลายและศาลมีคําสั�งพิทักษ์ทรัพย์ หรือตกเป็นลูกหนี3 ตามคํา
พิพากษา หรือถกูทางการหรือหน่วยงานที�มีหนา้ที�กาํกบัดูแลสั�งระงบัการดาํเนิน
กิจการบางส่วนหรือทั3 งหมด เพื�อประโยชน์ในการคุ้มครองทรัพย์สินของ
สมาชิกและลกูคา้ของสมาชิกหรือระบบการชาํระหนี3ตามสญัญาซื3อขายล่วงหนา้ 
ให้นําความในมาตรา ๔๓  มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ มาใช้บังคับแก่ 
สํานักหักบัญชีสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าและทรัพย์สินที�สํานักหักบัญชีสัญญา 
ซื3อขายล่วงหนา้ไดรั้บมาหรือมีไวต้ามมาตรา ๘๒ โดยอนุโลม 

 
การดาํเนินการในกรณี
ที'สํานักหักบัญชีสัญญา
ซื�อขายล่วงหน้า ถกู
ศาลสั'งพทิักษ์ทรัพย์
หรือตกเป็นลกูหนี�ตาม 
คาํพพิากษา หรือ 
ถูกสั'งระงบัการดําเนิน 
กจิการ 

 
  

 



๓๔ 
 
 

การนําบทบัญญัตมิาใช้
บังคบัโดยอนุโลม 

   มาตร า  ๘๙   ให้นํ าคว ามในมาตร า  ๒๐  มาตร า  ๒๒   
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔  
มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๗๓ มาใช้บังคบักบัสํานักหักบัญชีสัญญา 
ซื3อขายล่วงหนา้โดยอนุโลม 
  ให้นําความในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ มาใช้บังคับกับ 
ผูส้อบบญัชีของสาํนกัหกับญัชีสัญญาซื3อขายลว่งหนา้โดยอนุโลม 
  ในกรณีที�บทบญัญติัตามวรรคหนึ�งอา้งถึงมาตรา ๕๗ ให้ถือว่า
บทบญัญติันั3นอา้งถึงมาตรา ๗๘ และหากสาํนกัหักบญัชีสัญญาซื3อขายล่วงหน้า
เป็นบริษัทจํากัด ให้ถือว่ามาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๒ อ้างถึงบทบัญญัติ 
ในลกัษณะ ๒๒ หุน้ส่วนและบริษทั แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

   
หมวด ๕ 

สมาคมกาํกบัผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ 
_______________ 

การให้ความเห็นชอบ
สมาคมกาํกบัผู้ประกอบ
ธุรกจิสัญญาซื�อขาย 
ล่วงหน้า 

 
  มาตรา ๙๐  เพื�อประโยชน์ในการกํากับควบคุมผูป้ระกอบ
ธุร กิจสัญญา ซื3 อขาย ล่วงหน้า  ให้คณะกรรมการ  ก .ล.ต .  มีอํานาจให ้
ความเห็นชอบให้สมาคมที� มีว ัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและกํากับดูแล 
ผู ้ประกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าที� มีหลักเกณฑ์ในการดําเนินงาน 
ดงัต่อไปนี3  เป็นสมาคมกาํกบัผูป้ระกอบธุรกิจสญัญาซื3อขายลว่งหนา้ได ้

    (๑) มีหลกัเกณฑใ์นการเลือกกรรมการซึ� งประกอบดว้ยผูแ้ทน
จากสมาชิกทุกประเภทในสัดส่วนที�เหมาะสม 

    (๒) มีระบบการจดัการที�มีประสิทธิภาพเกี�ยวกบัขอ้ร้องเรียน
จากลูกคา้ของสมาชิก หรือระบบระงบัขอ้พิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่าง
สมาชิกกบัลูกคา้ของสมาชิกอนัเนื�องมาจากการประกอบธุรกิจสัญญาซื3อขาย 
ล่วงหนา้ 

    (๓) มีมาตรการกาํกบัดูแลให้สมาชิกปฏิบติัตามกฎเกณฑข์อง
สมาคมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจสญัญาซื3อขายล่วงหนา้ 
  (๔) หลกัเกณฑอื์�นใดตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาํหนด  

    การขอความเห็นชอบและการใหค้วามเห็นชอบ ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑที์�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

   



๓๕ 
 
 

  มาตรา  ๙๑  ให้นําความในมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ และ 
มาตรา ๗๓ มาใชบ้งัคบักบัสมาคมกาํกบัผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหนา้
โดยอนุโลม 

 การนําบทบัญญตัมิา 

ใช้บังคบัโดยอนุโลม 

 
หมวด ๖ 

การกระทาํอนัไมเ่ป็นธรรมเกี�ยวกบัสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ 
_______________ 

ส่วนที� ๑ 
การกระทาํอนัไม่เป็นธรรมที�มีผลกระทบต่อราคาสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ 

_______________ 

  

  มาตรา ๙๒  ห้ามมิให้บุคคลใดไม่ว่าโดยตนเองหรือร่วมกบั
บุคคลอื�นซื3 อขายสัญญาซื3อขายล่วงหน้าหรือเสนอที�จะซื3อขายสัญญาซื3อขาย 
ล่วงหน้า ซื3อหรือขายหรือเสนอที�จะซื3อหรือขายสินค้า หรือกระทาํการใด ๆ  
ที�เกี�ยวขอ้งกบัตวัแปร 
  (๑) เพื�อรักษาระดบัราคาสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ในศูนยซื์3อขาย
สัญญาซื3อขายล่วงหนา้ให้ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรือเพื�อทาํให้ราคา
สญัญาซื3อขายล่วงหนา้ใดในศูนยซื์3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหนา้สูงขึ3นหรือตํ�าลง
อนัไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรือ 
  (๒) อนัมีผลหรือน่าจะมีผลเป็นการรักษาระดบัราคาสัญญา 
ซื3อขายล่วงหนา้ในศูนยซื์3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหน้าให้ไม่ตรงต่อสภาพปกติ
ของตลาด หรือทําให้หรือน่าจะทําให้ราคาสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าใดใน 
ศูนยซื์3อขายสญัญาซื3อขายล่วงหนา้สูงขึ3นหรือตํ�าลงอนัไม่ตรงต่อสภาพปกติของ
ตลาด เวน้แต่เป็นการกระทําโดยสุจริตเพื�อปกป้องประโยชน์อนัชอบธรรม 
ของตน 

 
ข้อห้ามการสร้างราคา

สัญญาซื+อขายล่วงหน้า 

  มาตรา ๙๓  การกระทําหรือพฤติการณ์อย่างหนึ� งอย่างใด 
ดงัต่อไปนี3  ใหส้นันิษฐานวา่เป็นการกระทาํการร่วมกนัตามมาตรา ๙๒ 
  (๑) เปิดบญัชีธนาคารร่วมกนัเพื�อการชาํระหรือรับชาํระเงิน 
ที�เกี�ยวกบัหรือเนื�องจากการซื3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหนา้หรือซื3อหรือขายสินคา้ 
  (๒) ส่งคําสั�งซื3 อขายสัญญาซื3อขายล่วงหน้าหรือซื3 อหรือ 
ขายสินคา้แทนกนั 

 
ข้อสันนิษฐานว่าเป็น 

การกระทําร่วมกนัเพื�อ

สร้างราคาสัญญาซื+อขาย 

ล่วงหน้า 

  (๓) นาํสินคา้ของตนมาส่งมอบตามสัญญาซื3อขายล่วงหน้า
แทนกนั 

  



๓๖ 
 
 

    (๔) ชาํระหรือรับชาํระค่าซื3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหน้าหรือ
ซื3อหรือขายสินคา้แทนกนั 
  (๕) นาํเงินหรือทรัพยสิ์นอื�นมาวางเป็นประกนัในการซื3อขาย
สัญญาซื3อขายล่วงหนา้หรือซื3อหรือขายสินคา้แทนกนั 
  (๖) ยอมใหบุ้คคลใดใชป้ระโยชน์จากบญัชีธนาคารของตนเพื�อ
การชําระหรือรับชาํระเงินที� เกี�ยวกบัหรือเนื�องจากการซื3 อขายสัญญาซื3 อขาย 
ล่วงหนา้หรือซื3อหรือขายสินคา้ 
  (๗) ยอมให้บุคคลใดรับประโยชน์หรือรับผิดชอบในการ 
ชําระเงินที� เกี�ยวกบัหรือเนื�องจากการซื3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหน้าหรือซื3 อ 
หรือขายสินคา้ของตน 

ข้อห้ามการกกัตุน  
ทุ่มตลาด หรือควบคุม
สินค้าของสัญญา 
ซื+อขายล่วงหน้า 

 
  มาตรา  ๙๔  ห้ามมิให้ บุคคลใดเพื� อแสวงหาประโยชน ์
โดยมิชอบจากฐานะสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าไม่ว่าเพื�อตนเองหรือบุคคลอื�น  
ทาํการกกัตุน ทุ่มตลาด ควบคุมหรือกระทาํการใด ๆ ต่อสินคา้ของสัญญาซื3อขาย
ล่วงหน้าใดที�ได้รับความเห็นชอบให้ซื3 อขายในศูนย์ซื3 อขายสัญญาซื3 อขาย 
ล่วงหนา้ อนัเป็นผลใหสิ้นคา้ที�สามารถใชส่้งมอบตามสัญญาซื3อขายล่วงหนา้นั3น
มีปริมาณเพิ�มขึ3นหรือลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

