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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 พระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ          
ให้ประกาศว่า 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
 พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา  ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ และมาตรา  ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ             
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า พ.ศ.๒๕๔๒” 
 * มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ี  
 “ตลาด”  หมายความว่า  ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย 
 “สินค้าเกษตร”  หมายความว่า ผลิตผลทางเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูป
ผลิตผลทางเกษตรกรรม  ซึ่งคณะกรรมการตลาดก าหนดให้มีการซื้อขายล่วงหน้า 

“การซื้อขายล่วงหน้า ” หมายความว่า การซื้อขายสินค้าเกษตรโดยวิธีการประมูล                       
โดยเปิดเผยในตลาดเพื่อรับมอบหรือส่งมอบสินค้าเกษตรนั้นในวันข้างหน้าตามปริมาณและราคา        
ที่ตกลงกัน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการตลาดก าหนด 

* ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๑๑๖  ตอนที่ ๙๘ ก   ลงวันที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๔๒ 



 ๒ 

 “ข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้า ”  หมายความว่า  ค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขายสินค้าเกษตร  ซึ่งผู้ซื้อ
หรือผู้ขายส่งเข้าตลาด  และได้รับการยืนยันการซื้อขายเกี่ยวกับปริมาณ ราคา ระยะเวลารับมอบหรือ
ส่งมอบสินค้าเกษตรนั้นจากตลาดแล้ว 
 “ธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า”  หมายความว่า 
 (๑)  การเป็นผู้ค้าล่วงหน้า  

(๒)  การเป็นนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า 
(๓)  การเป็นที่ปรึกษาการซื้อขายล่วงหน้า 
(๔)  การเป็นตัวแทนซื้อขายล่วงหน้า 
(๕)  การเป็นผู้บริหารธุรกิจร่วมทุนซื้อขายล่วงหน้า 
(๖)  การประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตรตามที่คณะกรรมการ ก.ส.ล. ก าหนด 
“ผู้ค้าล่วงหน้า ”  หมายความว่า  ผู้ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการให้ท าการซื้อขายล่วงหน้า  

เพื่อตนเอง 
“นายหน้าซื้อขายล่วงหน้า ”  หมายความว่า  ผู้ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการให้จัดหาแล ะ

รับค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขายล่วงหน้าจากลูกค้า 
“ท่ีปรึกษาการซื้อขายล่วงหน้า”  หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการให้ประกอบธุรกิจ

ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการซื้อขายล่วงหน้าแก่ผู้ซึ่งประสงค์จะซื้อขายล่วงหน้าในตลาด 
“ตัวแทนซื้อขายล่วงหน้า”  หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการให้เป็นตัวแทนของ

นายหน้าซื้อขายล่วงหน้า ในการจัดหาค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขายล่วงหน้าจากลูกค้า 
“ผู้บริหารธุรกิจร่วมทุนซื้อขายล่วงหน้า ”  หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการให้

บริหารและจัดการธุรกิจร่วมทุนซื้อขายล่วงหน้า 
“ธุรกิจร่วมทุนซื้อขายล่วงหน้า”  หมายความว่า 
(๑)  การจัดการเงินทุนส่วนบุคคล  โดยการจัดการเงินทุนให้แก่บุคคลแต่ละราย ตั้งแต่ห้าราย 

ขึ้นไป  หรือคณะบุคคลตั้งแต่หนึ่งคณะ  เพื่อแสวงหาประโยชน์จากการซื้อขายล่วงหน้า 
(๒)  การจัดการกองทุนสินค้าเกษตรล่วงหน้า  โดยการระดมทุนจากบุคคลหรือคณะบุคคล  

เพื่อแสวงหาประโยชน์จากการซื้อขายล่วงหน้า 
“สมาชิก”  หมายความว่า  ผู้ค้าล่วงหน้าและนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าซึ่งได้รับอนุญาตจาก

คณะกรรมการตลาดให้ซื้อขายล่วงหน้าในตลาด 
“ลูกค้า”  หมายความว่า  ผู้ซื้อหรือผู้ขายซึ่งท าการซื้อขายล่วงหน้าในตลาดโดยผ่านนายหน้า

ซื้อขายล่วงหน้าหรือตัวแทนซื้อขายล่วงหน้า 

“เงินประกัน ”  หมายความว่า  เงินและทรัพย์สินที่วางไว้เพื่อเป็นหลักประกันการซื้อขาย
ล่วงหน้า 



 ๓ 

 “ผู้จัดการ”  หมายความว่า  ผู้จัดการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย 
 “พนักงานเจ้าหน้าท่ี ”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติน้ี 
“ส านักงาน ”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการก ากับการซื้อขายสินค้าเกษตร

ล่วงหน้า  
 “เลขาธิการ ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการก ากับการซื้อขายสินค้าเกษตร

ล่วงหน้า 
“รัฐมนตร”ี  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  และ

ให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 
หมวด ๑ 

การก ากับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
----------- 
ส่วนที่ ๑ 

คณะกรรมการก ากับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
---------- 

มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการก ากับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าคณะหนึ่ง   
เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ก.ส.ล. ”  ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็น
ประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปลัดกระทรวงพาณิชย์  
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจการซื้อขายสินค้า
ทางการเกษตร  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนห้าคนเป็นกรรมการ  โดยในจ านวนน้ีอย่างน้อย               
ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย  ด้านการพาณิชย์  ด้านการเงิน  หรือด้านการเกษตรด้านละหนึ่งคน  
และเลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการ ก.ส.ล. จะเป็นกรรมการในคณะกรรมการตลาดหรือคณะกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณ์ไม่ได ้
  มาตรา ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ต้องไม่เป็นข้าราชการ
การเมือง  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 



 ๔ 

 มาตรา ๗ ให้คณะกรรมการ ก.ส.ล. มีอ านาจและหน้าที่วางนโยบายการส่งเสริมและ
พัฒนาตลอดจนก ากับดูแลการซื้อขายล่วงหน้า  การประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับ              
การซื้อขายล่วงหน้า  และให้มีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑)   ออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ค าสั่ง  หรือข้อก าหนดตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๒)   ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขออนุญาต  และการอนุญาตให้

ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า 
(๓)   ก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการ  

ซื้อขายล่วงหน้า 
(๔)   ให้ความเห็นชอบจ านวนเงินอุดหนุนและเงินสมทบที่ตลาดจัดสรรให้ส านักงานและ

กองทุนพัฒนาตลาดตามมาตรา ๗๔ วรรคสอง 
(๕)   ให้ความเห็นชอบระเบียบ  ข้อบังคับ ประกาศ  หรือค าสั่งที่ออกโดยคณะกรรมการ

ตลาดตามมาตรา ๗๘ (๑) (๔) (๕) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๖) 
(๖)   ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาและชี้ขาดข้อพิพาทของเลขาธิการตาม

มาตรา ๑๑๖ 
(๗)   สั่งห้ามการซื้อขายล่วงหน้า  หรือสั่งให้คณะกรรมการตลาดหรือผู้จัดการกระท าการ

หรืองดเว้นกระท าการตามมาตรา ๑๒๕ 
(๘)   สั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วง หน้าหรือตลาดชี้แจงข้อเท็จจริง  ท ารายงาน  

ตลอดจนมีอ านาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการซื้อขายล่วงหน้า 
(๙)   วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ 
(๑๐)  ออกระเบียบ  ค าสั่ง  และข้อบังคับเกี่ยวกับการพนักงาน  ระบบพนักงานสัมพันธ์  

การบรรจุ  แต่งตั้ง  ถอดถอน  วินัยและการลงโทษพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน  การก าหนด
อัตราเงินเดือนและเงินตอบแทนอ่ืน  การสงเคราะห์และสวัสดิการ  และการมอบอ านาจให้ผู้อื่น
ปฏิบัติงานแทนเลขาธิการ 

(๑๑)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.
ส.ล. 

มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งให้มีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละสี่ปี 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  ให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ภายในหกสิบวัน  ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้  แต่จะด ารง
ต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 



 ๕ 

มาตรา ๙ เมื่อครบสองปีนับแต่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ส.ล. คร้ังแรก                  
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนสามคนออกจากต าแหน่งโดยวิธีจับสลาก  
และให้ถือว่าการออกจากต าแหน่งโดยการจับสลากเป็นการออกตามวาระ 

มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                      
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑)   ตาย 
(๒)   ลาออก 
(๓)   คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะปฏิบัติหน้าที่บกพร่องอย่างร้ายแรง 
(๔)   เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕)   เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖)   ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗)  มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖ 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  

คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อ่ืนเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน  และให้ผู้ได้รับแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน 

มาตรา ๑๑ การประชุมของคณะกรรมการ ก.ส.ล.  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน            
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๒ กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียใดๆในเร่ืองที่พิจารณา  ห้ามมิให้เข้าร่วม
พิจารณาในเร่ืองนั้น 

มาตรา ๑๓ คณะกรรมการ ก.ส.ล. มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ  แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ ก.ส.ล. 

การประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ให้น ามาตรา ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๔ ให้ประธานกรรมการ ก.ส.ล.   กรรมการ ก.ส.ล.  และอนุกรรมการ  ได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนตามที่รัฐมนตรีก าหนด  และให้ถือว่าประโยชน์ตอบแทนนั้นเป็นค่าใช้จ่าย            
ในการด าเนินงานของส านักงาน 
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ส่วนที่ ๒ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 

----------- 

 มาตรา ๑๕ ให้จัดต้ังส านักงานคณะกรรมการก ากับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
ขึ้นและให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
 กิจการของส านักงานตามวรรคหนึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชย  กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  และกฎหมายว่าด้วยแรงงาน
สัมพันธ์ 
 ส านักงานไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือ
กฎหมายอ่ืน  และรายได้ของส านักงานไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
 มาตรา ๑๖ ให้ส านักงานมีส านักงานแห่งใหญ่ในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดอ่ืน
ที่คณะกรรมการ ก.ส.ล. ก าหนด 
 มาตรา ๑๗ ให้ส านักงานมีอ านาจและหน้าที่ปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการ ก.ส.ล.  และอ านาจและหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑)  ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการของคณะกรรมการ ก.ส.ล. และคณะอนุกรรมการ 
(๒)  ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง  หรือมีทรัพย์สินต่างๆ  สร้าง  ซื้อ  จัดหา  ขาย  

จ าหน่าย  เช่า  ให้เช่า  เช่าซื้อ  ให้เช่าซื้อ  ยืม  ให้ยืม  รับจ าน า  รับจ านอง  แลกเปลี่ยน  โอน  รับโอน  
หรือด าเนินการใดๆ  เกี่ยวกับทรัพย์สิน  ทั้งในและนอกราชอาณาจักร  ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มี       
ผู้อุทิศให้ 

(๓)  กู้  ยืม  ให้กู้หรือให้ยืมเงิน  และลงทุนหาผลประโยชน์ 
(๔)  ก าหนดค่าบริการในการด าเนินงานของส านักงาน 
(๕)  รับค่าธรรมเนียมตามที่คณะกรรมการ ก.ส.ล. ก าหนด 
(๖)  ปฏิบัติการอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของส านักงานหรือตามที่ 

คณะกรรมการ ก.ส.ล. มอบหมาย 
ทั้งนี้  เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของส านักงาน 
มาตรา ๑๘ ให้คณะรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของรัฐมนตรีแต่งตั้งเลขาธิการ   
ให้เลขาธิการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ 
มาตรา ๑๙ เลขาธิการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม   ดังต่อไปนี้ 
(๑)   มีสัญชาติไทย 
(๒)   ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 



 ๗ 

(๓)   มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า  และสามารถปฏิบัติงานให้
ส านักงานได้เต็มเวลา 

(๔)   ไม่เป็นข้าราชการการเมือง  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า  รวมทั้งพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ 

