(ตราพระบรมราชโองการ)

พระราชบัญญัติ
สัญญาซือขายล่วงหน้า (ฉบับที" ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที" ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็ นปี ที" ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิพ ลอดุ ลยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที"เป็ นการสมควรแก้ไขเพิม" เติมกฎหมายว่าด้วยสัญญาซือขายล่วงหน้า
พระราชบัญ ญัติ น ี มี บทบัญ ญัติ บางประการเกี" ย วกับการจํากัด สิ ทธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ คคล
ซึ"งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข ึนไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบญั ญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน ีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า (ฉบับที" ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒* พระราชบัญญัติน ี ให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็ นต้นไป
______________________
*
ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม ที ๑๒๕ ตอนที ๔๐ ก ลงวัน ที ๑ มี น าคม ๒๕๕๑ มี ผ ลใช้บ ัง คับ เมื อ วัน ที
๒ มีนาคม ๒๕๕๑

๒

มาตรา ๓ ให้เ พิ"มบทนิ ย ามคําว่า “คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ”
ระหว่างคําว่า
“สํานักงาน ก.ล.ต.” และคําว่า “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” ในมาตรา ๓ แห่ งพระราชบัญญัติสัญญา
ซือขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖
““คณะกรรมการกํากับตลาดทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกํากับตลาดทุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”
มาตรา ๔ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ สัญ ญา
ซือขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“มาตรา ๖ เว้นแต่จะมีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติน ี กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอื"น ให้คณะกรรมการ
ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ทราบเป็ นการทัว" ไป
เกี"ยวกับระยะเวลาในการพิจารณาและการสัง" การในการออกใบอนุญาต การรับจดทะเบียน และการให้
ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัติน ี
มาตรา ๗ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั"งหรื อข้อกําหนดใด ๆ ที"ออกตาม
พระราชบัญญัติน ี โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อสํานักงาน ก.ล.ต.
และมีผลใช้บงั คับเป็ นการทัว" ไป เมื"อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้”
มาตรา ๕ ให้แก้ไขคําว่า “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” ในมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๓
มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒
มาตรา ๔๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๒
มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๒ แห่ งพระราชบัญญัติสัญญาซือขาย
ล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็ นคําว่า “คณะกรรมการกํากับตลาดทุน”
มาตรา ๖ ในระหว่างที"ยงั ไม่มีคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทํา หน้าที" ค ณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุ น เพื" อ ดํา เนิ น การตามพระราชบัญ ญัติ สัญ ญาซื อขายล่ว งหน้า
พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ"งแก้ไขเพิม" เติมโดยพระราชบัญญัติน ีไปพลางก่อน
มาตรา ๗ บรรดาข้อบังคับ ระเบี ยบ ประกาศ คําสั"ง หรื อข้อกําหนดที"คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ออกตามพระราชบัญญัติสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ ที"ใช้อยูใ่ นวันที"พระราชบัญญัติน ี
ใช้บงั คับ ให้ยงั คงใช้บงั คับได้ตอ่ ไป จนกว่าจะมีขอ้ บังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสัง" หรื อข้อกําหนดที"
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนออกตามพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ" งแก้ไข
เพิม" เติมโดยพระราชบัญญัติน ี

๓

มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติน ี

ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี
_______________________________________________________________________________________
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี คือ โดยที"ได้มีการแก้ไขเพิ"มเติมกฎหมายว่าด้วย
หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ เพื" อ กํา หนดให้ มี ค ณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุ น ทํา หน้ า ที" กํา กับ ดู แ ล
การประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์บางส่ วนแทนคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังนัน จึ งจําเป็ นต้องแก้ไขเพิ"มเติมอํานาจ
หน้าที"ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อขายล่วงหน้า ให้เป็ นของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนเพื"อให้สอดคล้องกัน จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน ี