ข้อห้ามการบอกกล่าว 
แพร่ข้อความ หรือให้ 
คาํรับรองเทจ็หรือ
ก่อให้เกดิความสําคญั
ผดิ 
ในสาระสําคญั 

 
  มาตรา ๙๕  หา้มมิใหบุ้คคลใดบอกกล่าว แพร่ขอ้ความ หรือให้
คาํรับรองอนัเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสําคญัผิดในสาระสําคญัที�เกี�ยวกบั
สัญญาซื3อขายล่วงหนา้ สินคา้ หรือตวัแปร และในขณะบอกกล่าว แพร่ขอ้ความ 
หรือให้คํารับรองนั3 น ผู ้กระทํารู้หรือควรรู้ว่าคําบอกกล่าว ข้อความ หรือ 
คาํรับรองนั3นเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสําคัญผิดในสาระสําคัญ และ 
การกระทาํดงักล่าว 

    (๑) ทาํให้หรือน่าจะทาํให้บุคคลอื�นซื3 อขายสัญญาซื3อขาย 
ล่วงหนา้ในศูนยซื์3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ หรือ 
  (๒) ทาํให้หรือน่าจะทาํให้ราคาสัญญาซื3อขายล่วงหน้าใดใน
ศูนย์ซื3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหน้าสูงขึ3นหรือตํ�าลง หรือมีผลหรือน่าจะมีผล 
เป็นการรักษาระดบัราคาสญัญาซื3อขายล่วงหนา้ 

ข้อห้ามทาํการ 
คาดการณ์โดยบิดเบือน
ข้อเท็จจริงหรือ 
นาํข้อมูลที'รู้ว่าเป็นเทจ็
มาใช้คาดการณ์ 

 
  มาตรา ๙๖  ห้ามมิใหบุ้คคลใดทาํการคาดการณ์เกี�ยวกบัสัญญา
ซื3อขายล่วงหนา้สินคา้ หรือตวัแปร โดยบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือขอ้มูลที�ใชใ้น
การคาดการณ์ หรือนาํขอ้มลูที�รู้วา่เป็นเทจ็มาใชใ้นการคาดการณ์หรือละเลยที�จะ
พิจารณาความเป็นจริงของขอ้มลู และการกระทาํดงักล่าว 



๓๗ 
 
 

  (๑) ทาํให้หรือน่าจะทาํให้บุคคลอื�นซื3อขายสัญญาซื3อขาย 
ล่วงหนา้ในศูนยซื์3อขายสัญญาซื3อขายลว่งหนา้ หรือ 
  (๒) ทาํใหห้รือน่าจะทาํใหร้าคาสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ใดใน
ศูนยซื์3อขายสญัญาซื3อขายล่วงหนา้สูงขึ3นหรือตํ�าลง หรือมีผลหรือน่าจะมีผลเป็น
การรักษาระดบัราคาสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ 

 
 

  มาตรา ๙๗  ห้ามมิให้บุคคลใดแพร่ขอ้ความซึ� งแสดงว่าราคา
สญัญาซื3อขายล่วงหนา้ใดที�มีการซื3อขายในศูนยซื์3อขายสญัญาซื3อขายล่วงหนา้จะ
หรือน่าจะสูงขึ3นหรือตํ�าลง หรือมีผลหรือน่าจะมีผลเป็นการรักษาระดบัราคา
สัญญาซื3อขายล่วงหน้า เนื�องจากมีการซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าหรือ 
การกระทาํอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกบัสัญญาซื3อขายล่วงหนา้นั3น ในลกัษณะที�บญัญติั
ไวใ้นมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๕ หรือมาตรา ๙๖ โดยบุคคลดงักล่าว 
  (๑) เป็นผูท้าํการซื3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหนา้หรือกระทาํการ
อื�นใดตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๕ หรือมาตรา ๙๖ หรือ 
  (๒) ได้รับหรือจะไดรั้บค่าตอบแทนหรือประโยชน์ใด ๆ  
เกี�ยวเนื�องกบัการแพร่ขอ้ความนั3น 

 ข้อห้ามการแพร่ข้อความ
เพื�อสร้างราคาสัญญา 
ซื+อขายล่วงหน้า 

  มาตรา ๙๘  บุคคลใดกระทําความผิดตามมาตรา ๙๒ หรือ
มาตรา ๙๔ นอกราชอาณาจกัร จะตอ้งรับโทษในราชอาณาจกัร และการกระทาํ
ของผูเ้ป็นตวัการ ผูส้นับสนุน หรือผูใ้ช้ให้กระทาํความผิดนั3น แมจ้ะกระทาํ 
นอกราชอาณาจกัรให้ถือวา่ตวัการ ผูส้นบัสนุน หรือผูใ้ชใ้หก้ระทาํความผิดนั3น
ไดก้ระทาํในราชอาณาจกัร ทั3งนี3  ใหน้าํมาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 บทกาํหนดให้ผู้กระทาํผดิ 
ตวัการ ผู้สนับสนุน หรือ
ผู้ใช้นอกราชอาณาจักร
ต้องรับโทษใน 
ราชอาณาจกัร 

ส่วนที� ๒ 
การกระทาํอนัไมเ่ป็นธรรมเกี�ยวกบัการใชข้อ้มลูภายใน 

_______________ 

 
 

  มาตรา ๙๙  ห้ามมิให้กรรมการ อนุกรรมการ ผูแ้ทนนิติบุคคล 
ตัวแทน ลูกจ้าง พนักงาน ที�ปรึกษาหรือผูป้ฏิบัติงานของศูนย์ซื3อขายสัญญา 
ซื3อขายล่วงหนา้ สาํนกัหกับญัชีสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ สมาคมกาํกบัผูป้ระกอบ
ธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื3 อขายหลักทรัพย ์ 
สํานักหักบญัชีหลกัทรัพย ์หรือหน่วยงานที�มีหน้าที�ตามกฎหมายในการกาํกบั 
ดูแลสญัญาซื3อขายล่วงหนา้ สินคา้หรือตวัแปร ซึ� งรู้ขอ้เท็จจริงที�เป็นสาระสาํคญั
ซึ� งตนได้รู้มาในฐานะเช่นนั3นและยงัไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชน กระทาํการ 
ดงัต่อไปนี3  

 ข้อห้ามบุคคลภายใน 
ที�รู้ข้อมูลภายในใช้ 
ข้อมูลภายในเพื�อ
ประโยชน์ของตนเอง 
หรือผู้อื�น 



๓๘ 
 
 

    (๑) ซื3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหนา้หรือเสนอที�จะซื3อขายสัญญา
ซื3อขายล่วงหนา้หรือซื3อหรือขายหรือเสนอที�จะซื3อหรือขายสินคา้ที�เกี�ยวขอ้งกบั
ขอ้เท็จจริงที�เป็นสาระสําคญัดงักล่าวเพื�อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื�น 
หรือ 
  (๒) เปิดเผยขอ้เท็จจริงที�เป็นสาระสาํคญัดงักล่าวแก่บุคคลอื�น 
โดยรู้หรือควรจะรู้วา่บุคคลนั3นอาจใชป้ระโยชน์จากขอ้เท็จจริงดงักลา่วเพื�อการ
ซื3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหนา้หรือซื3อหรือขายสินคา้ 
 ข้อเท็จจริงที� เป็นสาระสําคัญตามวรรคหนึ� ง หมายความว่า  
ขอ้เท็จจริงที�เป็นสาระสําคญัต่อการเปลี�ยนแปลงราคาสัญญาซื3อขายล่วงหน้า
หรือราคาสินคา้หรือระดบัตวัเลขของตวัแปรหรือต่อการตดัสินใจในการซื3อขาย
สญัญาซื3อขายล่วงหนา้หรือซื3อหรือขายสินคา้ของผูล้งทุน 

ข้อห้ามบุคคลที�รู้ข้อมูล
ภายในจากการเปิดเผย
ตามมาตรา 99 ใช้ข้อมูล
ภายในเพื�อประโยชน์
ของตนเองหรือผู้อื�น 

 
  มาตรา  ๑๐๐  ห้ ามมิให้ บุคคลใดซึ� ง รู้ ข้อ เท็จจ ริงที� เ ป็น 
สาระสําคัญ อันเนื�องมาจากการเปิดเผยตามมาตรา ๙๙ โดยรู้หรือควรรู้ว่า 
ข้อเท็จจริงนั3นได้รับการเปิดเผยจากบุคคลซึ� งมีฐานะตามมาตรา ๙๙ และ 
ขอ้เท็จจริงนั3นยงัไมไ่ดเ้ปิดเผยต่อประชาชน กระทาํการดงัต่อไปนี3  
  (๑) ซื3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหนา้หรือเสนอที�จะซื3อขายสัญญา
ซื3อขายล่วงหนา้หรือซื3อหรือขายหรือเสนอที�จะซื3อหรือขายสินคา้ที�เกี�ยวขอ้งกบั
ขอ้เท็จจริงที�เป็นสาระสาํคญันั3นเพื�อประโยชนข์องตนเองหรือบุคคลอื�น หรือ 

    (๒) เปิดเผยขอ้เท็จจริงที�เป็นสาระสาํคญัดงักล่าวแก่บุคคลอื�น 
โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าบุคคลนั3นอาจใช้ประโยชน์จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเพื�อ 
การซื3อขายสญัญาซื3อขายล่วงหนา้หรือซื3อหรือขายสินคา้ 

   
หมวด ๗ 

การกาํกบัและควบคุม 
_______________ 

อาํนาจและหน้าที�ของ
รัฐมนตรีในการกาํกับ
และควบคุมตาม 
พระราชบัญญติันี+ 

 
  มาตรา ๑๐๑  ให้รัฐมนตรีมีอาํนาจหน้าที�กาํกบัและควบคุม 
โดยทั�วไป เพื�อใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติันี3  