(๕)   ไม่ด ารงต าแหน่งหรือมีหน้าที่หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจการ  
ซื้อขายล่วงหน้า 

(๖)   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗)   ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๘)   ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
มาตรา ๒๐ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  เลขาธิการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ  
(๑)   ตาย 
(๒)   ลาออก 
(๓)   คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกตามข้อเสนอของคณะกรรมการ ก.ส.ล. เน่ืองจากกระท า

ความผิดต่อหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี  หรือบกพร่องต่อหน้าที่อย่างร้ายแรง 
(๔)   ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๙ 
มาตรา ๒๑ ภายในระยะเวลาสามปีนับแต่พ้นจากต าแหน่ง  เลขาธิการจะเป็นผู้ถือหุ้น  

เป็นกรรมการ  ผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจจัดการกิจการ  หรือที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้ามิได้ 
 มาตรา ๒๒ เลขาธิการมีอ านาจและหน้าที่ในการออกใบอนุญาตและควบคุม                 
การประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า  และด าเนินกิจการของส านักงานให้เป็นไปตามนโยบายและ
มติของคณะกรรมการ ก.ส.ล.  รวมถึงระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือค าสั่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ส านักงาน  และมีอ านาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน 
 ในการด าเนินกิจการ  เลขาธิการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ก.ส.ล.  
  มาตรา ๒๓ ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก  ให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของ
ส านักงาน  และเพื่อการนี้  เลขาธิการจะมอบอ านาจให้พนักงานของส านักงานคนใดคนหนึ่งกระท า
การเฉพาะอย่างแทนก็ได้  แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการ ก.ส.ล. ก าหนด 
   มาตรา ๒๔ ให้ส านักงานจัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการของส านักงาน  และ
จัดให้มีการสอบบัญชีภายในเป็นประจ า 
 มาตรา ๒๕ ให้ส านักงานจัดท างบดุลและบัญชีรายได้รายจ่าย  ส่งผู้สอบบัญชีภายใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของทุกปี 



 ๘ 

 รอบระยะเวลาบัญชีปกติให้นับต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม  และสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคม
ของทุกปี  เฉพาะในปีแรกให้เร่ิมนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับและสิ้นสุดลงในวันที่            
๓๑ ธันวาคมของปีนั้น 
 ให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของส านักงานทุกรอบปี  แล้วท ารายงานผล
การสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ส.ล. 
  

หมวด ๒ 
ธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า 

----------- 
ส่วนที่ ๑ 

ผู้ค้าล่วงหน้า นายหน้าซื้อขายล่วงหน้า ที่ปรึกษาการซื้อขายล่วงหน้า  
ตัวแทนซื้อขายล่วงหน้า  และผู้ประกอบธุรกิจอื่น 

----------- 
 

มาตรา ๒๖ ผู้ใดจะประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าล่วงหน้า นายหน้าซื้อขายล่วงหน้า                     
ที่ปรึกษาการซื้อขายล่วงหน้า ตัวแทนซื้อขายล่วงหน้า และผู้ประกอบธุรกิจอื่นตามที่คณะกรรมการ  
ก.ส.ล. ก าหนด ต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ 

การขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.ส.ล. ก าหนด 

ในการออกใบอนุญาต เลขาธิการจะก าหนดเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจไว้ด้วยก็ได้ 
มาตรา  ๒๗ ในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตร ๒๖ ให้เลขาธิการ

ตรวจสอบหลักฐานของผู้ขออนุญาตในเร่ืองดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑)  ในกรณีเป็นการขออนุญาตเป็นผู้ค้าล่วงหน้า 

   (ก)  ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า
และมีฐานะทางการเงินมั่นคง 
 (ข)  กรรมการของผู้ขออนุญาตไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕ และมีฐานะทาง
การเงินมั่นคง 
         (ค)  ผู้ขออนุญาตมีพนักงานซึ่งส าเร็จการอบรมเกี่ยวกับการซื้อขายล่วงหน้าจาก
สถาบันที่คณะกรรมการ ก.ส.ล. ให้การรับรองแล้ว ตามจ านวนที่คณะกรรมการ ก.ส.ล. ก าหนด 
 (๒)  ในกรณีเป็นการขออนุญาตเป็นนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า  
          (ก)  ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจการซื้อขาย
ล่วงหน้า และมีฐานะทางการเงินมั่นคง 



 ๙ 

         (ข)  กรรมการของผู้ขออนุญาตไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕ และมีฐานะ        
ทางการเงินมั่นคง 
         (ค)  ผู้ขออนุญาตมีพนักงานซึ่งส าเร็จการอบรมเกี่ยวกับการซื้อขายล่วงหน้าจาก
สถาบันที่คณะกรรมการ ก.ส.ล. ให้การรับรองแล้ว ตามจ านวนที่คณะกรรมการ ก.ส.ล. ก าหนด 
 (๓)  ในกรณีเป็นการขออนุญาตเป็นที่ปรึกษาการซื้อขายล่วงหน้า  
          (ก)  ผู้ขออนุญาตมีประสบการณ์เกี่ยวกับการซื้อขายล่วงหน้า และมีความรู้
ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับสินค้าเกษตร 
          (ข)  ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล จะต้องมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติตาม (ก) และ
คุณสมบัติอ่ืนตามที่คณะกรรมการ ก.ส.ล. ก าหนด 
 (๔)  ในกรณีเป็นการขออนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายล่วงหน้า  
          (ก)  ผู้ขออนุญาตมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง มีความประพฤติดี และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๓๕ 
          (ข)  ผู้ขออนุญาตส าเร็จการอบรมเกี่ยวกับการซื้อขายล่วงหน้าจากสถาบันที่
คณะกรรมการ ก.ส.ล. ให้การรับรองแล้ว  

มาตรา ๒๘ ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และเพื่อพิทักษ์
ประโยชน์ของประชาชน ให้คณะกรรมการ ก.ส.ล. มีอ านาจก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่
เห็นสมควร เพื่อให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๔๔ ปฏิบัติ 
 เมื่อความจ าเป็นตามวรรคหนึ่งหมดหรือเปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการ ก.ส.ล.  อาจแก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ก าหนดไว้น้ันได้ 
 มาตรา ๒๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าให้ถือว่าได้รับใบอนุญาต
เป็นผู้ค้าล่วงหน้าด้วย 
 มาตรา ๓๐   ในการเป็นนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า ให้นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าท าสัญญา
เป็นหนังสือกับลูกค้าเพื่อท าการซื้อขายล่วงหน้าแทนลูกค้า โดยมีรายละเอียดอันเป็นสาระส าคัญ
แห่งสัญญาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่สัญญาตามที่คณะกรรมการ ก.ส.ล. ก าหนด 
 ค่าตอบแทนในการเป็นนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามอัตราที่
คณะกรรมการ ก.ส.ล. ก าหนด 
 มาตรา ๓๑ ตัวแทนซื้อขายล่วงหน้าจะด าเนินการจัดหาค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขาย
ล่วงหน้าจากลูกค้าได้ เมื่อมีการแจ้งชื่อตัวแทนซื้อขายล่วงหน้านั้นต่อเลขาธิการตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ และเงื่อนไขที่เลขาธิการก าหนด 
 ให้เลขาธิการแจ้งชื่อตัวแทนซื้อขายล่วงหน้าตามวรรคหนึ่งให้ตลาดทราบ เพื่อประโยชน์ใน
การควบคุมการซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิก 



 ๑๐ 

  มาตรา ๓๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา ๒๖ ต้องประกอบธุรกิจตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.ส.ล. ก าหนด 
 มาตรา ๓๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา ๒๖ อาจมีส านักงานสาขา 
หรือย้ายส านักงานแห่งใหญ่ ส านักงานสาขาหรือสถานที่ท าการได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจาก
เลขาธิการ 
 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการ ก.ส.ล. ก าหนด 
 มาตรา ๓๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา ๒๖ ต้องด ารงฐานะทาง
การเงินตามที่คณะกรรมการ ก.ส.ล. ก าหนด 
  มาตรา ๓๕ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอ านาจจัดการกิจการของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา ๒๖ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑)   เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๒)   เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๓)   เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอ านาจจัดการของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ส.ล. 
(๔)   เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอ านาจจัดการกิจการของผู้ประกอบธุรกิจ

การซื้อขายล่วงหน้าที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๕)   เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้จัดการของสถาบัน

การเงินใด เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ส.ล. 
(๖)   เคยถูกถอดถอนตามมาตรา ๖๐ 
(๗)   เป็นบุคคลซึ่งไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน หรือคุณสมบัติ

ตามที่คณะกรรมการ ก.ส.ล. ก าหนด 
(๘)   ลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ส.ล. ก าหนด 
มาตรา ๓๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา ๒๖ จะแต่งต้ังกรรมการ 

ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอ านาจจัดการกิจการที่ได้รับอนุญาตได้ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
เลขาธิการ 

ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๓๕ ให้เลขาธิการมีอ านาจเพิกถอนความเห็นชอบที่ให้ไว้แล้วได้ และให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจตามมาตรา ๒๖ เสนอชื่อบุคคลอ่ืนแทนเพื่อขอความเห็นชอบจากเลขาธิการภายใน           
สี่สิบห้าวันนับแต่วันที่เลขาธิการสั่งเพิกถอนความเห็นชอบ 



 ๑๑ 

กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอ านาจจัดการกิจการซึ่งถูกเพิกถอนความเห็นชอบตาม
วรรคสองจะด าเนินการหรือเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการซื้อขาย
ล่วงหน้าที่ตนถูกเพิกถอนความเห็นชอบไม่ได้ และต้องอ านวยความสะดวกและให้ข้อเท็จจริงแก่
บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งแทน 

มาตรา ๓๗ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา ๒๖ จัดท าบัญชีเพื่อ
แสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริง โดยให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีที่ก าหนดโดยสถาบันวิชาชีพที่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบ และข้อก าหนด
เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ ก.ส.ล. ก าหนด 

มาตรา ๓๘   ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา ๒๖ จัดท างบการเงินตาม
แบบ วิธีการ และภายในระยะเวลาที่เลขาธิการก าหนด 

งบการเงินตามวรรคหนึ่งต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี  และ
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องมิใช่กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
นั้น 

ผู้สอบบัญชีตามวรรคสองต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชี
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ส.ล. 

