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พระราชบัญญัติ
ยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขาย
สินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“การซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า การซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขาย
สินค้าเกษตรล่วงหน้า
“สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า
“ผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
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“ตลาด” หมายความว่ า ตลาดสิ นค้ าเกษตรล่ว งหน้ าแห่ง ประเทศไทยตามกฎหมายว่ าด้ ว ย
การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
“ศู น ย์ ซื้ อ ขายสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ” หมายความว่ า ศู น ย์ ซื้ อ ขายสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า
ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
“บริษัท” หมายความว่า บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกํากับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
ตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
“สํานักงาน ก.ล.ต.” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“คณะกรรมการตลาด” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าตามกฎหมาย
ว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
“คณะกรรมการ ก.ส.ล.” หมายความว่า คณะกรรมการกํากับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
ตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
“คณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายความว่า คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มาตรา ๔ ให้ ย กเลิ ก พระราชบั ญ ญั ติ ก ารซื้ อ ขายสิ น ค้ า เกษตรล่ ว งหน้ า พ.ศ. ๒๕๔๒
และพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ในวันที่ยุบเลิกสํานักงาน
และตลาด
ให้สํานักงานและตลาดยุบเลิกเมื่อครบกําหนดสิบห้าเดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร สํานักงานและตลาดอาจยุบเลิกก่อนระยะเวลาดังกล่าวได้
การยุบเลิกสํานักงานและตลาดก่อนครบกําหนดเวลาตามวรรคสอง เป็นไปตามเงื่อนเวลาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ ก.ส.ล. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การยกเลิกพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการลบล้างความผิดตามพระราชบัญญัติที่ได้กระทํา
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินั้นถูกยกเลิก และไม่เป็นการระงับสิ้นไปซึ่งสิทธิเรียกร้องจากหรือเกี่ยวเนื่องกับ
การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่เกิดขึ้นก่อนและในวันทําการซื้อขายล่วงหน้าวันสุดท้ายของตลาด
มาตรา ๕ มิให้นําความในมาตรา ๒๖ มาตรา ๔๔ มาตรา ๗๕ และมาตรา ๑๑๘ (๑)
แห่งพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใช้บังคับกับศูนย์ซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าและผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือตัวแปรที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐๔ ก

หน้า ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

มาตรา ๖ ให้สํานักงาน ก.ล.ต. และศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดําเนินการให้มี
การซื้ อ ขายสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ที่ มี สิ น ค้ า เกษตรเป็ น สิ น ค้ า หรื อ ตั ว แปรตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสั ญ ญา
ซื้อขายล่วงหน้าภายในห้าเดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีหนังสือแจ้งตลาดไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนศูนย์ซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามวรรคหนึ่ง
เมื่อศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามวรรคหนึ่งแล้ว
ห้ามตลาดจัดให้มีการซื้อขายล่วงหน้า เว้นแต่การดําเนินการซื้อขายล่วงหน้าที่ตลาดได้ประกาศเดือนที่
ครบกําหนดส่งมอบไว้แล้ว
มาตรา ๗ ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้ายื่นคําขอเลิกประกอบ
ธุรกิจซื้อขายล่วงหน้าต่อสํานักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ดําเนินการแล้วเสร็จ
(๑) เมื่อตลาดได้ดําเนินการซื้อขายล่วงหน้าตามที่ตลาดได้ประกาศเดือนที่ครบกําหนดส่งมอบ
ตามมาตรา ๖ วรรคสาม แล้วเสร็จ หรือ
(๒) ในระหว่างที่ตลาดยังดําเนินการซื้อขายล่วงหน้าตาม (๑) ยังไม่แล้วเสร็จ และไม่มีฐานะ
การถือครองในตลาดติดต่อกันห้าวันทําการซื้อขาย ให้ตลาดประกาศหยุดการดําเนินการซื้อขายล่วงหน้า
เป็นการทั่วไป
ผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้ารายใดไม่ยื่นคําขอเลิกประกอบธุรกิจซื้อขายล่วงหน้าภายใน
กําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้ารายนั้น ยื่นคําขอเลิกประกอบ
ธุรกิจซื้อขายล่วงหน้าต่อสํานักงาน
ในกรณีผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าไม่ดําเนินการคืนเงินหรือทรัพย์สินเพื่อใช้ในการซื้อขาย
ล่วงหน้าแก่ลูกค้าให้ครบถ้วน ให้สํานักงานแจ้งให้ตลาดจ่ายเงินหรือหลักทรัพย์ของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขาย
ล่วงหน้ารายนั้นที่ได้วางไว้ตามมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒
ให้แก่ลูกค้าแทนผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า
มาตรา ๘ ในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือข้อกําหนดตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อใช้บังคับกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งมีสินค้าเกษตรเป็นสินค้าหรือตัวแปร
ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. และศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
คํานึงถึงการส่งเสริมและพัฒนาการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรในอนาคต และเกษตรกร ผู้ประกอบการ
โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรและผู้ส่งออกสามารถวางแผนการผลิตและการค้าให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดการค้าได้ อันจะนําไปสู่การรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรในระยะยาว
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มาตรา ๙ ให้สํานักงานและตลาดส่งมอบเอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งอยู่ในความครอบครองให้แก่สํานักงาน ก.ล.ต. และศูนย์ซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า แล้วแต่กรณี ตามที่จะตกลงกัน
มาตรา ๑๐ สํานักงานและตลาดซึ่งได้ยุบเลิกไปตามความในมาตรา ๔ ให้ถือว่ายังคงตั้งอยู่
ตราบเท่าเวลาที่จําเป็นเพื่อการชําระบัญชี
มาตรา ๑๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชําระบัญชีของสํานักงาน
และคณะกรรมการผู้ชําระบัญชีของตลาด โดยแต่ละคณะมีจํานวนไม่เกินเจ็ดคน และอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้แทนสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการชําระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนจํากัด และบริษัทจํากัด มาใช้บังคับกับการชําระบัญชีของสํานักงานและตลาดโดยอนุโลม
ให้คณะกรรมการผู้ชําระบัญชีแต่ละคณะดําเนินการชําระบัญชีสํานักงานและตลาดให้แล้วเสร็จ
ภายในสิบสองเดือนนับแต่วันถัดจากวันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชําระบัญชี
ให้คณะกรรมการผู้ชําระบัญชีแต่ละคณะได้รับค่าตอบแทนตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
กําหนด โดยจ่ายจากทรัพย์สินของสํานักงานหรือตลาด แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๒ เมื่อเสร็จการชําระบัญชีแล้ว ให้คณะกรรมการผู้ชําระบัญชีปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) เสนอรายงานการชําระบัญชีภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่เสร็จการชําระบัญชีต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ เพื่อพิจารณาอนุมัติและเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
ทั้งนี้ ให้ถือว่าวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นวันถึงที่สุดแห่งการชําระบัญชี
(๒) โอนทรัพย์สินที่ยังคงเหลือของสํานักงานและตลาดให้แก่กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ต้องกระทํา
โดยไม่ชักช้า
(๓) มอบสมุ ด บั ญชี และเอกสารทั้ งหมดของสํ านั กงานและตลาดให้ แก่ กระทรวงพาณิ ชย์
ภายในสิบสี่วันนับแต่วันถึงที่สุดแห่งการชําระบัญชีและให้กระทรวงพาณิชย์เก็บรักษาไว้สิบปีนับแต่วันดังกล่าว
สมุด บัญชี และเอกสารที่มอบให้แก่กระทรวงพาณิชย์ตาม (๓) ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรวจดูได้
โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
มาตรา ๑๓ พนั ก งานของสํ า นั ก งานที่ ป ระสงค์ จ ะไปปฏิ บั ติ ง านกั บ สํ า นั ก งาน ก.ล.ต.
และพนักงานของตลาดที่ประสงค์จะไปปฏิบัติงานกับบริษัท ต้องแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
พนั ก งานที่ แ สดงความจํ า นงตามวรรคหนึ่ ง มิ ใ ห้ ถื อ ว่ า เป็ น การออกจากงานเพราะเลิ ก จ้ า ง
หากเลือกนับระยะเวลาการทํางานในสํานักงานหรือตลาดเป็นระยะเวลาการทํางานในสํานักงาน ก.ล.ต.
หรือบริษัท แล้วแต่กรณี
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มาตรา ๑๔ เมื่อสํานักงานและตลาดยุบเลิกตามมาตรา ๔ ให้สํานักงาน ก.ล.ต. และบริษัท
รับพนักงานที่แสดงความจํานงตามมาตรา ๑๓ ในตําแหน่งที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ของพนักงานแต่ละคน โดยให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าที่ได้รับอยู่เดิม และได้รับสิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่า
พนักงานในตําแหน่งลักษณะเดียวกันหรือเทียบเท่าพนักงานของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือบริษัท แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๕ การรับพนักงานของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือบริษัท ตามมาตรา ๑๓ ก่อนวันที่
สํานั กงานและตลาดยุ บเลิ กตามมาตรา ๔ ให้สํา นักงาน ก.ล.ต. กับสํ านักงาน และบริษัท กับตลาด
ร่วมกันพิจารณาโดยคํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับความจําเป็นในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
เมื่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรือบริษัท ได้รับพนักงานของสํานักงานหรือตลาดรายใดแล้ว ให้ยุบอัตรากําลัง
ของสํานักงานและตลาดดังกล่าว
มาตรา ๑๖ พนั ก งานของสํ า นั ก งานหรื อ ตลาดที่ ไ ม่ แ สดงความจํ า นงตามมาตรา ๑๓
และได้ปฏิบัติงานอยู่ที่สํานักงานหรือตลาดจนถึงวันที่สํานักงานและตลาดยุบเลิก หรือพนักงานของสํานักงาน
หรือตลาดที่เลือกไม่นับระยะเวลาการทํางานตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง ให้ถือว่าเป็นการออกจากงาน
เพราะเลิกจ้างโดยมิใช่ความผิดของพนักงาน
ในระหว่างที่สํานักงานและตลาดยังไม่ยุบเลิก พนักงานที่ไม่แสดงความจํานงตามมาตรา ๑๓
และสํานักงานหรือตลาดไม่ประสงค์จ้างพนักงานรายนั้นอีกต่อไป ให้สํานักงานหรือตลาดเลิกจ้างพนักงาน
ผู้นั้นได้
ให้สํานักงานและตลาดจ่ายสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่นตามข้อบังคับของคณะกรรมการ ก.ส.ล.
หรือคณะกรรมการตลาด แล้วแต่กรณี แก่พนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันถัดจากวันที่พนักงานผู้นั้น
ถูกเลิกจ้าง
มาตรา ๑๗ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง และรั ฐ มนตรีว่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของตน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันตลาดซื้อขายล่วงหน้าของ
ประเทศไทยมีสองตลาด คือ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งทําหน้าที่
เป็ น ศู น ย์ ซื้ อ ขายสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ในสิ น ค้ า ทั่ ว ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า และ
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ซึ่งทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรตามกฎหมาย
ว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า สมควรให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใต้กฎหมายว่าด้วย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพียงตลาดเดียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการซื้อขายล่วงหน้าของประเทศไทย
ให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศ ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและรับรู้
ราคาของสินค้าในอนาคต รวมทั้งจะทําให้เกิดการเข้าไปซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสินค้าหลากหลายชนิดยิ่งขึ้น
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