อาํนาจของรัฐมนตรี 
ในการสั�งให้ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และสํานักงานชี+แจง 
หรือแสดงความเห็น 

 
  มาตรา ๑๐๒  ใหรั้ฐมนตรีมีอาํนาจสั�งใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ชี3 แจงขอ้เท็จจริง แสดงความคิดเห็นหรือทาํรายงาน 
เกี�ยวกบัเรื�องที�อยู่ในการกาํกบัดูแลของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังาน 
ก.ล.ต. ตามพระราชบญัญติันี3ดว้ยกไ็ด ้



๓๙ 
 
 

หมวด ๘ 
พนกังานเจา้หนา้ที� 
_______________ 

  

  มาตรา ๑๐๓  ในการปฏิบัติหน้าที�  ให้พนักงานเจ้าหน้าที� 
มีอาํนาจดงัต่อไปนี3  
  (๑) เข้าไปในสถานที�ของผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขาย 
ล่วงหน้า ศูนย์ซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า สํานักหักบัญชีสัญญาซื3 อขาย 
ล่วงหน้า หรือสถานที� ที�รวบรวมหรือประมวลข้อมูลของบุคคลดังกล่าว  
ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ3นจนถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการของ
สถานที�นั3น เพื�อตรวจสอบกิจการ สินทรัพย์และหนี3 สินของบุคคลดังกล่าว  
รวมทั3งเกบ็รวบรวมเอกสารหลกัฐานหรือขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง 

 
อาํนาจของพนักงาน 
เจ้าหน้าที�ในการ 
ปฏิบัตหิน้าที� 

  (๒) เขา้ไปในธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัการเงินในระหวา่ง
เวลาพระอาทิตย์ขึ3 นจนถึงพระอาทิตยต์กหรือในเวลาทําการของสถานที�นั3น  
เพื�อทําการตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานที�อาจเกี�ยวข้องกับ 
การตรวจสอบหรือการดาํเนินการตามพระราชบญัญติันี3  
  (๓) คน้สถานที�ใด ๆ ที�มีเหตุควรสงสัยวา่มีการกระทาํความผิด
ตามพระราชบญัญติันี3 ในระหว่างเวลาพระอาทิตยขึ์3นจนถึงพระอาทิตยต์กหรือ
ในเวลาทาํการของสถานที�นั3น   
  (๔) อายดัเอกสารหรือหลกัฐานที�เกี�ยวข้องกบัการกระทาํ 
ความผิดตามพระราชบญัญติันี3  เพื�อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือดาํเนินคดี
ซึ�งตอ้งไมเ่กินหนึ�งร้อยแปดสิบวนั 

  

  (๕) สั�งใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ ศูนยซื์3อขาย
สัญญาซื3อขายล่วงหนา้ สํานกัหักบญัชีสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ บุคคลผูมี้อาํนาจ
หน้าที� รวบรวมหรือประมวลข้อมูลของบุคคลดังกล่าว รวมทั3 งกรรมการ 
พนักงาน ลูกจ้าง และผูส้อบบัญชีมาให้ถอ้ยคาํหรือส่งหรือแสดงสมุดบัญชี 
เอกสาร ดวงตราหรือหลกัฐานอื�นเกี�ยวกบักิจการ การดาํเนินงาน สินทรัพย ์และ
หนี3 สินของบุคคลขา้งตน้ 

  

  (๖) สั�งให้บุคคลใด ๆ ซึ� งซื3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหน้าหรือ
เสนอที�จะซื3อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้ากบัหรือผ่านผูป้ระกอบธุรกิจสัญญา 
ซื3อขายล่วงหนา้หรือสมาชิกของศูนยซื์3อขายสญัญาซื3อขายล่วงหนา้ มาให้ถอ้ยคาํ
หรือส่งหรือแสดงสมุดบญัชี เอกสารและหลกัฐานอื�นเกี�ยวกบัการซื3อขายสัญญา
ซื3อขายล่วงหนา้หรือการเสนอที�จะซื3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ 

 
 

 



๔๐ 
 
 

    (๗) สั�งใหบุ้คคลใด ๆ ซึ� งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ที�
ของพนักงานเจ้าหน้าที�มาให้ถ้อยคํา หรือส่งหรือแสดงสมุดบัญชี เอกสาร  
หลกัฐาน หรือวตัถุที� เกี�ยวข้องหรือจําเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที�ของพนักงาน 
เจา้หนา้ที� 
  เมื�อไดเ้ขา้ไปและลงมือทาํการตรวจสอบตาม (๑) หรือ (๒) 
หรือทาํการคน้ตาม (๓) แลว้ ถา้ยงัดาํเนินการไม่เสร็จจะกระทาํต่อไปในเวลา
กลางคืนหรือนอกเวลาทาํการของสถานที�นั3นกไ็ด ้

    ในการปฏิบติัหนา้ที�ตาม (๑) หรือ (๒) พนกังานเจา้หนา้ที�ตอ้ง
ไม่กระทาํการอนัมีลกัษณะเป็นการข่มขู่หรือเป็นการคน้ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา และในกรณีตาม (๓) ตอ้งมีหมายคน้ เวน้แต่มีเหตุอนัควร
เชื�อว่าหากเนิ�นช้ากว่าจะเอาหมายคน้มาได ้เอกสารหรือหลกัฐานดังกล่าวจะถูก 
ยกัยา้ย ซุกซ่อน ทาํลาย หรือทาํให้เปลี�ยนสภาพไปจากเดิม ให้ดาํเนินการคน้ ยึด 
หรืออายดัเอกสารหรือหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัการกระทาํความผิดไดโ้ดยไม่ตอ้ง
มีหมายคน้แต่ตอ้งปฏิบติัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าดว้ย
การค้นและจะเริ� มการค้นในเวลากลางคืนมิได้ เวน้แต่เป็นเวลาทําการของ 
สถานที�นั3น 

 การใชอ้าํนาจของพนกังานเจา้หนา้ที�ตามวรรคหนึ�ง จะตอ้งเป็น
การกระทาํต่อบุคคลซึ� งเกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัเรื�องที�ดาํเนินการตรวจสอบ และ
สําหรับการดาํเนินการตาม (๒) (๓) (๕) (๖) หรือ (๗) ต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อน รวมทั3 งต้องกาํหนดระยะเวลา 
อนัสมควรที�จะให้บุคคลดงักล่าวสามารถปฏิบติัตามคาํสั�งที�สั�งตาม (๕) (๖)  
หรือ (๗) ได ้

การอาํนวยความสะดวก

ให้พนักงานเจ้าหน้าที� 

 
  มาตรา ๑๐๔  ในการปฏิบัติหน้าที�ของพนักงานเจ้าหน้าที�  
ใหบุ้คคลซึ� งเกี�ยวขอ้งอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

การให้ความช่วยเหลอื 

แก่หน่วยงานต่างประเทศ 

 
  มาตรา ๑๐๕  เมื�อหน่วยงานที� มีอาํนาจหน้าที�ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าหรือกฎหมายอื�นในทํานองเ ดียวกันของ 
ต่างประเทศร้องขอ ให้สํานักงาน ก.ล.ต. มีอาํนาจให้ความช่วยเหลือในการ 
รวบรวมหรือตรวจสอบขอ้มูลหรือพยานหลกัฐานที�จาํเป็นเพื�อใชป้ระกอบการ
พิจารณาการกระทาํอนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยสัญญาซื3อขายล่วงหนา้หรือ
กฎหมายอื�นในทาํนองเดียวกนัของประเทศผูร้้องขอ ทั3งนี3  การใหค้วามช่วยเหลือ
ในกรณีดงักล่าวตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปนี3  

    (๑)  การให้ความช่วยเหลือนั3 นต้องไม่ขัดต่อประโยชน ์
สาธารณชนหรือการรักษาความลบัของประเทศ 
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  (๒) การกระทํา ซึ� ง เ ป็นมูลกรณีของความช่วยเหลือนั3 น 
เขา้ลกัษณะประเภทความผิดตามพระราชบญัญติันี3  

  

  (๓) หน่วยงานต่างประเทศที�ร้องขอความช่วยเหลือตกลงหรือ
ยินยอมที�จะให้ความช่วยเหลือในทาํนองเดียวกนัเป็นการตอบแทนหากไดรั้บ 
คาํร้องขอจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 
  เพื�อประโยชน์แห่งมาตรานี3  ให้นําความในมาตรา ๑๐๓  
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  

  มาตรา ๑๐๖  ในการปฏิบติัหนา้ที� พนกังานเจา้หนา้ที�ตอ้งแสดง
บตัรประจาํตวัแก่บุคคลซึ�งเกี�ยวขอ้ง 
  บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที�  ให้เป็นไปตามแบบที� 
รัฐมนตรีประกาศกาํหนด  

 
การแสดงบัตรประจําตวั

ในการปฏบัิตหิน้าที� 

  มาตรา ๑๐๗  ในการปฏิบัติหน้าที�ตามพระราชบัญญัตินี3   
ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที�เป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
พนักงานเจ้าหน้าที�เป็น 
เจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