มาตรา ๓๙ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา ๒๖ จัดให้มีการเปิดเผย  
งบการเงินเพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้ ณ สถานที่ท าการของผู้ประกอบธุรกิจนั้น และจัดส่งให้
เลขาธิการภายในระยะเวลาที่เลขาธิการก าหนด 
 มาตรา ๔๐   ผู้สอบบัญชีตามมาตรา ๓๘ ต้องรักษามรรยาทและปฏิบัติงานสอบบัญชี
เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชีและ
ข้อก าหนดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ ก.ส.ล. ก าหนด 

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตรวจพบว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา ๒๖ ได้ท า
เอกสารประกอบการลงบัญชีหรือเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือ                     
ไม่ครบถ้วน ให้ผู้สอบบัญชีเปิดเผยข้อเท็จจริงหรือความเห็นดังกล่าวพร้อมทั้งผลกระทบที่เป็น
สาระส าคัญต่องบการเงินไว้ในรายงานการสอบบัญชีที่ตนจะต้องลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็น 

ผู้สอบบัญชีผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้คณะกรรมการ ก.ส.ล.  มีอ านาจ
เพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีผู้นั้นได ้
 มาตรา ๔๑   เงินที่นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าหรือตัวแทนซื้อขายล่วงหน้าได้รับจาก
ลูกค้า มิให้ถือว่าเป็นทรัพย์สินของนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าหรือตัวแทนซื้อขายล่วงหน้านั้น 



 ๑๒ 

มาตรา ๔๒   ให้นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าหรือตัวแทนซื้อขายล่วงหน้าฝากเงินที่ได้รับ
จากลูกค้าเพื่อใช้ในการซื้อหรือขายล่วงหน้าไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอ่ืนตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.ส.ล. ก าหนด โดยให้แยกบัญชีของลูกค้าแต่ละ
รายและบัญชีของนายหน้าหรือตัวแทนดังกล่าวออกจากกัน 

มาตรา ๔๓ นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าจะจ่ายเงินจากบัญชีลูกค้าได้เฉพาะเพื่อการ               
ซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า หรือจ่ายตามค าสั่งของลูกค้าเจ้าของบัญชีเท่านั้น 
 

ส่วนที่ ๒ 
ธุรกิจร่วมทุนซื้อขายล่วงหน้า 

----------- 
 

มาตรา ๔๔   ผู้ใดจะประกอบธุรกิจเป็นผู้บริหารธุรกิจร่วมทุนซื้อขายล่วงหน้าต้อง
ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ ในการน้ีคณะกรรมการ ก.ส.ล. จะก าหนดลักษณะการจัดการเงินทุนที่
ไม่ต้องขอรับอนุญาตด้วยก็ได้ 

การขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตามวรรคหนึ่ง   ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.ส.ล. ก าหนด 

ในการออกใบอนุญาต เลขาธิการจะก าหนดเงื่อนไขในการด าเนินธุรกิจร่วมทุนซื้อขาย
ล่วงหน้าไว้ด้วยก็ได้ 

การจัดตั้งและการบริหารธุรกิจร่วมทุนซื้อขายล่วงหน้าตามส่วนน้ีไม่อยู่ภายใต้บังคับ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

มาตรา ๔๕ ในการออกใบอนุญาตตามมาตรา ๔๔ ให้เลขาธิการตรวจสอบหลักฐาน
ของผู้ขออนุญาตในเร่ืองดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑)   ผู้ขออนุญาตเป็นบุคคล หรือนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจการซื้อขาย
ล่วงหน้าและมีฐานะทางการเงินมั่นคง 

(๒)   ผู้ขออนุญาตซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอ านาจจัดการ
กิจการของผู้ขออนุญาตไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕ 

(๓)   ประวัติและลักษณะการด าเนินธุรกิจที่ผ่านมาของผู้ขออนุญาตไม่มีข้อบกพร่องหรือ
ขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบในการบริหารงาน 

(๔)   ความเชี่ยวชาญและความช านาญในการซื้อขายล่วงหน้า 
มาตรา ๔๖   ในการรับจัดการเงินทุนส่วนบุคคล ให้ผู้บริหารธุรกิจร่วมทุนซื้อขาย

ล่วงหน้าประกอบธุรกิจตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.ส.ล. ก าหนด 



 ๑๓ 

 มาตรา ๔๗  ในการจัดต้ังและจัดการกองทุนสินค้าเกษตรล่วงหน้า ผู้บริหารธุรกิจร่วมทุน
ซื้อขายล่วงหน้าจะจัดตั้งและจัดการกองทุนสินค้าเกษตรล่วงหน้าได้ เมื่อค าขอจัดตั้งกองทุน                 
สินค้าเกษตรล่วงหน้านั้นได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการ ก.ส.ล. ก าหนด 

มาตรา ๔๘   ในการยื่นค าขอจัดต้ังกองทุนสินค้าเกษตรล่วงหน้าตามมาตรา ๔๗               
ผู้บริหารธุรกิจร่วมทุนซื้อขายล่วงหน้าต้องส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑)   โครงการและแผนงานการจัดการกองทุนสินค้าเกษตรล่วงหน้าตามรายการที่
เลขาธิการก าหนด 

(๒)   ร่างข้อผูกพันระหว่างผู้ลงทุนกับผู้บริหารธุรกิจร่วมทุนซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งต้องไม่มี
ลักษณะอันไม่เป็นธรรมต่อผู้ลงทุน 

(๓)   ร่างสัญญาจัดต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
มาตรา ๔๙ ข้อผูกพันระหว่างผู้ลงทุนกับผู้บริหารธุรกิจร่วมทุนซื้อขายล่วงหน้าตาม

มาตรา ๔๘ (๒) อย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
(๑)   อ านาจและหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารธุรกิจร่วมทุนซื้อขายล่วงหน้า 
(๒)   การแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนสินค้าเกษตรล่วงหน้า รวมทั้งเงื่อนไขการ

เปลี่ยนตัว และค่าตอบแทน 
(๓)   อัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนและบ าเหน็จในการจัดการกองทุนสินค้าเกษตร

ล่วงหน้า 
(๔)   สิทธิของผู้ลงทุน 
(๕)   การเลิกกองทุนสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
ข้อผูกพันตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่มีข้อจ ากัดความรับผิดของผู้บริหารธุรกิจร่วมทุนซื้อขาย

ล่วงหน้า และผู้ดูแลผลประโยชน์ที่มีลักษณะอันไม่เป็นธรรมต่อผู้ลงทุน 
ข้อความในข้อผูกพันหรือในสัญญาใดที่มีลักษณะที่ขัดบทบัญญัติตามวรรคสอง  ให้ตกเป็น

โมฆะ 
มาตรา ๕๐ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนสินค้าเกษตรล่วงหน้า ต้องมีคุณสมบัติ

และให้มีอ านาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ ก.ส.ล. ก าหนด 
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนสินค้าเกษตรล่วงหน้ามีสิทธิฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อ

ประโยชน์ของผู้ลงทุนทั้งปวงหรือตามค าสั่งของเลขาธิการ เมื่อมีการกระท าการหรืองดเว้นการ
กระท าการจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนสินค้าเกษตรล่วงหน้า 

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนสินค้าเกษตรล่วงหน้ากระท าการ งดเว้นกระท า
การหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน ให้ผู้ลงทุนหรือ
ส านักงานมีสิทธิร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือฟ้องร้องบังคับคดีแพ่ง  
คดีอาญา หรือคดีใด ๆ กับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนทั้งปวงได้ 



 ๑๔ 

ในกรณีที่มีการร้องทุกข์ และพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีอาญา ให้พนักงานอัยการมีอ านาจ
เรียกทรัพย์สินหรือราคา หรือค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแทนผู้ได้รับความเสียหายด้วย     
ในการน้ี  ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีตามมาตรานี้เพื่อประโยชน์ของกองทุนสินค้าเกษตร
ล่วงหน้าใดให้เรียกร้องได้จากทรัพย์สินของกองทุนนั้น 

มาตรา ๕๑  การระดมทุน โดยการชี้ชวนหรือชักชวนประชาชนหรือบุคคลใด ๆให้น า
เงินมาลงทุนเพื่อจัดต้ังกองทุนสินค้าเกษตรล่วงหน้า ให้ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ประเภทหุ้นและให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่
เกี่ยวกับการออกหลักทรัพย์ของบริษัทและการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน 

 มาตรา ๕๒ ทุนที่ระดมได้ตามโครงการของกองทุนสินค้าเกษตรล่วงหน้าใดให้
รวมเข้าเป็นสินทรัพย์ของกองทุนสินค้าเกษตรล่วงหน้านั้น และให้จดทะเบียนกองทุนสินค้าเกษตร
ล่วงหน้าดังกล่าวกับเลขาธิการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการก าหนด 

กองทุนสินค้าเกษตรล่วงหน้าเมื่อได้จดทะเบียนตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
มาตรา ๕๓ ในการจัดการกองทุนสินค้าเกษตรล่วงหน้า ผู้บริหารธุรกิจร่วมทุนซื้อขาย

ล่วงหน้าต้องด าเนินการตามโครงการและแผนงานการจัดการกองทุนสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่เสนอ
ต่อเลขาธิการตามมาตรา ๔๘ (๑) 

การแก้ไขหรือเพิ่มเติมโครงการและแผนงานการจัดการกองทุนสินค้าเกษตรล่วงหน้า หรือ
การแก้ไขวิธีจัดการกองทุนสินค้าเกษตรล่วงหน้า ต้องกระท าตามมติเสียงข้างมากของผู้ลงทุนซึ่งได้
ลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดที่ได้ลงไว้ และแจ้งต่อเลขาธิการภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่มีมติให้แก้ไข 

ให้ผู้บริหารธุรกิจร่วมทุนซื้อขายล่วงหน้าแจ้งการแก้ไขหรือเพิ่มเติมโครงการและแผนงาน
การจัดการกองทุนสินค้าเกษตรล่วงหน้า หรือการแก้ไขวิธีการจัดการกองทุนสินค้าเกษตรล่วงหน้า
ไปยังผู้ลงทุนทุกคนและประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งฉบับภายใน                         
สิบห้าวันนับแต่วันที่มีมติให้แก้ไขหรือเพิ่มเติม 

มาตรา ๕๔ ในการจัดการกองทุนสินค้าเกษตรล่วงหน้า ห้ามมิให้ผู้บริหารธุรกิจ                             
ร่วมทุนซื้อขายล่วงหน้ากระท าการ ดังต่อไปนี้  

(๑)   น าสินทรัพย์ของกองทุนสินค้าเกษตรล่วงหน้าไปรวมกับทรัพย์สินของตนหรือของ
บุคคลอ่ืน 



 ๑๕ 

(๒)   น าสินทรัพย์ของกองทุนสินค้าเกษตรล่วงหน้าไปลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือจาก
วัตถุประสงค์ของกองทุนสินค้าเกษตรล่วงหน้า เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการ  ก.
ส.ล.   ทั้งนี้ หากมีการน าไปลงทุนในหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข           
ที่คณะกรรมการ ก.ส.ล. ก าหนด โดยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังกล่าวให้เป็นการ
พิจารณาร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ ก.ส.ล. และคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(๓)   กู้ยืมเงินในนามของกองทุนสินค้าเกษตรล่วงหน้า หรือก่อภาระผูกพันใดๆแก่
สินทรัพย์ของกองทุนสินค้าเกษตรล่วงหน้า นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของกองทุนสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ส.ล. 

(๔)   ให้การรับรองแก่ผู้ลงทุนว่าจะมีก าไรในอัตราที่แน่นอน หรือสัญญาว่าจะไม่มีผล
ขาดทุนในอัตราที่ก าหนดไว้โดยแน่นอน 

(๕)   กระท าการใดๆ อันมีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ลงทุน
ตามที่คณะกรรมการ ก.ส.ล. ก าหนด 

(๖)   กิจการอ่ืนตามที่คณะกรรมการ ก.ส.ล.  ก าหนด 
มาตรา ๕๕ ในการจัดการกองทุนสินค้าเกษตรล่วงหน้า ให้ผู้บริหารธุรกิจร่วมทุน                     

ซื้อขายล่วงหน้ามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑)   จัดท าและรายงานงบดุลการเงิน บัญชีรายรับรายจ่าย การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ให้   

ผู้ลงทุนและเลขาธิการทราบ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการ ก.ส.ล. ก าหนด 
(๒)   จัดท ารายงานประจ าปีให้แก่ผู้ลงทุนและเลขาธิการภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปี

บัญชีตามแบบที่เลขาธิการก าหนด 
(๓)   จัดท าและจัดเก็บข้อมูลรายงานการซื้อขายสินค้าเกษตรแต่ละชนิดในแต่ละวันให้

ถูกต้องและเป็นระเบียบเก็บไว้ที่ส านักงานแห่งใหญ่ และต้องอนุญาตให้ผู้ลงทุนตรวจสอบได้ 
(๔)   จัดให้มีทะเบียนผู้ลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการก าหนด 
(๕)   ด าเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการ ก.ส.ล. ก าหนด 
มาตรา ๕๖ การจัดท าบัญชีเพื่อแสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน   การจัดท า

งบการเงินและการแสดงความเห็นต่องบการเงินของผู้สอบบัญชี ส าหรับกองทุนสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า ให้น ามาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๐ มาใช้บังคับ 

 

 

 



 ๑๖ 

ส่วนที่ ๓ 
การพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต 

และการเลิกประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า 
----------- 

 
มาตรา ๕๗ ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา ๒๖ 

ผู้ใด 
(๑)   ขาดคุณสมบัติในการประกอบธุรกิจตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามมาตรา ๒๗ (๑) (ก) 

และ (ค) (๒) (ก) และ (ค) และ (๓) (ก) และ (ข) 
(๒)   ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามมาตรา ๓๒ 
(๓)   ไม่ด ารงฐานะทางการเงินตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ส.ล. ก าหนดตามมาตรา 

๓๔ 
(๔)   จัดท าบัญชีตามมาตรา ๓๗ หรืองบการเงินตามมาตรา ๓๘ ไม่เรียบร้อย  หรือไม่ท าให้

แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
ให้เลขาธิการมีอ านาจสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนั้นแก้ไขหรือปฏิบัติ                  

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ หรือปฏิบัติให้ถูกต้องสมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนด 
 มาตรา ๕๘ ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา ๒๖

ผู้ใดมีฐานะหรือมีการด าเนินงานในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของ
ประชาชน   ให้เลขาธิการมีอ านาจสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนั้นด าเนินการแก้ไขฐานะ
หรือการด าเนินงานให้ถูกต้องหรือด าเนินการอ่ืนใดภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยจะก าหนด
เงื่อนไขใดๆ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนั้นต้องปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะ
หรือการด าเนินงานของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนั้นด้วยก็ได้ 

มาตรา ๕๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา ๒๖ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง
ของเลขาธิการตามมาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘ ให้เลขาธิการมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตของผู้นั้น
ไว้จนกว่าผู้นั้นจะปฏิบัติตามค าสั่งของเลขาธิการ 

 มาตรา ๖๐ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอ านาจจัดการกิจการของผู้ได้รับอนุญาต
ประกอบธุรกิจตามมาตรา ๒๖ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเลขาธิการตามมาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘   
ให้เลขาธิการมีอ านาจสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจถอดถอนกรรมการ ผู้จัดการ หรือ
บุคคลผู้มีอ านาจจัดการกิจการดังกล่าวออกจากต าแหน่ง และแต่งตั้งผู้อ่ืนซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕ โดยความเห็นชอบของเลขาธิการ เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือ
บุคคลผู้มีอ านาจจัดการกิจการของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนั้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่            
วันถอดถอน      



 ๑๗ 

ให้ถือว่าค าสั่งของเลขาธิการตามวรรคหนึ่งเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด แล้วแต่กรณี     

บุคคลซึ่งถูกถอดถอนจะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือด าเนินการใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ในกิจการซื้อขายล่วงหน้าที่ตนถูกถอดถอนไม่ได้ และต้องอ านวยความสะดวกและให้ข้อเท็จจริงแก่
บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งแทน 

มาตรา ๖๑ ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่าผู้บริหารธุรกิจร่วมทุนซื้อขายล่วงหน้าผู้ใดขาด
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามมาตรา ๔๕ หรือจัดท าบัญชีแสดงผลการด าเนินงานและ
ฐานะการเงินหรืองบการเงินตามมาตรา ๕๖ ไม่เรียบร้อยหรือไม่ท าให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่
ก าหนด ให้เลขาธิการมีอ านาจสั่งให้แก้ไขหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือ
ปฏิบัติให้ถูกต้องสมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนด 

ผู้บริหารธุรกิจร่วมทุนซื้อขายล่วงหน้าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเลขาธิการตามวรรคหนึ่ง 
ให้เลขาธิการมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตของผู้นั้นไว้จนกว่าผู้นั้นจะปฏิบัติตามค าสั่งของเลขาธิการ 

มาตรา ๖๒ ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่าผู้บริหารธุรกิจร่วมทุนซื้อขายล่วงหน้าผู้ใด
กระท าการหรืองดเว้นกระท าการจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจร่วมทุนซื้อขายล่วงหน้า
หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๕๕ ให้เลขาธิการมีอ านาจสั่งให้ผู้บริหารธุรกิจ             
ร่วมทุนซื้อขายล่วงหน้านั้นแก้ไขการกระท าหรืองดเว้นการกระท าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
เป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ดังกล่าว 

ผู้บริหารธุรกิจร่วมทุนซื้อขายล่วงหน้าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเลขาธิการตามวรรคหนึ่ง 
ให้เลขาธิการมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผู้นั้น และสั่งเลิกธุรกิจร่วมทุนซื้อขายล่วงหน้า 

 มาตรา ๖๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๔๔ ผู้ใด             
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.ส.ล. ก าหนดเพิ่มเติมตามมาตรา ๒๘ ให้เลขาธิการมีอ านาจ
สั่งพักใช้ใบอนุญาตของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนั้นไว้จนกว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจนั้นจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.ส.ล. ก าหนด 

 มาตรา ๖๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา ๒๖ ผู้ใด ไม่แก้ไขหรือแก้ไข
ฐานะหรือการด าเนินงานตามค าสั่งของเลขาธิการตามมาตรา ๕๘ ไม่ได้ และเลขาธิการเห็นว่าฐานะ
หรือการด าเนินงานของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนั้นจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชน ให้เลขาธิการมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนั้น 

มาตรา ๖๕ ในกรณีปรากฏหลักฐานต่อเลขาธิการว่าผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขาย
ล่วงหน้า ผู้ใดต้องโทษหรือเคยต้องโทษตามค าพิพากษาถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ การภาษีอากร 
หรือการฉ้อโกงประชาชน ให้เลขาธิการมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ประกอบธุรกิจนั้น 



 ๑๘ 

 มาตรา ๖๖ ในกรณีที่เลขาธิการสั่งพักใช้ใบอนุญาต ให้เลขาธิการมีอ านาจก าหนด
เงื่อนไขให้ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายล่วงหน้าที่ยังค้างอยู่ในขณะถูกสั่งพัก
ใช้ใบอนุญาต 

มาตรา ๖๗ ในกรณีที่เลขาธิการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามมาตรา ๖๙ วรรคสอง 

 มาตรา ๖๘ ในการสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามส่วนน้ี ให้เลขาธิการแจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าทราบ และให้ปิดประกาศหนังสือแจ้งการพักใช้หรือ
เพิกถอนดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ท าการของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า 

ให้เลขาธิการแจ้งการสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ค้าล่วงหน้าหรือนายหน้า                     
ซื้อขายล่วงหน้าให้ตลาดทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 

 มาตรา ๖๙ ผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าผู้ใดประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจ
การซื้อขายล่วงหน้าตามประเภทที่ได้รับอนุญาต ให้ยื่นค าขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจการซื้อขาย
ล่วงหน้าต่อเลขาธิการ 

เพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของประชาชนหรือเพื่อคุ้มครองลูกค้าหรือผู้ลงทุน    ให้คณะกรรมการ 
ก.ส.ล. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการซื้อขายล่วงหน้า การช าระราคา และการรับมอบ
หรือส่งมอบสินค้าเกษตร ที่ผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าซึ่งยื่นค าขออนุญาตเลิก                 
ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จก่อนที่เลขาธิการจะอนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจเช่นว่าน้ัน 

 มาตรา ๗๐ กองทุนสินค้าเกษตรล่วงหน้าย่อมเลิกด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้ 
(๑)   ครบก าหนดอายุของกองทุนสินค้าเกษตรล่วงหน้า หรือเป็นกรณีอันเป็นเหตุที่จะเลิก

กิจการตามข้อบังคับของกองทุนสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
(๒)   ที่ประชุมผู้ลงทุนมีมติตามข้อบังคับของกองทุนสินค้าเกษตรล่วงหน้า ให้เลิกประกอบ

กิจการซึ่งจะมีผลต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการ 
(๓)   ล้มละลาย 
(๔)   เลขาธิการสั่งให้เลิกตามมาตรา ๖๒ วรรคสอง 
ให้กองทุนสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่เลิกกิจการตาม ( ๑) หรือ ( ๓) แจ้งให้เลขาธิการทราบ

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันมีเหตุที่ท าให้เลิก 
มาตรา ๗๑ ให้กองทุนสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่เลิกประกอบกิจการแล้วจัดให้มีการ

ช าระบัญชีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.ส.ล. ก าหนด และเมื่อได้มีการ
ช าระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว ให้ความเป็นนิติบุคคลของกองทุนสินค้าเกษตรล่วงหน้านั้นเป็นอันสิ้นสุดลง 
 



 ๑๙ 

หมวด ๓ 
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 

----------- 
ส่วนที่ ๑ 
การจัดตั้ง 
----------- 

 มาตรา ๗๒ ให้จัดต้ังตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยขึ้นและให้มีฐานะ
เป็นนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการตลาด  โดยท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ                 
ซื้อขายล่วงหน้า  รวมถึงการด าเนินธุรกิจอ่ืนที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับกิจการของตลาดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ส.ล. 
 กิจการของตลาดตามวรรคหนึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชย  กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน และกฎหมายว่าด้วยแรงงาน
สัมพันธ์ 
 ตลาดไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือ
กฎหมายอ่ืนและรายได้ของตลาดไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
 มาตรา ๗๓ ให้ตลาดมีอ านาจกระท าการภายในขอบวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗๒ และ
อ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง 
 (๑)   จัดให้ได้มา  ถือกรรมสิทธิ์  มีทรัพยสิทธิต่างๆ  ครอบครอง  เช่าหรือให้เช่า  เช่าซื้อ
หรือให้เช่าซื้อ  โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ  จ านองหรือรับจ านอง  ขายหรือ
จ าหน่ายด้วยวิธีอ่ืนใด  ซึ่งสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ 

(๒)   จัดระบบและวิธีการซื้อขายล่วงหน้า 
(๓)   ด าเนินธุรกิจส านักหักบัญชี และบริหารกองทุนพัฒนาตลาด 
(๔)   ด าเนินธุรกิจการให้บริการด้านข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายล่วงหน้า  หรือธุรกิจ

ท านองเดียวกัน 
(๕)   กู้  ยืม  ให้กู้หรือยืมเงิน  และลงทุนหาผลประโยชน์ 
(๖)   กระท าการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเน่ืองในการจัดให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของตลาด 
มาตรา ๗๔ เงินและทรัพย์สินที่ตลาดได้มาจากการด าเนินงานของตลาด  ให้ตลาด        

มีอ านาจน าไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายประจ าของตลาด  จัดส่งเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ส านักงานและ                
เงินสมทบกองทุนพัฒนาตลาด  รวมทั้งใช้เพื่อการพัฒนาตลาด 

เงินอุดหนุนส านักงานและเงินสมทบกองทุนพัฒนาตลาดให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ก.
ส.ล. ให้ความเห็นชอบ 



 ๒๐ 

มาตรา ๗๕ ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการตลาด  หรือกิจการอันมีสภาพหรือลักษณะ
อย่างเดียวกัน  นอกจากตลาดที่ได้จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติน้ี  

มาตรา ๗๖ ห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากตลาดใช้ชื่อหรือค าแสดงชื่อในธุรกิจว่า “ตลาด
สินค้าเกษตรล่วงหน้า”  หรือค าอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกัน  
 
 