  มาตรา ๑๐๘  ในกรณีที�ปรากฏหลกัฐานว่าบุคคลใดกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี3 ที� มีลักษณะอันอาจก่อให้เกิดความเสียหาย 
แก่ประโยชน์ประชาชน และสํานักงาน ก.ล.ต. มีเหตุอนัควรเชื�อว่าผูก้ระทาํ
ความผิดจะยกัยา้ยหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นของตน หรือที�ตนครอบครองอยู่ ให้
สาํนกังาน ก.ล.ต. ดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํนาจสั�งยึด
หรืออายดัทรัพยสิ์นของบุคคลนั3นหรือที�บุคคลนั3นครอบครองอยูห่รือทรัพยสิ์น
ที�มีหลกัฐานอนัควรเชื�อไดว้า่เป็นของบุคคลนั3นได ้แต่จะยึดหรืออายดัทรัพยสิ์น 
ดงักล่าวไวเ้กินหนึ�งร้อยแปดสิบวนัไม่ได ้เวน้แต่ในกรณีที�มีการฟ้องคดีต่อศาล 
ให้คาํสั�งยึดหรืออายดัดงักล่าวยงัคงมีผลต่อไปจนกว่าศาลจะสั�งเป็นอย่างอื�น 
และในกรณีมีเหตุจําเป็นไม่สามารถฟ้องคดีได้ภายในหนึ� งร้อยแปดสิบวัน  
ใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. ร้องขอต่อศาลที�มีเขตอาํนาจเพื�อขอขยายระยะเวลาออกไป
อีกได ้แต่จะขอขยายระยะเวลาอีกเกินหนึ�งร้อยแปดสิบวนัไมไ่ด ้

 
อาํนาจสั�งยดึหรืออายดั

ทรัพย์สิน 

 วิธีการยึดและอายดัทรัพย์สินตามวรรคหนึ� ง ให้ปฏิบัติตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม และใหพ้นกังานเจา้หนา้ที�
ซึ� งไดรั้บมอบหมายจากสํานกังาน ก.ล.ต. เป็นผูด้าํเนินการ 

  

  การยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ� ง  ให้คํา นึงถึง 
จาํนวนเงินที�จาํเป็นสําหรับการดาํรงชีพและเลี3ยงดูครอบครัวของบุคคลที�ถูกยึด
หรืออายดัทรัพยสิ์นดว้ย 
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การขายทอดตลาด
ทรัพย์สินที�ยดึหรือ
อายดัไว้ 

   มาตรา  ๑๐๙  ในกรณีท รัพย์ สิน ที� ยึดห รืออายัดไว้ต าม 
มาตรา ๑๐๘ เป็นของเสียง่าย หรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะสูงเกินส่วนกบั 
ค่าแห่งทรัพย์สินนั3 น หรือค่าแห่งทรัพย์สินนั3นจะลดน้อยลงหากเก็บไวน้าน  
สํานักงาน ก.ล.ต. หรือพนักงานเจ้าหน้าที�ซึ� งได้รับมอบหมายจากสํานักงาน 
ก.ล.ต. จะดาํเนินการขายทอดตลาดหรือจดัการตามควรแก่กรณีตามวิธีการที� 
สาํนักงาน ก.ล.ต. กาํหนดก็ได ้ทั3งนี3  ตอ้งแจง้ให้เจา้ของทรัพยสิ์นดงักล่าวทราบ
เพื�อเขา้สู้ราคาดว้ย 
  เงินที�ได้จากการขายทอดตลาดหรือการจัดการทรัพย์สินตาม
วรรคหนึ� ง เมื�อหักค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา การจําหน่าย และค่าภาระ 
ที�เกี�ยวขอ้ง เหลือเงินจาํนวนสุทธิเท่าใดใหยึ้ดเงินนั3นไวแ้ทน 

อาํนาจสั�งห้ามบุคคล
ออกนอกราชอาณาจกัร 

 
  มาตรา ๑๑๐  ในกรณีที�ปรากฏหลักฐานว่าบุคคลใดกระทํา 
ความผิดตามพระราชบัญญติันี3 ที� มีลักษณะอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ประโยชน์ประชาชนและสาํนกังาน ก.ล.ต. มีเหตุอนัควรเชื�อวา่บุคคลดงักล่าวจะ
หลบหนีออกนอกราชอาณาจกัร ให้สํานกังาน ก.ล.ต. ร้องขอต่อศาลเพื�อมีคาํสั�ง
ห้ามมิให้ บุคคลนั3 นออกนอกราชอาณาจักรได้ และในกรณีฉุก เ ฉินที� มี 
ความจําเป็นรีบด่วน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสั�งห้ามมิให้บุคคลนั3 น 
ออกนอกราชอาณาจกัรเป็นการชั�วคราวไดเ้ป็นเวลาไม่เกินสิบหา้วนั 

   
หมวด ๙ 

บทกาํหนดโทษและอายคุวาม 
_______________ 

ส่วนที� ๑ 
โทษทางปกครอง 
_______________ 

ประเภทของโทษ 
ทางปกครอง 

 
  มาตรา ๑๑๑  โทษทางปกครอง มีดงัต่อไปนี3  
  (๑) ภาคทณัฑ ์
  (๒) ตาํหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน 
  (๓) ปรับทางปกครอง 
  (๔) จาํกดัการประกอบการ 
  (๕) พกัการประกอบการที�ไดร้ับใบอนุญาต ที�ไดจ้ดทะเบียน หรือ 
ที�ไดรั้บความเห็นชอบ ภายในระยะเวลาที�กาํหนด 
  (๖) เพิกถอนใบอนุญาต การจดทะเบียน หรือการใหค้วามเห็นชอบ 
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  มาตรา ๑๑๒  บุคคลดงัต่อไปนี3 มีอาํนาจลงโทษทางปกครอง 
  (๑) สํานักงาน ก.ล.ต. สําหรับโทษทางปกครองตาม 
มาตรา ๑๑๑ (๑) หรือ (๒) 
  (๒) คณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครอง สําหรับโทษ 
ทางปกครองตามมาตรา ๑๑๑ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) 
  (๓) คณะกรรมการ ก.ล.ต. สําหรับโทษทางปกครองตาม
มาตรา ๑๑๑ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) 
  ในการสั�งลงโทษทางปกครองตามมาตรา ๑๑๑ ผูมี้อํานาจ 
ลงโทษจะลงโทษอย่างใดอย่างหนึ� งหรือหลายอย่างก็ได้ และมีอาํนาจสั�งให ้
ผูถู้กลงโทษกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการเพื�อแกไ้ขหรือป้องกนัมิใหเ้กิดการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์ คําสั�ง หรือเงื�อนไขที�
กาํหนดตามพระราชบญัญติันี3ซํ3 าอีกได ้

 บุคคลผู้มีอาํนาจลงโทษ
ทางปกครอง 

  มาตรา ๑๑๓  ในการลงโทษปรับทางปกครองจาํนวนค่าปรับ
ทางปกครองตอ้งไม่เกินสองลา้นบาทในแต่ละกรรม  

 
จํานวนค่าปรับทาง 
ปกครองและมาตรการ
บังคบักรณไีม่ชําระ 
ค่าปรับทางปกครอง   กรณีผูถู้กลงโทษปรับทางปกครองตามวรรคหนึ� งไมย่อมชาํระ

ค่าปรับทางปกครอง ให้นําบทบัญญัติ เ กี� ยวกับการบังคับทางปกครอง 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

  มาตรา ๑๑๔  ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามหลกัเกณฑห์รือคาํสั�งหรือเงื�อนไขที�กาํหนดตามมาตรา ๑๐ 
มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ� ง 
มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ 
มาตรา  ๓๘ หรือมาตรา ๔๖ วรรคหนึ� ง  ต้องรับโทษทางปกครองตาม 
มาตรา ๑๑๑ 

 
โทษทางปกครองของ 
ผู้ประกอบธุรกจิ 
สัญญาซื�อขายล่วงหน้า 

  มาตรา ๑๑๕  ศูนย์ซื3 อขายสัญญาซื3อขายล่วงหน้าใดฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์หรือคาํสั�งหรือเงื�อนไขที�กาํหนดตามมาตรา ๑๐ 
มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ มาตรา ๗๐ หรือมาตรา ๗๓ หรือ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ� ง หรือมาตรา ๒๒ ซึ� งมาตรา ๗๔ 
ใหน้าํมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๗๑ 
ตอ้งรับโทษทางปกครองตามมาตรา ๑๑๑ 

 
โทษทางปกครองของ
ศูนย์ซื+อขายสัญญา 
ซื�อขายล่วงหน้า 
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โทษทางปกครองของ

สํานักหักบัญชีสัญญา
ซื�อขายล่วงหน้า 

   มาตรา ๑๑๖  สํานักหักบญัชีสัญญาซื3อขายล่วงหน้าใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือคําสั�งหรือเงื�อนไขตามมาตรา ๑๐ หรือ 
มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ หรือมาตรา ๗๓ ซึ� งมาตรา ๘๙ ให้นํามาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม หรือมาตรา ๗๖ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ� ง 
มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๖๓ ซึ� งมาตรา ๘๙ ให้นาํมาใช้บงัคบัโดยอนุโลมหรือ
มาตรา ๔๖ วรรคหนึ� ง ซึ� งมาตรา ๘๘ ใหน้าํมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม มาตรา ๗๙ 
มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ หรือมาตรา ๘๕ ต้องรับโทษทางปกครองตาม 
มาตรา ๑๑๑ 

โทษทางปกครองของ

สมาคมกาํกบัผู้ประกอบ

ธุรกจิสัญญาซื�อขาย 

ล่วงหน้า 

 
  มาตรา ๑๑๗  สมาคมกาํกับผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขาย 
ล่วงหนา้ใดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามมาตรา ๗๑ ซึ� งมาตรา ๙๑ ใหน้าํมาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑต์ามมาตรา ๗๓ ซึ� งมาตรา 
๙๑ ใหน้าํมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม ตอ้งรับโทษทางปกครองตามมาตรา ๑๑๑ 

โทษทางปกครองของ 

ผู้ไม่ชําระค่าธรรมเนียม

หรือชําระไม่ครบถ้วน 

 
  มาตร า  ๑๑๘   ผู ้ใด ไ ม่ชํา ร ะ ค่ าธร รม เ นี ยมห รือชํา ร ะ 
ค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วนตามที�กําหนดในมาตรา ๙ (๒) ต้องรับโทษ 
ทางปกครองตามมาตรา ๑๑๑ 

โทษทางปกครองของ 

ผู้บริหารของนิตบุิคคล 

ที�กระทําความผดิ 

 
  มาตรา ๑๑๙  ในกรณีที�ผูก้ระทําความผิดตามมาตรา ๑๑๔ 
มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ หรือมาตรา ๑๑๗ เป็นนิติบุคคล กรรมการ ผูจ้ ัดการ 
หรือบุคคลซึ� งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั3 น ต้องรับโทษ 
ทางปกครองตามมาตรา ๑๑๑ ดว้ย เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้่าตนมิไดมี้ส่วนในการ
กระทาํความผิดของนิติบุคคลนั3น  

อาํนาจในการพจิารณา

เบื+องต้นในการลงโทษ

ทางปกครอง 

 
  มาตรา ๑๒๐  ให้สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นผูร้วบรวมขอ้เท็จจริง
เกี�ยวกับการกระทําความผิดที�มีโทษทางปกครอง และให้มีอาํนาจพิจารณา 
ในเบื3องตน้เพื�อดาํเนินการดงัต่อไปนี3  
  (๑) ในกรณีที� เห็นว่าประเภทของโทษทางปกครองที� 
ผูถู้กกล่าวหาควรจะไดรั้บอยู่ในอาํนาจของสํานักงาน ก.ล.ต. ให้สํานักงาน 
ก.ล.ต. เป็นผูพิ้จารณาโทษในเรื�องนั3น 

    (๒) ในกรณีที� เห็นว่าประเภทของโทษทางปกครองที� 
ผู ้ถูกกล่าวหาควรจะได้รับอยู่ในอํานาจของคณะกรรมการพิจารณาโทษ 
ทางปกครองหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. เสนอเรื�องดงักล่าว
ให้คณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
แลว้แต่กรณี เป็นผูพิ้จารณาโทษในเรื�องนั3น 



๔๕ 
 
 

  มาตรา ๑๒๑  ในการสั�งลงโทษทางปกครองตามมาตรา ๑๑๑  
ผูมี้อาํนาจสั�งลงโทษตอ้งคาํนึงถึงพฤติการณ์แห่งการกระทาํ ความเสียหายที� 
เกิดจากการกระทาํนั3น ตลอดจนความหนกัเบาของโทษที�จะใชก้บัผูถู้กลงโทษ 
ทั3งนี3  ตามหลกัเกณฑที์�คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาํหนด 

 ข้อพจิารณาในการสั�ง 
ลงโทษทางปกครอง 

  มาตรา ๑๒๒  ภายใตบ้งัคบักฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบติัราชการ
ทางปกครอง การพิจารณาและการมีคาํสั�งลงโทษทางปกครอง ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑที์�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 
การพจิารณาและการม ี
คาํสั�งลงโทษทางปกครอง 

  มาตรา ๑๒๓  ให้มีคณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครอง
คณะหนึ� งหรือหลายคณะ โดยในแต่ละคณะให้ประกอบด้วยบุคคลซึ� ง 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั3งจาํนวนไมเ่กินหา้คน 

 
คณะกรรมการพจิารณา
โทษทางปกครอง 

  คุณสมบัติและวิธีการแต่งตั3 งกรรมการตามวรรคหนึ� ง ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑที์�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

  

  มาตรา  ๑๒๔  ผู ้ประกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า  
ศูนย์ซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า สํานักหักบัญชีสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า 
สมาคมกํากับผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า มีสิทธิอุทธรณ์คําสั�ง 
ลงโทษของสาํนกังาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองต่อ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสิบห้าวนันับแต่วนัที�ได้รับแจง้คาํสั�งดังกล่าว  
ทั3งนี3  ตามหลกัเกณฑที์�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
  การพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ�ง ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑที์�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  
  การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ� งไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการปฏิบติัตาม
คาํสั�งลงโทษทางปกครองของสํานกังาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการพิจารณา
โทษทางปกครอง 

 
การอทุธรณ์คาํสั�งลงโทษ
ทางปกครอง 

ส่วนที� ๒ 
โทษอาญา 

_______________ 

  

  มาตรา  ๑๒๕  ผู ้ใดประกอบกิจการในลักษณะเป็นการ
ประกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได ้
จดทะเบียนตามมาตรา ๑๖ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
สามแสนบาท หรือทั3 งจําทั3 งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ� งหมื�นบาท 
ตลอดเวลาที�ยงัฝ่าฝืน 

 
โทษอาญาของผู้ประกอบ
ธุรกจิสัญญาซื�อขาย 
ล่วงหน้า โดยไม่ได้รับ
อนุญาต หรือไม่ได้ 
จดทะเบียน 



๔๖ 
 
 

โทษอาญาของ 
ผู้ประกอบธุรกจิ 
สัญญาซื�อขายล่วงหน้า 
ที�ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิัติ
ตามเงื�อนไขในการเลกิ
ประกอบธุรกจิสัญญา 
ซื�อขายล่วงหน้า 

   มาตรา ๑๒๖  ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าใดที� 
ไดรั้บอนุญาตใหเ้ลิกประกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติั
ตามเงื�อนไขที�กาํหนดตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 
หนึ� งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละหนึ�งหมื�นบาทตลอดเวลาที�ยงัฝ่าฝืน 

   กรณีผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหน้าตามวรรคหนึ� ง 
เป็นบุคคลธรรมดาต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ� งปี  หรือปรับไม่เกิน 
หนึ� งแสนบาท หรือทั3 งจําทั3 งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ� งหมื�นบาท 
ตลอดเวลาที�ยงัฝ่าฝืน 

โทษอาญาของศูนย์ 
ซื+อขายสัญญาซื�อขาย
ล่วงหน้าที�ฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏบิัติตามเงื�อนไข 
ในการเลกิศูนย์ซื+อขายฯ 

 
  มาตรา ๑๒๗  ศูนยซื์3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ใดไม่ปฏิบติั
ตามเงื�อนไขที�กําหนดตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง ซึ� งมาตรา ๗๔ ให้นํามา 
ใชบ้ังคบัโดยอนุโลม ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหนึ� งแสนบาท และปรับอีก 
ไม่เกินวนัละหนึ�งหมื�นบาทตลอดเวลาที�ยงัฝ่าฝืน 

โทษอาญาของสํานัก 
หักบัญชีสัญญาซื�อขาย
ล่วงหน้า ที'ฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏบิัติตามเงื'อนไขใน
การเลกิสํานักหักบัญชี 

 
  มาตรา ๑๒๘  สํานักหักบัญชีสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าใด 
ไม่ปฏิบัติตามเงื�อนไขที�กาํหนดไวต้ามมาตรา ๒๐ วรรคสอง ซึ� งมาตรา ๘๙  
ให้นาํมาใช้บงัคบัโดยอนุโลม ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหนึ� งแสนบาท และ
ปรับอีกไม่เกินวนัละหนึ�งหมื�นบาทตลอดเวลาที�ยงัฝ่าฝืน 

โทษอาญาของผู้ประกอบ
ธุรกจิสัญญาซื�อขาย 
ล่วงหน้า ที�ไม่จัดทาํบัญชี
และส่งงบการเงนิ 

 
  มาตรา ๑๒๙  ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
สามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละหนึ� งหมื�นบาทตลอดเวลาที�ยงัฝ่าฝืน 

โทษอาญาของศูนย์ 
ซื+อขายฯ ที�ไม่จดัทาํ
บัญชีและส่งงบการเงนิ 

 
  มาตรา ๑๓๐  ศูนย์ซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าใดฝ่าฝืน
หรือไมป่ฏิบติัตามมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ ซึ� งมาตรา ๗๔ ใหน้าํมาใชบ้งัคบั 
โดยอนุโลม ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละ
หนึ� งหมื�นบาทตลอดเวลาที�ยงัฝ่าฝืน 

โทษอาญาของสํานัก 
หักบัญชีสัญญาซื�อขาย
ล่วงหน้า ที�ไม่จัดทาํบัญชี
และส่งงบการเงนิ 

 
  มาตรา ๑๓๑  สํานักหักบญัชีสัญญาซื3อขายล่วงหน้าใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ ซึ� งมาตรา ๘๙ ใหน้าํมาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละ
หนึ� งหมื�นบาทตลอดเวลาที�ยงัฝ่าฝืน 

โทษอาญาของ
ผู้ประกอบการเป็นศูนย์
ซื�อขายสัญญาซื�อขาย
ล่วงหน้าโดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาต หรือไม่ได้จด

 
  มาตรา ๑๓๒  ผูใ้ดประกอบกิจการในลกัษณะเป็นศูนยซื์3อขาย
สัญญาซื3อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่ได้จดทะเบียนตาม 
มาตรา ๕๔ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท 
หรือทั3งจาํทั3งปรับ และปรับอีกไม่เกินวนัละหนึ�งหมื�นบาทตลอดเวลาที�ยงัฝ่าฝืน 