ส่วนที่ ๒ 
คณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 

----------- 
 
 มาตรา ๗๗ ให้มีคณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าคณะหนึ่งเรียกโดยย่อว่า  
“คณะกรรมการตลาด ”  ประกอบด้วยบุคคลซึ่งคณะกรรมการ ก.ส.ล. แต่งตั้งจ านวนห้าคน  และ
บุคคลซึ่งสมาชิกเลือกตั้งอีกจ านวนห้าคน  เป็นกรรมการ  และผู้จัดการเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
 บุคคลซึ่งคณะกรรมการ ก.ส.ล. แต่งตั้งตามวรรคหนึ่งต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้าน
กฎหมาย  การพาณิชย์  การเงิน  การเกษตร  หรือธุรกิจการซื้อขายสินค้าล่วงหน้า 
 ให้คณะกรรมการตลาดเลือกกรรมการตลาดคนใดคนหน่ึง  ซึ่งมิใช่ผู้จัดการเป็นประธาน
กรรมการ  และแต่งตั้งพนักงานของตลาดคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 
 กรรมการตลาดจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการ ก.ส.ล. หรือคณะกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณ์ไม่ได ้

มาตรา ๗๘ ให้คณะกรรมการตลาดมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลการด าเนินงานของ
ตลาด  และปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี 
 อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตลาดตามวรรคหนึ่งให้รวมถึงการก าหนดระเบียบ  
ข้อบังคับ  ประกาศหรือค าสั่งในเร่ืองดังต่อไปนี้ด้วย 
 (๑)   หลักเกณฑ์ในการก าหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกสินค้าเกษตร 

(๒)   หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อหรือขายสินค้าเกษตร  การรับมอบ
และการส่งมอบสินค้าเกษตร 

(๓)   หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับรองคลังสินค้าเพื่อให้เป็นสถานที่               
รับมอบและส่งมอบสินค้าเกษตรที่ซื้อขายในตลาด 

(๔)   หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการวางหรือรักษาเงินประกัน การปรับฐานะ
บัญช ีเงินประกัน รวมถึงอัตราเงินประกัน 

 



 ๒๑ 

(๕)   หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการวางหรือรักษาเงินหรือหลักทรัพย์ของ
สมาชิก 

(๖)   อัตราเปลี่ยนแปลงของราคาขึ้นลงสูงสุดของสินค้าเกษตรที่ท าการซื้อขายล่วงหน้าใน
แต่ละวัน 

(๗)   ปริมาณซื้อหรือขายสินค้าเกษตรแต่ละชนิดของสมาชิกหรือลูกค้า 
(๘)   หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการห้ามซื้อหรือขายสินค้าเกษตรประเภ ท 

หรือชนิดใดชนิดหนึ่งในตลาดเป็นการชั่วคราว 
(๙)   หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการตลาด 
(๑๐)   หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจ่ายเงินสมทบและการบริหารกองทุนพัฒนาตลาด 
(๑๑)   หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกของตลาด  คุณสมบัติ  

จ านวน  สิทธิและหน้าที่  การลงโทษ และการประชุมสมาชิก  ตลอดจนการโอนและการพ้นจาก
สมาชิกภาพ 

(๑๒)   อัตราค่าสมาชิก  ค่าธรรมเนียม  ค่าบ ารุง  และค่าบริการที่สมาชิกต้องจ่ายให้ตลาด 
(๑๓)   เวลาท าการและวันหยุดท าการส าหรับการซื้อขายล่วงหน้า 
(๑๔)   หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเข้าไปตรวจสอบเอกสารและสมุดบัญชี

ของสมาชิก 
(๑๕)   หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุ  แต่งตั้ง  ถอดถอน  วินัย  และการลงโทษพนักงานและ

ลูกจ้างของตลาด  ต าแหน่ง  อัตราเงินเดือน  ค่าจ้างและเงินตอบแทนอ่ืน  การร้องทุกข์  การ
สงเคราะห์และสวัสดิการ  ระเบียบวิธีปฏิบัติงานของตลาด  และการมอบอ านาจให้ผู้อื่นปฏิบัติงาน
แทนผู้จัดการ 

(๑๖)  การอ่ืนใดที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของตลาด 
การก าหนด  แก้ไข  หรือเปลี่ยนแปลงระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศหรือค าสั่งตาม (๑) (๔) 

(๕) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๖)  ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ส.ล. ก่อน  จึงให้
ใช้บังคับได้ 

มาตรา ๗๙ กรรมการตลาดซึ่งสมาชิกเลือกตั้งต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้  
(๑)   เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๒)   เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓)   เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่

ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



 ๒๒ 

(๔)   เป็นข้าราชการการเมือง  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือ
เงินเดือนประจ า  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ 

(๕)   เป็นผู้ที่พ้นจากต าแหน่งเน่ืองจากคณะกรรมการ ก.ส.ล. มีมติให้ออกเนื่องจากกระท า
ความผิดต่อหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี  หรือบกพร่องต่อหน้าที่อย่างร้ายแรง 

มาตรา ๘๐ การแต่งตั้ง  วาระการด าระต าแหน่ง  การออกและการพ้นจากต าแหน่ง  
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง  การประชุมและการห้ามเข้าร่วมพิจารณาของ
กรรมการตลาด  ให้น ามาตรา ๖  มาตรา ๘  มาตรา ๙  มาตรา ๑๐  มาตรา ๑๑  และมาตรา ๑๒ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๘๑ ให้คณะกรรมการตลาดแต่งตั้งผู้จัดการ  และก าหนดอัตราเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของผู้จัดการ 

ให้ผู้จัดการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการแต่งต้ังอีกได้ 
มาตรา ๘๒ ผู้จัดการต้อง  
(๑)   ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗๙ 
(๒)   มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับธุรกิจการซื้อขายสินค้าล่วงหน้าและสามารถ 

ปฏิบัติงานให้ตลาดได้เต็มเวลา 
มาตรา ๘๓ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ผู้จัดการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ  
(๑)   ตาย 
(๒)   ลาออก 
(๓)   คณะกรรมการตลาดมีมติให้ออก 
(๔)   มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗๙ 
มติของคณะกรรมการตลาดที่ให้ผู้จัดการออกจากต าแหน่งตาม (๓) ต้องประกอบด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการตลาดทั้งหมด  โดยไม่นับรวมผู้จัดการ 
มาตรา ๘๔ ผู้จัดการมีหน้าที่บริหารกิจการของตลาดให้เป็นไปตามระเบียบ  ข้อบังคับ  

ประกาศ  ค าสั่งหรือมติของคณะกรรมการตลาด  และมีอ านาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของ
ตลาด 

ในการบริหารกิจการ  ผู้จัดการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการตลาด 
มาตรา ๘๕ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ให้ผู้จัดการเป็นผู้แทนของตลาด  และ

เพื่อการนี้ผู้จัดการจะมอบอ านาจให้พนักงานของตลาดคนใดคนหน่ึงกระท าการเฉพาะอย่างแทน             
ก็ได ้แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการตลาดก าหนด 



 ๒๓ 

มาตรา ๘๖ เมื่อต าแหน่งผู้จัดการว่างลงหรือผู้จัดการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
คณะกรรมการตลาดแต่งตั้งกรรมการตลาดหรือพนักงานของตลาดคนใดคนหน่ึงเป็นผู้ท าการแทน
เป็นการชั่วคราวได้   ในการนี้  ให้ผู้ท าการแทนมีอ านาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้จัดการ  เว้นแต่
อ านาจและหน้าที่ผู้จัดการในฐานะกรรมการตลาด 

มาตรา ๘๗ คณะกรรมการตลาดมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างใด
อย่างหนึ่งอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตลาดแล้วรายงานต่อคณะกรรมการตลาด 

การประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ให้น ามาตรา ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๘๘ ให้ประธานกรรมการตลาด  กรรมการตลาด  และอนุกรรมการได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการ ก.ส.ล. ก าหนด  และให้ถือว่าประโยชน์ตอบแทนนั้นเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของตลาด 

 

ส่วนที่ ๓ 

ส านักหักบัญชี 

----------- 
มาตรา ๘๙ ให้จัดต้ังส านักหักบัญชีขึ้นในตลาดและให้มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑)   เป็นศูนย์กลางในการหักบัญชีซื้อขาย การปรับฐานะบัญชีเงินประกันตามมูลค่าการ  

ซื้อขายล่วงหน้า การรับมอบและการส่งมอบสินค้าเกษตร รวมทั้งการจัดท ารายงานการซื้อขายล่วงหน้า 
(๒)   เก็บและรักษาเงินประกัน หรือเงินหรือหลักทรัพย์ของสมาชิกที่วางไว้กับส านัก             

หักบัญชี 
(๓)   ส่งเสริมและก ากับดูแลความมั่นคงทางการเงินของระบบการซื้อขายล่วงหน้า 
(๔)   ปฏิบัติการอ่ืนใดที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของส านักหักบัญชี 
มาตรา ๙๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ของส านักหักบัญชี ให้ส านักหักบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบ

ในการซื้อขายระหว่างสมาชิก โดยเป็นผู้ซื้อให้กับสมาชิกผู้ขายและเป็นผู้ขายให้กับสมาชิกผู้ซื้อ 
 มาตรา ๙๑ เพื่อความมั่นคงในการหักบัญชีซื้อขาย ให้สมาชิกวางเงินหรือหลักทรัพย์

ไว้กับส านักหักบัญชี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข  และระยะเวลาที่คณะกรรมการตลาดก าหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ส.ล. 

มาตรา ๙๒ ในกรณีที่สมาชิกรายใดรายหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายในการซื้อขาย
ล่วงหน้า  ถ้าไม่มีเงินประกันที่วางไว้ตามมาตรา ๑๐๑ เพียงพอส าหรับชดใช้ความเสียหาย ให้ตลาด           
มีอ านาจน าเงินหรือหลักทรัพย์ที่วางไว้ตามมาตรา ๙๑ มาชดใช้ความเสียหายนั้นได้ 



 ๒๔ 

มาตรา ๙๓ ในกรณีที่เงินหรือหลักทรัพย์ของสมาชิกที่วางไว้ตามมาตรา ๙๑ ไม่เพียงพอ             
ที่จะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาตรา ๙๒ ให้ตลาดมีอ านาจน าเงินจากกองทุนพัฒนาตลาดมา
ชดใช้ความเสียหายตามภาระหนี้สินที่เหลืออยู่ได้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการตลาด
ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ส.ล. 
 

 
ส่วนที่ ๔ 

กองทุนพัฒนาตลาด 
----------- 

 
มาตรา ๙๔ ให้จัดต้ังกองทุนขึ้นในตลาด เรียกว่า "กองทุนพัฒนาตลาด"                              

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางการเงินของตลาด และสร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิกและ
ลูกค้า ตลอดจนพัฒนาการซื้อขายล่วงหน้า 

 มาตรา ๙๕ กองทุนพัฒนาตลาดตามมาตรา ๙๔ ประกอบด้วย 
(๑)   เงินที่ตลาดและสมาชิกจ่ายสมทบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการตลาด

ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ส.ล ตามมาตรา ๗๘ (๑๐) 
(๒)   เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
(๓)   ดอกผลของเงินกองทุน 
(๔)   เงินรายได้อื่น ๆ 
 มาตรา ๙๖ การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาตลาดตามมาตรา ๙๔  ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการตลาดก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ก.ส.ล. โดยให้จ่ายได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑)   การทดรองจ่ายในกรณีที่สมาชิกก่อให้เกิดความเสียหายในการซื้อขายล่วงหน้า และ
เงินหรือหลักทรัพย์ที่วางไว้ตามมาตรา ๙๑ ไม่เพียงพอที่จะชดใช้ความเสียหาย 

(๒)   ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบริหารกองทุน 
(๓)   ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้สินและการฟ้องร้องบังคับคดีตามกฎหมาย 
(๔)   ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการซื้อขายล่วงหน้า 
มาตรา ๙๗ เงินกองทุนพัฒนาตลาดตามมาตรา ๙๔ ให้น าไปหาดอกผลได้ โดยการ

ฝากธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอ่ืน หรือน าไปลงทุนตามที่คณะกรรมการตลาดให้ความ
เห็นชอบ 

 มาตรา ๙๘ ในกรณีที่เห็นสมควรส่งเสริมกิจการของตลาด กระทรวงพาณิชย์อาจขอ
ตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้กับตลาดก็ได้ 



 ๒๕ 

หมวด ๔ 
การด าเนินงานของตลาด 

----------- 
ส่วนที่ ๑ 

การซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและการด าเนินงาน 
----------- 

มาตรา ๙๙ ในการด าเนินการซื้อขายล่วงหน้าในตลาด  ให้สมาชิกปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการตลาดก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ก.ส.ล. 