 ๔๘ 
ทะเบียน 



๔๗ 
 
 

  มาตรา ๑๓๓  ศูนย์ซื3 อขายสัญญาซื3อขายล่วงหน้าใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และ
ปรับอีกไม่เกินวนัละหนึ�งหมื�นบาทตลอดเวลาที�ยงัฝ่าฝืน 

 โทษอาญาของศูนย์ซื�อขาย
สัญญาซื�อขายล่วงหน้าที'
ไม่ได้ขอความเห็นชอบ
แบบและข้อความในสัญญา
ซื�อขายล่วงหน้า 

  ม าต ร า  ๑๓๔   ผู ้ ใดป ระ กอบ กิ จก ารในลักษณะ เ ป็ น 
สํานักหักบัญชีสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่ได ้
จดทะเบียนตามมาตรา ๗๕ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
สามแสนบาท หรือทั3 งจําทั3 งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ� งหมื�นบาท 
ตลอดเวลาที�ยงัฝ่าฝืน 

 โทษอาญาของ
ผู้ประกอบการเป็นสํานัก
หักบัญชีสัญญาซื�อขาย
ล่วงหน้า โดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาต หรือไม่ได้จด
ทะเบียน 

  มาตรา ๑๓๕  ในกรณีผู ้กระทําความผิดตามมาตรา ๑๒๖ 
มาตรา๑๒๗ มาตรา ๑๒๘ มาตรา ๑๒๙ มาตรา ๑๓๐ มาตรา ๑๓๑ มาตรา ๑๓๓ 
หรือมาตรา ๑๓๘ เป็นนิติบุคคล กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลซึ� งรับผิดชอบ 
ในการดาํเนินงานของนิติบุคคลนั3น ตอ้งรับโทษจาํคุกไม่เกินหนึ�งปี หรือปรับ
ตามที�บญัญติัไวส้าํหรับความผิดนั3น ๆ หรือทั3งจาํทั3งปรับ เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้่า
ตนมิไดมี้ส่วนในการกระทาํความผิดของนิติบุคคลนั3น 

 
โทษผู้บริหารของนิตบุิคคล
ที�ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิัติตาม
พระราชบัญญติันี+ 

  มาตรา ๑๓๖  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ 
มาตรา ๙๖ หรือมาตรา ๙๗ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ� งลา้นบาท หรือไม่เกินสองเท่าของผลประโยชน์ที�บุคคลนั3น ๆ ไดรั้บหรือ 
พึงได้รับเพราะกระทําการฝ่าฝืนดังกล่าวแลว้แต่จํานวนใดจะสูงกว่า หรือ 
ทั3งจาํทั3งปรับ 

 
โทษอาญาของผู้กระทําการ
อนัไม่เป็นธรรมที�มี 
ผลกระทบต่อราคาสัญญา
ซื+อขายล่วงหน้า 

  ผู ้ใดก่อให้ผู ้อื�นกระทําความผิดตามมาตรา ๙๒ ไม่ว่าด้วย 
การใช้ บังคับ ขู่ เข็ญ จ้าง วาน หรือยุยงส่งเสริม หรือด้วยวิธีอื�นใด ต้อง 
ระวางโทษตามที�กาํหนดไวใ้นวรรคหนึ�ง 

  

  มาตรา ๑๓๗  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๙๙ หรือมาตรา ๑๐๐ ต้อง
ระวางโทษจาํคุกไม่เกินหา้ปี หรือปรับไม่เกินหนึ�งลา้นบาท หรือไมเ่กินสองเท่า
ของผลประโยชน์ที� บุคคลนั3 น ๆ ได้รับหรือพึงได้รับเพราะกระทําการ 
ฝ่าฝืนดงักล่าว แลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่ หรือทั3งจาํทั3งปรับ 

 
โทษอาญาของผู้กระทําการ
อนัไม่เป็นธรรมเกี�ยวกบั
การใช้ข้อมูลภายใน 

  มาตรา ๑๓๘  ผู ้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั�งลงโทษ 
ทางปกครองตามมาตรา ๑๑๑ (๔) หรือ (๕) ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึ�งปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ� งแสนบาท หรือทั3 งจาํทั3 งปรับ และปรับอีกไม่เกินวนัละ 
หนึ�งหมื�นบาทตลอดเวลาที�ยงัฝ่าฝืน 

 
โทษอาญาของผู้ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏบิัติตามคาํสั'ง 

ลงโทษทางปกครองตาม

มาตรา 111(4) หรือ (5) 



๔๘ 
 
 

โทษอาญาของ 
ผู้ไม่ปฏิบัติตามคาํสั'ง
หรือไม่อาํนวย 
ความสะดวกแก่
พนักงานเจ้าหน้าที' 

   มาตรา ๑๓๙  ผู ้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั�งหรือ 
ไม่อาํนวยความสะดวกแก่พนักงานเจา้หน้าที�ซึ� งปฏิบติัหนา้ที�ตามมาตรา ๑๐๓ 
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ� งปี หรือปรับไม่เกินหนึ� งแสนบาท หรือ 
ทั3งจาํทั3งปรับ 
  ถา้การกระทาํตามวรรคหนึ� ง เป็นการใชก้าํลงัประทุษร้ายหรือ 
ขู่เขญ็วา่จะใชก้าํลงัประทุษร้าย ผูก้ระทาํตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสองปี หรือ
ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั3งจาํทั3งปรับ 

โทษอาญาของผู้ทาํลาย
หรือทาํให้เสียหาย 
ซึ'งตราหรือเครื'องหมาย 
ซึ'งพนักงานเจ้าหน้าที' 
ได้ทาํขึ�น 

 
  มาตรา ๑๔๐  ผูใ้ดถอดถอน ทาํให้เสียหาย ทาํลาย หรือทาํให ้
ไร้ประโยชน์ซึ� งตราหรือเครื� องหมายซึ� งพนักงานเจ้าหน้าที�ได้ประทับหรือ 
หมายไวที้� สิ� งใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที�ตามมาตรา ๑๐๓ เพื�อเป็นหลักฐาน 
ในการยึด อายดั หรือรักษาสิ�งนั3น ๆ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ
ไม่เกินสามแสนบาท หรือทั3งจาํทั3งปรับ 

โทษอาญาของผู้ที'ทําให้
เสียหายแก่ทรัพย์สิน
หรือเอกสารอนั
พนักงานเจ้าหน้าที'ได้
ยดึ อายดั รักษาไว้ หรือ
สั'งให้ส่ง 

 
  มาตรา ๑๔๑  ผูใ้ดทาํให้เสียหาย ทาํลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย 
หรือทาํใหสู้ญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ� งทรัพยสิ์นหรือเอกสารใด ๆ อนัพนกังาน
เจ้าหน้าที�ได้ยึด อาย ัด รักษาไว้ หรือสั�งให้ส่งเพื�อเป็นพยานหลักฐานตาม 
มาตรา ๑๐๓ ไม่ว่าพนกังานเจา้หน้าที�จะรักษาทรัพยสิ์นหรือเอกสารนั3นไวเ้อง 
หรือสั�งให้ผูน้ั3 นหรือผูอื้�นส่งหรือรักษาไวก้็ตาม ตอ้งระวางโทษจําคุกไม่เกิน 
สามปี หรือปรับไมเ่กินสามแสนบาท หรือทั3งจาํทั3งปรับ 

โทษอาญาของผู้ให้ 
ถ้อยคาํอนัเป็นเท็จต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที' 

 
  มาตรา ๑๔๒  ผูใ้ดให้ถอ้ยคาํอนัเป็นเท็จต่อพนกังานเจา้หนา้ที�
ซึ� งความเท็จนั3 นเป็นข้อสําคัญในการตรวจสอบหรือการดําเนินการตาม 
พระราชบัญญัตินี3  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน 
หา้หมื�นบาท หรือทั3งจาํทั3งปรับ 

โทษอาญาของผู้สอบ
บัญชีที'เกี'ยวกบัการสอบ
บัญชี 

 
  มาตรา  ๑๔๓  ผู ้สอบบัญ ชีผู ้ใด ฝ่ า ฝืนมาตรา  ๒๙ หรือ 
มาตรา ๓๐ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึ� งปี หรือปรับไม่เกินหนึ� งแสนบาท 
หรือทั3งจาํทั3งปรับ และปรับอีกไม่เกินวนัละหนึ�งหมื�นบาทตลอดเวลาที�ยงัฝ่าฝืน 

คาํนิยามของ “ลูกค้า” 
ในมาตรา 144 มาตรา 
146 มาตรา 147 และ
มาตรา 148 

 
  มาตรา ๑๔๔  คาํว่า “ลูกคา้” ในมาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๖ 
มาตรา ๑๔๗ และมาตรา ๑๔๘ ใหห้มายความดงัต่อไปนี3  
  (๑) กรณีที�นิติบุคคลตามมาตราดงักล่าวเป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
สัญญาซื3 อขายล่วงหน้า ให้หมายความถึงลูกค้าซึ� งได้รับบริการด้านสัญญา 
ซื3อขายล่วงหนา้จากผูป้ระกอบธุรกิจสญัญาซื3อขายล่วงหนา้ 



๔๙ 
 
 