มาตรา ๑๐๐ สินค้าเกษตรที่จะซื้อขายล่วงหน้าในตลาดให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ตลาดก าหนด       

การก าหนดสินค้าเกษตรตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท ชนิด 
คุณภาพ ปริมาณ รวมถึงระยะเวลาและสถานที่รับมอบและส่งมอบสินค้าเกษตรนั้น 

มาตรา ๑๐๑ ในการซื้อหรือขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรในตลาดแต่ละคร้ังต้องมีการ
วางเงินประกันไว้กับส านักหักบัญชีตามอัตราและวิธีการที่คณะกรรมการตลาดก าหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ส.ล. 

 มาตรา ๑๐๒ เมื่อสิ้นสุดการซื้อขายแต่ละวัน ให้ส านักหักบัญชีหักบัญชีซื้อขาย และ
ปรับฐานะบัญชีเงินประกันที่วางไว้กับส านักหักบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ตลาดก าหนด 

 มาตรา ๑๐๓ การซื้อขายล่วงหน้าให้กระท าได้เฉพาะในเวลาท าการของตลาดเท่านั้น 
มาตรา ๑๐๔ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าการซื้อขายล่วงหน้าอยู่ในสภาพที่อาจ

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่การด าเนินงานของตลาดและส านักหักบัญชี  ให้คณะกรรมการตลาด             
มีอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑)   ห้ามการซื้อขายสินค้าเกษตรประเภทหรือชนิดใดชนิดหนึ่งในตลาดเป็นการชั่วคราว
โดยก าหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร 

(๒)   ห้ามสมาชิกรายใดรายหนึ่งเข้าซื้อหรือขายสินค้าเกษตรในตลาดเป็นการชั่วคราวโดย
ก าหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร 

(๓)   จ าหน่ายหรือเพิกถอนข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข             
ที่คณะกรรมการตลาดก าหนดตามมาตรา ๗๘ (๒) 

(๔)   สั่งให้สมาชิกกระท าการหรืองดเว้นกระท าการในเร่ืองใดๆ ตามความจ าเป็น                   
โดยจะก าหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขใดๆ ให้สมาชิกต้องปฏิบัติก็ได้ 

คณะกรรมการตลาดอาจมอบอ านาจดังกล่าวข้างต้นให้ผู้จัดการเป็นผู้ปฏิบัติการแทนก็ได้ 



 ๒๖ 

 มาตรา ๑๐๕ ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ส.ล. เห็นว่าการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร
ประเภทหรือชนิดใดอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศหรือประโยชน์ของ
ประชาชน  และคณะกรรมการตลาดยังมิได้ใช้อ านาจตามมาตรา ๑๐๔ ถ้ากรณีเป็นเร่ืองจ าเป็น
รีบด่วนที่จะต้องด าเนินการทันที ให้คณะกรรมการ ก.ส.ล. มีอ านาจสั่งการตามมาตรา ๑๐๔ ได้ 

มาตรา ๑๐๖ ในกรณีที่สมาชิกหรือลูกค้าของสมาชิกถูกฟ้องคดีล้มละลาย และศาลมี
ค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือตกเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษาในคดีแพ่ง ให้คณะกรรมการตลาดมีอ านาจ
ดังต่อไปนี้  

(๑)   โอนข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้าและบัญชีเงินประกันของลูกค้าของสมาชิกที่ถูกศาลสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์หรือตกเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษาในคดีแพ่ง ให้สมาชิกรายอ่ืนรับไปด าเนินการต่อไป 

(๒)   สั่งจ าหน่ายหรือเพิกถอนข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกหรือลูกค้าที่ถูกศาลสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์หรือตกเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษาในคดีแพ่ง 

เงินประกัน  เงินหรือหลักทรัพย์ของสมาชิกที่วางไว้กับตลาด หรือเงินประกันของลูกค้าที่
ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือตกเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษาในคดีแพ่ง มิให้ถือว่าเป็นทรัพย์สินอันอาจ
แบ่งแก่เจ้าหน้ีของสมาชิกหรือลูกค้าในคดีล้มละลาย และไม่อยู่ภายใต้การยึดหรืออายัดในคดีแพ่ง
จนกว่าการด าเนินการตามค าสั่งของคณะกรรมการตลาดตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้นแล้ว   ทั้งนี้ ให้
คณะกรรมการตลาดมีอ านาจก าหนดค่าใช้จ่ายให้แก่สมาชิกผู้รับด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ตาม
จ านวนที่เห็นสมควร 

มาตรา ๑๐๗ ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องอันเน่ืองมาแต่เคร่ืองอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบซื้อขาย
ล่วงหน้าเป็นเหตุให้ไม่อาจซื้อขายล่วงหน้าได้ตามปกติ หรือเหตุอ่ืนที่คณะกรรมการตลาดก าหนด 
ให้ผู้จัดการมีอ านาจสั่งหยุดการซื้อขายสินค้าเกษตรทั้งหมดเป็นการชั่วคราวได้ แต่ต้องรายงานเหตุ
ดังกล่าวโดยละเอียดต่อคณะกรรมการ ก.ส.ล. และคณะกรรมการตลาดในทันที 
 

 
ส่วนที่ ๒ 

การจัดท าและการสอบบัญชี 
----------- 

มาตรา ๑๐๘ ให้คณะกรรมการตลาดจัดท าบัญชีเพื่อแสดงผลการด าเนินงาน และฐานะ

การเงินที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและงบการเงิน โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนด

โดยสถาบันวิชาชีพที่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบ และรายงานบัญชีและงบการเงิ น

ดังกล่าวต่อที่ประชุมสมาชิกของตลาดและคณะกรรมการ ก.ส.ล. ทุกรอบระยะสามเดือน  โดยให้

เสนอภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันครบรอบระยะสามเดือน 



 ๒๗ 

ให้คณะกรรมการ ก.ส.ล. มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดท าบัญชี

และงบการเงินตามวรรคหนึ่งเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร 

บัญชีและงบการเงินตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองทุกรอบ

ระยะหกเดือน 

 มาตรา ๑๐๙ ให้ที่ประชุมสมาชิกของตลาดแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบุคคลซึ่ง

คณะกรรมการตลาดเสนอ และให้ผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับแต่งตั้งได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่                              

ที่ประชุมสมาชิกของตลาดก าหนด 

ผู้สอบบัญชีตามวรรคหนึ่งต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชี 

และต้องไม่เป็นกรรมการตลาด ผู้จัดการ พนักงานหรือลูกจ้างของตลาด 

มาตรา ๑๑๐ ให้ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐาน

ของตลาดและขอค าชี้แจงจากกรรมการตลาด ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้างของตลาดได้ 

มาตรา ๑๑๑ ให้สมาชิกจัดส่งส าเนาบัญชีแสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน 

และงบการเงินที่จัดท าตามมาตรา ๓๗  และมาตรา ๓๘  ให้คณะกรรมการตลาดเพื่อน ามา

ประกอบการควบคุมการซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิก 

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิก ให้คณะกรรมการตลาด                 

มีอ านาจเรียกให้สมาชิกรายงานหรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมในกรณีที่คณะกรรมการตลาดเห็นว่า

บัญชีและงบการเงินที่สมาชิกส่งส าเนามาให้ตามวรรคหนึ่งยังมีข้อมูลที่จะต้องตรวจสอบเพิ่มเติม 

หรือสั่งให้สมาชิก กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอ านาจจัดการกิจการของสมาชิกยื่นรายงานหรือ

เอกสารตามระยะเวลาหรือเป็นคร้ังคราว รวมถึงให้ท าค าชี้แจงหรืออธิบายเพื่อขยายความแห่ง

รายงานหรือเอกสารดังกล่าวได้   ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตลาด

ก าหนด 

รายงานและเอกสารที่จัดส่งตามวรรคสอง สมาชิกต้องท าให้ครบถ้วนและตรงต่อความเป็นจริง 

มาตรา ๑๑๒ ให้ตลาดหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตลาดมีอ านาจ

เปิดเผยข้อมูลของสมาชิกของตลาดให้ประชาชนทั่วไปทราบ เพื่อคุ้มครองประโยชน์หรือ                  

ส่วนได้เสียของประชาชน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการตลาดก าหนด 

มาตรา ๑๑๓ ให้ตลาดเผยแพร่บัญชีแสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน  รวมทั้ง

งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองว่าถูกต้องแล้ว ให้ประชาชนทั่วไปทราบทุกรอบระยะหกเดือน 
 
 



 ๒๘ 

ส่วนที่ ๓ 
การชี้ขาดข้อพิพาท 

----------- 
 

มาตรา ๑๑๔ ในกรณีมีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายล่วงหน้า
ระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง หรือระหว่างสมาชิกกับลูกค้า คู่พิพาทอาจยื่นค าร้องต่อส านักงานหรือ
ตลาดเพื่อขอให้มีการชี้ขาดข้อพิพาทโดยเลขาธิการหรืออนุญาโตตุลาการ แล้วแต่กรณี ก็ได้ 

การชี้ขาดของเลขาธิการหรืออนุญาโตตุลาการให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๑๑๕ ค าร้องตามมาตรา ๑๑๔ ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการก าหนดและอย่างน้อย

ต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(๑)   ชื่อและที่อยู่ของคู่พิพาท 
(๒)   ประเด็นข้อพิพาท 
(๓)   เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
 มาตรา ๑๑๖ การพิจารณาและชี้ขาดข้อพิพาทของเลขาธิการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ส.ล. ก าหนด 
มาตรา ๑๑๗ ในกรณีที่คู่พิพาทร้องขอให้มีการชี้ขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ให้

อนุญาโตตุลาการประกอบด้วยบุคคลซึ่งคณะกรรมการตลาดแต่งตั้งหน่ึงคนเป็นประธาน และบุคคล
ซึ่งคู่พิพาทแต่งตั้งอีกฝ่ายละหนึ่งคน ทั้งนี้ โดยให้พิจารณาแต่งตั้งจากบัญชีรายชื่ออนุญาโตตุลาการที่
คณะกรรมการตลาดขึ้นทะเบียนไว้ 

ให้น ากฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการมาใช้บังคับกับการพิจารณาและชี้ขาดข้อพิพาทของ
อนุญาโตตุลาการตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

 
 

หมวด ๕ 
การควบคุมดูแล 

----------- 
 
มาตรา ๑๑๘ ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้ากระท าการดังต่อไปนี้ 
(๑)   ซื้อหรือขายล่วงหน้านอกตลาด หรือเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อซื้อหรือ                        

ขายล่วงหน้านอกตลาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ส.ล. 
(๒)   ซื้อหรือขายสินค้าเกษตรให้แก่ลูกค้า โดยไม่มีค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขายจากลูกค้า 



 ๒๙ 

(๓)   รับค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขายสินค้าเกษตรจากลูกค้านอกสถานที่ท าการของ                          
ผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ส.ล. จะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

(๔)   โฆษณากิจการของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า เว้นแต่การโฆษณานั้น               
จะได้กระท าตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เลขาธิการก าหนด 