  (๒) กรณีที�นิติบุคคลตามมาตราดงักล่าวเป็นนิติบุคคลที�ไดรั้บ
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหน้าประเภทผูจ้ ัดการเงินทุน
สัญญาซื3อขายล่วงหน้าซึ� งรับจัดการเงินทุนให้กบักองทุนรวมตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ให้หมายความรวมถึงบริษทัหลกัทรัพย ์
ที�จดัตั3งและจดัการกองทุนรวมดงักล่าวดว้ย 
  (๓) กรณีที�นิติบุคคลตามมาตราดังกล่าวเป็นสํานักหักบญัชี
สัญญาซื3 อขายล่วงหน้า ให้หมายความถึงสมาชิกของสํานักหักบัญชีสัญญา 
ซื3อขายล่วงหนา้ที�ไดรั้บบริการดา้นการชาํระหนี3ตามสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ 

  

  มาตรา ๑๔๕  กรรมการ ผูจ้ดัการ พนกังาน ตวัแทน หรือบุคคล
ซึ� งไดร้ับมอบหมายให้ปฏิบติังานใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหนา้
หรือสํานักหักบัญชีสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าใด กระทําการอย่างใดอย่างหนึ� ง 
ดงัต่อไปนี3  
  (๑) โดยทุจริต หลอกลวงลูกคา้ของนิติบุคคลนั3นดว้ยการแสดง
ขอ้ความอนัเป็นเท็จหรือปกปิดขอ้เท็จจริงที�ควรบอกให้แจง้เกี�ยวกบักิจการที� 
นิติบุคคลนั3นมีหนา้ที�กระทาํการเพื�อประโยชน์ของลูกคา้ของนิติบุคคลนั3น และ
การกระทาํดงักล่าวทาํให้ไดไ้ปซึ� งทรัพยสิ์นของลูกคา้ของนิติบุคคลนั3น หรือ 
ทาํใหลู้กคา้ของนิติบุคคลนั3น ทาํ ถอน หรือทาํลายเอกสารสิทธิ หรือ 

 
โทษอาญาของผู้บริหาร 
พนักงาน หรือตัวแทน
ของผู้ประกอบธรุกจิฯ 
หรือสํานักหักบัญชีฯ ที'
ฉ้อโกง ยกัยอก อาศัย
ตาํแหน่งโดยทจุริต หรือ
ทําผดิหน้าที' 

  (๒) ครอบครองทรัพย์สินของลูกค้าของนิติบุคคลนั3 น 
ซึ� งนิติบุคคลนั3นไดรั้บไวเ้นื�องจากการประกอบกิจการตามพระราชบัญญติันี3  
เบียดบงัเอาทรัพยสิ์นนั3นเป็นของตนหรือบุคคลที�สามโดยทุจริต หรือ 
  (๓) กระทําการหรือไม่กระทาํการโดยอาศยัโอกาสที�ตนมี
ตาํแหน่งหนา้ที�ดงักล่าวโดยทุจริต อนัเป็นการเสียหายแก่ลูกคา้ของนิติบุคคลนั3น 
หรือ 
  (๔) กระทาํการผิดหน้าที�ของตนดว้ยประการใด ๆ โดยทุจริต 
จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลกัษณะที� เป็นทรัพยสิ์นของ 
ลูกคา้ของนิติบุคคลนั3น   
ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ� งล้านบาท หรือทั3 งจํา 
ทั3งปรับ 

  

มาตรา ๑๔๖  ในกรณีที�ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหนา้
ประเภทที�ปรึกษาสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ซึ� งเป็นบุคคลธรรมดา กระทาํการตาม
มาตรา ๑๔๕ (๑) (๓) หรือ (๔) ต่อลูกคา้ของตน ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 
หา้ปี หรือปรับไมเ่กินหนึ�งลา้นบาท หรือทั3งจาํทั3งปรับ  

 
โทษอาญาของที'ปรึกษา
สัญญาซื�อขายล่วงหน้า
ซึ'งเป็นบุคคลธรรมดาที'
ฉ้อโกง อาศัยตาํแหน่ง
โดยทจุริตหรือทาํผดิ
หน้าที' 



๕๐ 
 
 

โทษอาญาของผู้บริหาร 
พนักงาน หรือตวัแทน
ของผู้ประกอบธรุกจิฯ 
ที'ทําให้ทรัพย์สินของ
นิติบุคคลเสียหาย 

   มาตรา ๑๔๗  กรรมการ ผูจ้ดัการ พนกังาน ตวัแทน หรือบุคคล 
ซึ� งไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ 
หรือสํานกัหักบญัชีสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ใด เอาไปเสีย ทาํให้เสียหาย ทาํลาย 
ทาํให้เสื�อมค่า หรือทาํใหไ้ร้ประโยชน์ซึ� งทรัพยสิ์นที�นิติบุคคลนั3นมีหน้าที�ดูแล
หรือที�อยู่ในความครอบครองของนิติบุคคลนั3 น ถ้าได้กระทําเพื�อให้เกิด 
ความเสียหายแก่ลูกคา้ของนิติบุคคลนั3น ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ� งลา้นบาท หรือทั3งจาํทั3งปรับ 

โทษอาญาของผู้บริหาร 
พนักงาน หรือตวัแทน
ของผู้ประกอบธรุกจิ
สัญญาซื�อขายล่วงหน้า 
หรือสํานักหักบัญชี
สัญญาซื�อขายล่วงหน้า  
ที'กระทาํหรือยนิยอมให้
กระทาํผดิเกี'ยวกบับัญชี
หรือเอกสารเพื'อลวงให้
ลูกค้าขาดประโยชน์ 
อนัควรได้ 

 
  มาตรา ๑๔๘  กรรมการ ผูจ้ดัการ พนกังาน ตวัแทน หรือบุคคล 
ซึ� งไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ 
หรือสํานกัหกับญัชีสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ใด กระทาํหรือยินยอมใหก้ระทาํการ
ดงัต่อไปนี3  เพื�อลวงใหล้กูคา้ของนิติบุคคลนั3นขาดประโยชนอ์นัควรได ้
  (๑) ทําให้เสียหาย ทําลาย เปลี�ยนแปลง ตัดทอน หรือ 
ปลอมบัญชีหรือเอกสารของนิติบุคคลนั3น หรือที�นิติบุคคลนั3นจัดทําขึ3นตาม 
หนา้ที�ในการประกอบกิจการตามพระราชบญัญติันี3  หรือ 
  (๒) ลงขอ้ความเท็จหรือไม่ลงขอ้ความสําคญัในบัญชีหรือ
เอกสารของนิติบุคคลนั3 น หรือที� นิติ บุคคลนั3 นจัดทําขึ3 นตามหน้าที�ในการ
ประกอบกิจการตามพระราชบญัญติันี3  หรือ 
  (๓) ทาํบัญชีไม่ครบถว้น ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบันหรือ 
ไม่ตรงต่อความเป็นจริง   
ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ� งล้านบาท หรือทั3 งจํา 
ทั3งปรับ 

โทษอาญาของผู้ใช้ให้
บุคคลอื'นกระทาํผดิ 

 
  มาตรา ๑๔๙  ผูใ้ดก่อให้กรรมการ ผูจ้ดัการ พนกังาน ตวัแทน 
ผูส้อบบญัชี หรือบุคคลซึ� งไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกิจ
สัญญาซื3อขายล่วงหน้า หรือสํานักหักบัญชีสัญญาซื3อขายล่วงหน้า กระทํา 
ความผิดตามที�บญัญติัในมาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๖ มาตรา ๑๔๗ 
หรือมาตรา ๑๔๘ ไม่วา่ดว้ยการใช ้บงัคบั ขู่เขญ็ จา้ง วาน หรือยุยงส่งเสริม หรือ
ดว้ยวิธีอื�นใด ตอ้งระวางโทษดงัที�บญัญติัไวใ้นมาตรานั3น ๆ 

โทษอาญาของ 
ผู้สนับสนุนให้กระทาํ
ความผดิ 

 
มาตรา ๑๕๐  ผู ้ใดกระทําด้วยประการใด ๆ  อันเป็นการ 

ช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที�กรรมการ ผูจ้ดัการ พนักงาน ตวัแทน  
ผูส้อบบญัชีหรือบุคคลซึ� งไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานให้แก่ผูป้ระกอบธุรกิจ
สัญญาซื3อขายล่วงหน้า หรือสํานักหักบัญชีสัญญาซื3อขายล่วงหน้า กระทํา
ความผิดตามที�บญัญติัในมาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๖ มาตรา ๑๔๗ 
หรือมาตรา ๑๔๘ ไม่ว่าก่อนหรือขณะกระทาํความผิด ต้องระวางโทษดังที�



 ๕๓
บญัญติัไว ้



๕๑ 
 
 

ในมาตรานั3 น  ๆ แ ต่ถ้าผู ้กระทําความผิด มิได้รู้ ถึงการ ช่วย เห ลือหรือ 
ให้ความสะดวกนั3น  ผูน้ั3นตอ้งระวางโทษสองในสามของโทษที�บญัญติัไวใ้น
มาตรานั3น ๆ 

  

  มาตรา ๑๕๑  ในการสอบบัญชีของผูป้ระกอบธุรกิจสัญญา 
ซื3 อขายล่วงหน้าหรือสํานักหักบัญชีสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า  ไ ม่ว่าการ 
สอบบญัชีนั3นจะกระทาํในฐานะเป็นผูส้อบบัญชีของนิติบุคคลดังกล่าว หรือ 
ในฐานะอื�นซึ� งนิติบุคคลดงักล่าวยินยอมให้สอบบญัชีก็ตาม ถา้ผูส้อบบญัชีพบ
พฤติการณ์อนัควรสงสัยว่ากรรมการ ผูจ้ ัดการ พนักงาน ตัวแทน หรือบุคคล 
ซึ�งไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานใหแ้ก่นิติบุคคลดงักล่าวไดก้ระทาํความผิดตาม
มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๗ หรือมาตรา ๑๔๘ ให้ผูส้อบบัญชีแจ้งข้อเท็จจริง 
เกี�ยวกบัพฤติการณ์การกระทาํความผิดที�พบใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. ทราบ 
  ผู ้สอบบัญชีผู ้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ� ง ต้อง 
ระวางโทษจาํคุกไมเ่กินหนึ�งปี หรือปรับไม่เกินหนึ�งแสนบาท หรือทั3งจาํทั3งปรับ 

 
โทษอาญาของผู้สอบ

บัญชีที'ไม่แจ้งพฤติการณ์

การกระทําความผดิที'พบ 

  มาตรา ๑๕๒  ให้สํานักงาน ก.ล.ต. มีอาํนาจจ่ายเงินสินบน 
ไม่เกินร้อยละสามสิบของเงินค่าปรับที�ผูก้ระทาํความผิดไดช้าํระต่อศาลให้แก่ 
ผูแ้จง้ขอ้มูลเกี�ยวกบัการกระทาํความผิดตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๙ 
และมาตรา  ๑๐๐ ทั3 ง นี3  ตามความสําคัญของข้อมูล  ตามหลัก เกณฑ์ที� 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  
  คาํสั�งของสาํนกังาน ก.ล.ต. ใหถื้อเป็นที�สุด 

 
เงนิสินบน 

มาตรา ๑๕๓  ผู ้ใดล่วงรู้กิจการของบุคคลใดเนื�องจากการ
ปฏิบติัตามอาํนาจหนา้ที�ที�บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติันี3  หรือล่วงรู้ขอ้มูลใดจาก
การเปิดเผยของบุคคลที�มีอาํนาจตามพระราชบญัญติันี3  อนัเป็นกิจการหรือขอ้มูล
ที� เป็นความลบัของทางราชการ หรือตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไวไ้ม่เปิดเผย  
ถา้ผูน้ั3นนาํไปเปิดเผยต่อบุคคลอื�น ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึ�งปี หรือปรับ
ไม่เกินหนึ�งแสนบาท หรือทั3งจาํทั3งปรับ 
  ความในวรรคหนึ� ง มิให้นาํมาใชบ้งัคบัแก่การเปิดเผยในกรณี
ดงัต่อไปนี3  
  (๑) การเปิดเผยตามอาํนาจหรือหนา้ที� 
  (๒) การเปิดเผยเพื�อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการ
พิจารณาคดี 

 
โทษอาญาของผู้เปิดเผย

กจิการที'ล่วงรู้มาจากการ

ปฏิบัตติามอาํนาจหน้าที'
และข้อยกเว้น 



๕๒ 
 
 

    (๓) การ เ ปิดเผย เ กี� ยวกับการกระทําความผิดตาม
พระราชบญัญติันี3  
  (๔) การเปิดเผยเพื�อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะหรือ 
การดาํเนินงานของผูป้ระกอบธุรกิจสญัญาซื3อขายล่วงหนา้ 

    (๕) การเปิดเผยแก่ผูส้อบบญัชีของบุคคลซึ� งไดร้ับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหนา้ ศูนยซื์3อขายสัญญาซื3อขายล่วงหน้า หรือ
สาํนกัหกับญัชีสญัญาซื3อขายล่วงหนา้ 
  (๖) การเปิดเผยแก่ทางการหรือหน่วยงานทั3งในประเทศและ
ต่างประเทศที�ทาํหน้าที�กาํกบัดูแลสัญญาซื3อขายล่วงหน้า สินคา้ ตวัแปร หรือ
สถาบนัการเงิน  
  (๗) การเปิดเผยแก่ศูนย์ซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า  
สํานักหักบัญชีสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า สมาคมกาํกบัผูป้ระกอบธุรกิจสัญญา 
ซื3อขายล่วงหน้า ตลาดหลกัทรัพย ์ศูนยซื์3 อขายหลกัทรัพย ์หรือสํานักหักบัญชี
หลกัทรัพย ์ทั3งในประเทศและต่างประเทศที�ทาํหนา้ที�กาํกบัดูแลสัญญาซื3อขาย
ล่วงหนา้ สินคา้ หรือตวัแปร 
  (๘) การเปิดเผยเมื�อได้รับความยินยอมจากบุคคลดงักล่าว 
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

  
ส่วนที� ๓ 

อายคุวามและคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด 
_______________ 

อายุความของความผดิที'
มีโทษทางปกครองหรือ 
ที'มีโทษปรับสถานเดยีว 

 
  มาตรา ๑๕๔  ความผิดตามหมวดนี3 ที�มีโทษทางปกครองหรือ 
ที�มีโทษปรับสถานเดียว หากมิไดมี้การลงโทษทางปกครอง หรือ มิไดฟ้้องคดี 
ต่อศาล หรือมิไดมี้การเปรียบเทียบโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดตาม 
มาตรา ๑๕๕ ภายในหนึ�งปีนบัแต่วนัที�พนกังานเจา้หนา้ที�วินิจฉยัวา่มีการกระทาํ
ความผิด หรือภายในหา้ปีนบัแต่วนัที�มีการกระทาํความผิด เป็นอนัขาดอายคุวาม 

คณะกรรมการ
เปรียบเทียบและ
ความผดิที'เปรียบเทยีบ
ได้ 

 
มาตรา ๑๕๕  ความผิดตามมาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๒๗ มาตรา 

๑๒๘ มาตรา ๑๒๙ มาตรา ๑๓๐ มาตรา ๑๓๑ มาตรา ๑๓๓ มาตรา ๑๓๕ มาตรา 
๑๓๘ มาตรา ๑๓๙ วรรคหนึ� ง มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ และมาตรา ๑๕๑  
วรรคสอง ซึ� งไม่มีผลเสียหายร้ายแรงต่อลูกคา้ ประชาชน ตลาดสัญญาซื3อขาย
ล่วงหนา้ หรือระบบการเงินของประเทศ ใหค้ณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด
ซึ� งรัฐมนตรีแต่งตั3งตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยมี์อาํนาจ
เปรียบเทียบได ้ทั3งนี3   ตามหลกัเกณฑที์�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 



๕๓ 
 
 

  เมื�อคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดไดท้าํการเปรียบเทียบ
กรณีใด และผูต้ ้องหาได้ชําระค่าปรับตามคาํเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที� 
คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดกาํหนดแลว้ ให้สิทธินาํคดีอาญามาฟ้องใน
กรณีแห่งความผิดนั3นเป็นอนัระงบัไป 

  

 
หมวด ๑๐ 

บทเฉพาะกาล 
_______________ 

  

  มาตรา  ๑๕๖  ให้บุคคลซึ� งประกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขาย 
ล่วงหน้าอยู่ก่อนหรือในวนัที�พระราชบัญญัตินี3 มีผลใช้บังคับ ยื�นขออนุญาต 
หรือขอจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ นี3 ภายในหกสิบวันนับแต่วันที�
พระราชบัญญติันี3 มีผลใชบ้ังคบั และเมื�อไดย้ื�นขออนุญาตหรือขอจดทะเบียน
แลว้ ให้บุคคลนั3นประกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหน้าต่อไปไดจ้นกว่าจะมี
คาํสั�งไม่อนุญาตหรือไมรั่บจดทะเบียน 
  ในการประกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหน้าตามวรรคหนึ� ง  
ผูย้ื�นคาํขอตอ้งปฏิบติัตามบทบญัญติัที�กาํหนดไวส้าํหรับธุรกิจนั3น ๆ โดยอนุโลม 

 
บทเฉพาะกาล 

 
 

 

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
       พลเอก ชวลิต ยงใจยทุธ 
            รองนายกรัฐมนตรี 

 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบันี  คือ เนื$องจากตลาดการเงินของประเทศไทย 
เชื$อมโยงกับตลาดการเงินของโลก ความผนัผวนในอัตราแลกเปลี$ยนเงิน อัตราดอกเบี ย  หรือดัชนีกลุ่ม 
หลกัทรัพยใ์นตลาดการเงินของโลกซึ$ งเกิดอยู่เสมออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการลงทุนของประเทศไทย 
และทาํให้ผูป้ระกอบการหรือผูล้งทุนเผชิญกบัความเสี$ยงวา่การลงทุนของตนจะไดผ้ลประโยชน์คุม้ค่าหรือไม่ 
ในปัจจุบันจึงได้มีการเริ$ มใช้สัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื$อบริหารความเสี$ยงที$เกิดขึ นจากความผนัผวนของ 
อตัราแลกเปลี$ยนเงิน อตัราดอกเบี ย และดชันีกลุ่มหลกัทรัพย์ตลอดจนสินคา้หรือตวัแปรอื$น  แต่สถานภาพ 
ของสัญญาซื อขายล่วงหน้าและการประกอบธุรกิจที$เกี$ยวกบัสัญญาซื อขายล่วงหน้าดงักล่าวยงัไม่มีกฎหมาย 
รองรับ แนวทางการจดัการเกี$ยวกบัเรื$องนี จึงยงัไม่ชดัเจน และทาํให้การลงทุนในสญัญาซื อขายล่วงหน้าไม่ได ้
ประสิทธิภาพสูงสุดตามที$ควรจะเป็น  ดงันั น เพื$อให้แนวทางการจดัการเรื$องนี เป็นไปอย่างชดัเจนอนัจะเป็น 
คุม้ครองประโยชน์ของผูล้งทุน และทาํให้รัฐสามารถกาํกบัดูแลการประกอบธุรกิจที$เกี$ยวกบัสัญญาซื อขาย 
ล่วงหน้าได ้ จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติันี  
 