มาตรา ๑๑๙ ห้ามมิให้ผู้ใดซื้อขายล่วงหน้าหรือเสนอที่จะซื้อขายล่วงหน้า หรือกระท า
การใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายล่วงหน้า ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจนอาจท าให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
ว่าสินค้าเกษตรที่ซื้อขายมีราคาสูงขึ้น ลดลง คงที่ หรือผันผวนอันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด 

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้คณะกรรมการตลาดมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์อันถือเป็น
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับสภาพปกติของตลาด 

มาตรา ๑๒๐ ห้ามมิให้ผู้ใดซื้อขายล่วงหน้าหรือเสนอที่จะซื้อขายล่วงหน้าหรือกระท า
การใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในประการที่น่าจะเป็น
การเอาเปรียบผู้อ่ืนโดยอาศัยข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการซื้อขายล่วงหน้าซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน
และตนได้ล่วงรู้มาเพราะการด ารงต าแหน่งหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ในการซื้อขายล่วงหน้านั้น หรือ
ได้ล่วงรู้มาเพราะได้รับมาจากบุคคลดังกล่าวข้างต้น และไม่ว่าการกระท าดังกล่าวจะกระท า                  
เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อ่ืน หรือน าข้อเท็จจริงเช่นน้ันออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระท าโดยตน
ได้รับประโยชน์ตอบแทน 

มาตรา ๑๒๑ ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าด้วยประการใดๆ  ที่น่าจะท าให้ผู้อื่นหลงผิดว่าได้มี
การซื้อหรือขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรประเภทหรือชนิดใดกันมาก หรือราคาของสินค้าเกษตร
ประเภทหรือชนิดน้ันได้เปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงอันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด 

มาตรา ๑๒๒ ห้ามมิให้ผู้ใดบอกกล่าวหรือแพร่ข้อความที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตร หรือการ
ซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรประเภทหรือชนิดใดอันเป็นเท็จ หรือบอกกล่าวหรือแพร่ข้อความอื่นใด
ที่อาจก่อให้เกิดความส าคัญผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรประเภทหรือ
ชนิดใดต่อผู้อ่ืนโดยการกระท าดังกล่าวน่าจะมีผลท าให้ราคาสินค้าเกษตรนั้นผิดไปจากสภาพปกติ
ของตลาด หรือน่าจะท าให้ผู้อ่ืนท าการซื้อขายล่วงหน้า 

การกระท าตามวรรคหนึ่ง แม้ผู้บอกกล่าวหรือแพร่ข้อความจะมิได้กระท าโดยเจตนาแสดง
ข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริง แต่หากกระท าโดยปราศจากความระมัดระวังตามวิสัยหรือ
พฤติการณ์ที่พึงมีตามสมควร หรือกระท าโดยละเลยที่จะพิจารณาความเป็นจริงของข้อความนั้น              
ให้ผู้บอกกล่าวหรือแพร่ข้อความนั้นมีความผิดตามวรรคหนึ่งด้วย 

มาตรา ๑๒๓ ห้ามมิให้ผู้ใดให้ค ารับรองหรือค าคาดการณ์ที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตรหรือ
การซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรประเภทหรือชนิดใดต่อผู้อ่ืน ซึ่งค ารับรองหรือค าคาดการณ์นั้นเป็น
เท็จหรืออาจก่อให้เกิดความส าคัญผิดในสาระส าคัญ โดยการกระท าดังกล่าวน่าจะท าให้ผู้อ่ืนท าการ
ซื้อขายล่วงหน้า 



 ๓๐ 

การกระท าตามวรรคหนึ่ง แม้ผู้ให้ค ารับรองหรือค าคาดการณ์จะมิได้กระท าโดยเจตนา
แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริง แต่หากกระท าโดยปราศจากความระมัดระวังตาม
วิสัยหรือพฤติการณ์ที่พึงมีตามสมควร หรือกระท าโดยละเลยที่จะพิจารณาความเป็นจริงเกี่ยวกับ
สินค้าเกษตรหรือการซื้อขายล่วงหน้านั้น ให้ผู้ให้ค ารับรองหรือค าคาดการณ์นั้นมีความผิดตามวรรค
หนึ่งด้วย 

มาตรา ๑๒๔ ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการเป็นตัวแทนซื้อขายล่วงหน้าหรือเป็นส านักงาน
สาขาของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า เว้นแต่เป็นบุคคลที่มีการแจ้งชื่อไว้ตามมาตรา ๓๑ 
หรือได้รับอนุญาตจากเลขาธิการตามมาตรา ๓๓ 

มาตรา ๑๒๕ เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดแก่เศรษฐกิจของประเทศหรือ
ประโยชน์ของประชาชน ให้คณะกรรมการ ก.ส.ล. มีอ านาจ 

(๑)   ห้ามการซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมดในตลาดเป็นการชั่วคราว โดยก าหนดระยะเวลา  
ตามที่เห็นสมควร 

(๒)   สั่งให้คณะกรรมการตลาดหรือผู้จัดการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการอ่ืนใด             
ตามที่เห็นสมควร 

การด าเนินการตาม ( ๑) ให้คณะกรรมการ ก.ส.ล. ท าเป็นหนังสือและประกาศไว้ใน                         
ที่เปิดเผย ณ สถานที่ท าการของตลาด 
 มาตรา ๑๒๖ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการซื้อขายล่วงหน้าที่สมาชิกสั่งซื้อหรือสั่งขาย
ในขณะใดขณะหนึ่งว่า สมาชิกได้สั่งซื้อหรือสั่งขายไว้เพื่อตนเองหรือเพื่อลูกค้าหรือสมาชิกได้
สั่งซื้อหรือสั่งขายไว้เพื่อลูกค้ารายใด ให้เป็นไปตามล าดับก่อนหลังดังต่อไปนี้ 
 (๑)   ลูกค้าที่สั่งซื้อหรือขายก่อนให้ได้รับประโยชน์เป็นล าดับแรก 
 (๒)   ให้การซื้อขายของสมาชิกเพื่อลูกค้าอยู่ในล าดับก่อนการซื้อขายเพื่อตนเอง 
 

หมวด ๖ 
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ 

----------- 
 
มาตรา ๑๒๗ ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์คณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการ ก.ส.ล. แต่งตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดค น โดยใน
จ านวนนั้นต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย การพาณิชย์ การเงิน หรือมีประสบการณ์สูง
ด้านธุรกิจการซื้อขายสินค้าล่วงหน้า อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน และอธิบดีกรมการค้าภายในเป็น
กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์จะเป็นกรรมการในคณะกรรมการ ก.ส.ล. หรือคณะกรรมการ
ตลาดไม่ได้ 



 ๓๑ 

 มาตรา ๑๒๘ การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การแต่งตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง การประชุม การห้ามเข้าร่วมพิจารณาและค่าตอบแทน
ของกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้น ามาตรา ๖ มาตรา ๘ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และ
มาตรา ๑๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒๙ ผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า สมาชิก หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
การสั่งการตามพระราชบัญญัติน้ี ผู้ใดไม่เห็นด้วยกับค าสั่งของเลขาธิการตามมาตรา  ๓๓ มาตรา ๓๖
มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๑ วรรคสอง มาตรา ๖๒ วรรคสอง มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ และ
ค าวินิจฉัยหรือค าสั่งของคณะกรรมการตลาดตามมาตรา ๑๐๔ (๑) (๒) และ(๓) ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบค าสั่งของเลขาธิการ หรือ                 
ค าวินิจฉัยหรือค าสั่งของคณะกรรมการตลาด แล้วแต่กรณี   ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ก าหนด 

  การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการปฏิบัติตามค าสั่งของเลขาธิการหรือ                
ค าวินิจฉัยหรือค าสั่งของคณะกรรมการตลาด เว้นแต่คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์จ านวนสามในสี่
ของจ านวนกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ทั้งหมดจะมีมติเป็นอย่างอื่น 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 
 

 
หมวด ๗ 

พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

----------- 
 
มาตรา ๑๓๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑)   เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ท าการของตลาดหรือผู้ได้รับใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า หรือสถานที่ซึ่งรวบรวมหรือประมวลข้อมูลของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกหรือ
ในเวลาท าการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบกิจการ สินทรัพย์และหนี้สินของบุคคลดังกล่าว  
รวมทั้งเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

(๒)   ค้นสถานที่ใดๆ ที่มีเหตุควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 
รวมทั้งมีอ านาจยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ี เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือด าเนินคดี 



 ๓๒ 

(๓)   สั่งให้กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้สอบบัญชีของตลาดและผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสาร  
หลักฐานอ่ืนเกี่ยวกับการด าเนินงาน สินทรัพย์ และหนี้สินของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า
และบุคคลข้างต้น 
 เมื่อได้เข้าไปและลงมือท าการตรวจสอบตาม ( ๑) หรือ (๒) แล้ว ถ้ายังด าเนินการไม่เสร็จ   
จะกระท าต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาท าการของสถานที่นั้นก็ได้ 

การใช้อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม ( ๑) (๒) และ ( ๓) จะต้องเป็นการกระท าต่อ                   
ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเร่ืองที่ด าเนินการตรวจสอบ และต้องได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการ
ก่อนและในกรณีตาม (๓) พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องก าหนดระยะเวลาอันสมควรที่จะให้ผู้นั้นสามารถ
ปฏิบัติตามค าสั่งได้ 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม ( ๑) พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องไม่กระท าการอันมีลักษณะเป็นการ
ข่มขู่หรือเป็นการตรวจค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และต้องมีหนังสือบอก
กล่าวแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันท าการ และในกรณีตาม ( ๒) 
ถ้ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ เอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวจะถูก  
ยักย้าย ซุกซ่อน ท าลาย หรือท าให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ก็ให้ด าเนินการค้นและยึดหรืออายัด
เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น 
 มาตรา ๑๓๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความ
สะดวกตามสมควร 
 มาตรา ๑๓๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวแก่บุคคล
ซึ่งเกี่ยวข้อง                         

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๑๓๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้เลขาธิการและพนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
  มาตรา ๑๓๔ ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ผู้กระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ีที่มีลักษณะอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชนจะท าการ    
ยักย้ายหรือจ าหน่ายทรัพย์สินของตน ให้ส านักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ส.ล.              
มีอ านาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้นหรือทรัพย์สินที่มีหลักฐานเชื่อได้ว่าเป็นของผู้นั้นไว้ได้
ไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน เว้นแต่จะมีการฟ้องคดีผู้นั้นต่อศาลที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่ง 
ในกรณีเช่นนี้  ให้ค าสั่งยึดหรืออายัดดังกล่าวยังมีผลต่อไปจนกว่าศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น และ                 
ในกรณีมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถฟ้องคดีได้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ศาลที่มีเขตอ านาจจะสั่งขยาย
ระยะเวลาออกไปอีกตามค าขอของส านักงานก็ได้แต่จะขยายเวลาอีกเกินหน่ึงร้อยแปดสิบวันไม่ได้ 



 ๓๓ 

 เมื่อส านักงานมีค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็น
ผู้ด าเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าว 
 การยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขที่
ก าหนดในกฎกระทรวง และให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งจะหลบหนีออกนอก
ราชอาณาจักร เมื่อส านักงานร้องขอ ให้ศาลอาญามีอ านาจสั่งห้ามมิให้ผู้นั้นออกนอกราชอาณาจักร
ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวได้เป็นเวลาไม่เกินสิบห้าวัน จนกว่าศาลอาญาจะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น 
 
 

หมวด ๘ 
บทก าหนดโทษ 

----------- 
 
มาตรา ๑๓๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกิน

สามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 
 มาตรา ๑๓๖ ผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ 

มาตรา ๓๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๖ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๑๐๔ (๔) 
มาตรา ๑๑๑ หรือมาตรา ๑๑๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ
หนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนหรือที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ในกรณีที่การกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเกิดจากการสั่งการหรือไม่สั่งการ  การกระท า
หรือไม่กระท าการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท าของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอ านาจจัดการ
กิจการของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอ านาจจัดการ
กิจการน้ัน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๓๗ ผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม             

ตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๕๕ หรือมาตรา ๕๖ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนหรือ
ที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๑๓๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ        
ไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 



 ๓๔ 

มาตรา ๑๓๙ ผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้ใด กระท าการหรือไม่กระท าการอันเป็นหน้าที่ที่ต้อง
กระท าตามมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่น
บาทตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนหรือที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๑๔๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๔ และมาตรา ๗๕ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี 
และปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 

มาตรา ๑๔๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๖ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี และปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 

 มาตรา ๑๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๙ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๒๐ ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับไม่เกินสองเท่าของผลประโยชน์ที่บุคคลนั้นๆ ได้รับไว้   หรือพึงจะ
ได้รับเพราะการฝ่าฝืนดังกล่าว แต่ทั้งนี้ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท 

มาตรา ๑๔๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๒๓ วรรคหนึ่ง 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๔๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๒  วรรคสอง หรือมาตรา ๑๒๓  วรรคสอง                 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๔๕ ผู้ใดให้ถ้อยค าหรือรายงานอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งท าหรือ
อาจท าให้ผู้อ่ืนหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนและปรับไม่เกินห้าหมื่น
บาท 

มาตรา ๑๔๖ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา ๑๓๐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี และปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 

มาตรา ๑๔๗ ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๓๑ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  มาตรา ๑๔๘ ผู้ใดถอน ท าให้เสียหาย ท าลาย หรือท าให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งตราหรือ
เคร่ืองหมายซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับหรือหมายไว้ที่สิ่งใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่                 
ตามมาตรา ๑๓๐  หรือมาตรา ๑๓๔  เพื่อเป็นหลักฐานในการยึดหรืออายัดหรือรักษาสิ่งนั้นๆ                   
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีและปรับไม่เกินสามแสนบาท 

มาตรา ๑๔๙ ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหายหรือ              
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารใดๆ อันพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึด อายัด รักษาไว้ หรือสั่งให้ส่ง
เพื่อเป็นพยานหลักฐานตามมาตรา ๑๓๐ ไม่ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะรักษาทรัพย์สินหรือเอกสารน้ันไว้เอง 
หรือสั่งให้ผู้นั้นหรือผู้อ่ืนส่งหรือรักษาไว้ก็ตาม  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกิน
สามแสนบาท 

มาตรา ๑๕๐ ผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า สมาชิก หรือตลาด
ผู้ใดรับรองงบดุลหรือบัญชีอ่ืนใดให้ผิดไปจากความเป็นจริง หรือท ารายงานเท็จ ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสามปี หรือปรับต้ังแต่สามหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 



 ๓๕ 

มาตรา ๑๕๑ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอ านาจจัดการกิจการของผู้ประกอบ
ธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าผู้ใด กระท าการหรือยินยอมให้บุคคลใดกระท าการดังต่อไปนี้ 

(๑)  ท าให้เสียหาย ท าลาย เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรือปลอมบัญชีเอกสาร หรือหลักประกัน
ของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว หรือที่เกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว 

(๒)  ลงข้อความเท็จหรือไม่ลงข้อความส าคัญในบัญชีหรือเอกสารของผู้ประกอบธุรกิจ
หรือที่เกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจนั้น หรือ 

(๓)  ท าบัญชีไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ตรงต่อความเป็นจริง 
ถ้าได้กระท าหรือยินยอมให้กระท าเพื่อลวงให้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวหรือผู้ถือหุ้น                 

ขาดประโยชน์อันควรได้ หรือลวงบุคคลใดๆ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี                   
และปรับต้ังแต่ห้าหมื่นบาทถึงเจ็ดแสนบาท 

มาตรา ๑๕๒ พนักงาน ลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า
โดยทุจริตหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จแก่ลูกค้าหรือโดยการปกปิดความจริงซึ่งควร
บอกให้แจ้งแก่ลูกค้า และโดยการหลอกลวงดังว่านั้น ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากลูกค้าผู้ถูกหลอกลวง
หรือบุคคลที่สาม หรือท าให้ลูกค้าหรือบุคคลที่สามท า ถอน หรือท าลายเอกสารสิทธิ ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับต้ังแต่ห้าหมื่นบาทถึงเจ็ดแสนบาท 
 มาตรา ๑๕๓ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอ านาจจัดการกิจการของผู้ประกอบ
ธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวหรือ
ทรัพย์สินที่ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย กระท าผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใด  ๆ
โดยทุจริตจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของ                      
ผู้ประกอบธุรกิจนั้น  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับต้ังแต่ห้าหมื่นบาทถึง              
เจ็ดแสนบาท  

มาตรา  ๑๕๔ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอ านาจจัดการกิจการของผู้ประกอบ
ธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งครอบครองทรัพย์ที่เป็นของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว หรือที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจดังกล่าวเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือบุคคลที่สามโดยทุจริต 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับต้ังแต่ห้าหมื่นบาทถึงเจ็ดแสนบาท 
 มาตรา ๑๕๕ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอ านาจจัดการกิจการของผู้ประกอบ
ธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าผู้ใด เอาไปเสีย ท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่า หรือท าให้                       
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวมีหน้าที่ดูแลหรือที่อยู่ในความครอบครองของ      
ผู้ประกอบธุรกิจนั้น  ถ้าได้กระท าเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี 
และปรับไม่เกินห้าแสนบาท 
 มาตรา ๑๕๖ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอ านาจจัดการกิจการของผู้ประกอบ
ธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าผู้ใด กระท าการหรือไม่กระท าการเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้                 
โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อตนเองหรือผู้อ่ืนอันเป็นการเสียหายแก่ผู้ประกอบธุรกิจนั้น  ต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับต้ังแต่ห้าหมื่นบาทถึงเจ็ดแสนบาท 



 ๓๖ 

 มาตรา ๑๕๗ ผู้ใดก่อให้กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอ านาจจัดการกิจการของ        
ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้สอบบัญชี กระท าความผิดตามที่บัญญัติในมาตรา ๑๕๐ 
มาตรา ๑๕๑ มาตรา ๑๕๒ มาตรา ๑๕๓ มาตรา ๑๕๔ มาตรา ๑๕๕ หรือมาตรา ๑๕๖ ไม่ว่าด้วยการ
ใช้ สั่ง ขู่เข็ญ จ้าง หรือด้วยวิธีอ่ืนใด ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ 
 มาตรา ๑๕๘ ผู้ใดกระท าด้วยประการใดๆ อันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกใน
การที่กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอ านาจจัดการกิจการของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขาย
ล่วงหน้า หรือผู้สอบบัญชี กระท าความผิดตามที่บัญญัติในมาตรา ๑๕๐ มาตรา ๑๕๑ มาตรา ๑๕๒ 
มาตรา ๑๕๓ มาตรา ๑๕๔ มาตรา ๑๕๕ หรือมาตรา ๑๕๖ ไม่ว่าก่อนหรือขณะกระท าความผิด            
ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ เว้นแต่ผู้น้ันมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือ                      
ให้ความสะดวกนั้น 
 มาตรา ๑๕๙ ผู้ใดล่วงรู้กิจการของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า เนื่องจากการ
ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ีอันเป็นกิจการที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้
ไมเ่ปิดเผย ถ้าผู้นั้นน าไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือเปิดเผยแก่บุคคลอ่ืน อันอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ลูกค้าหรือผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า หรือตลาด ต้องระวางโทษจ าคุก                
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 ความในวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บังคับแก่การเปิดเผยในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(๑)   การเปิดเผยตามหน้าที่ 
(๒)   การเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 
(๓)   การเปิดเผยเกี่ยวกับการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๔)   การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะหรือการด าเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ

การซื้อขายล่วงหน้า 
(๕)   การเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าตาม

พระราชบัญญัติน้ี 
(๖)   การเปิดเผยแก่ทางการ ตลาดหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการ ก.ส.ล. ก าหนด 
(๗)   การเปิดเผยเมื่อได้รับความเห็นชอบจากบุคคลดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร 
มาตรา ๑๖๐ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือโทษ

จ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับ หรือจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีและปรับให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ
ความผิดที่รัฐมนตรีแต่งตั้งมีอ านาจเปรียบเทียบได้ 

คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้มีจ านวนสามคน  ซึ่งคนหนึ่ง
ต้องเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ท าการเปรียบเทียบกรณีใด และผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับ
ตามค าเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบก าหนดแล้ว ให้คดีน้ันเป็นอันเลิกกัน 



 ๓๗ 

บทเฉพาะกาล 

----------- 

 

มาตรา ๑๖๑ ให้กระทรวงพาณิชย์ได้รับเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน  กองทุนรวม

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร  และกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  เพื่อให้ส านักงานน าไปใช้จ่าย

และด าเนินการจัดตั้งตลาด  รวมทั้งเป็นเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาตลาด 

 มาตรา ๑๖๒ ภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ  มิให้น า

บทบัญญัติมาตรา ๑๙ (๔) มาใช้บังคับแก่การด ารงต าแหน่งของเลขาธิการ 

  มาตรา ๑๖๓ ภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ                        

ให้คณะกรรมการตลาดประกอบด้วยกรรมการซึ่งคณะกรรมการ ก.ส.ล. แต่งตั้งจ านวนสิบเอ็ดคน  

โดยให้คณะกรรมการ ก.ส.ล. แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ผู้จัดการในระหว่างระยะเวลา

ดังกล่าว 

 มาตรา ๑๖๔ บุคคลใดด าเนินกิจการตลาดหรือกิจการอันมีลักษณะหรือสภาพ                   

อย่างเดียวกันอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ  ให้บุคคลนั้นเลิกประกอบกิจการดังกล่าวภายใน

หกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ  และภายในระยะเวลาดังกล่าวมิให้น ามาตรา ๗๕ 

มาใช้บังคับแก่บุคคลนั้น 

 มาตรา ๑๖๕ บุคคลใดใช้ชื่อหรือค าแสดงชื่อในธุรกิจว่า “ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ” 

หรือค าอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกัน อยู่ในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้บุคคลนั้นเลิกใช้

ชื่อหรือค าแสดงชื่อดังกล่าวภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ   และภายใน

ระยะเวลาดังกล่าวมิให้น ามาตรา ๗๖ มาใช้บังคับแก่บุคคลนั้น 

  

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

 ชวน  หลีกภัย  

 นายกรัฐมนตรี  

 

 

 

 



 ๓๘ 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ คือ  โดยที่ราคาสินค้าเกษตรขาดเสถียรภาพ

ก่อให้เกิดปัญหาความเสี่ยงแก่เกษตรกร  ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรและผู้ส่งออก  และประกอบ

กับตลาดสินค้าเกษตรที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้  ดังนั้น  เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ

เสถียรภาพของราคาสินค้าเกษตรในระยะยาวและเพื่อส่งเสริมพัฒนาการซ้ือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าในประเทศไทย 

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เห็นสมควรจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกร  

ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรและผู้ส่งออกสามารถเข้าไปท าการซ้ือขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรใน

ตลาดที่มีกฎและหลักเกณฑ์การซ้ือขายล่วงหน้าที่แน่นอน  รวมถึงมีมาตรการในการซ้ือขายล่วงหน้าที่ก่อให้เกิด

ความเป็นธรรมและคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนและลูกค้า  และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอันจะช่วยลดความ

เสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรในอนาคต  และสามารถวางแผนการผลิตและการค้าให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดได้  สมควรมีกฎหมายว่าด้วยการซ้ือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตรา

พระราชบัญญัตินี้ 

 
 


