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เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการเลนแชร
****************************
แชรเปยหวย แปลรวม ๆ จะคลายการประมูลโดยการเอาเงิน หรือทุนทรัพยกันด วยการ
เสี่ยงโชค หรือใชฝมือตามที่นิยมเรียกกันวา ลงแชร เลนแชร เปยแชร เปยหวย หรือที่เรียกกันอยางอื่น
ซึ่งความหมายคลายกัน
สําหรับการเลนแชรนั้น มีการเลนในประเทศไทยมาชานาน และเป2น ที่รูจักกัน ดีในหมู
ประชาชนทั่วไป เนื่องจากเป2นที่นิยมเลนกันในกลุมบุคคลที่อยูใกลชิดกันและรูจักกันเป2นอยางดี อาศัยความ
ไว วางใจซึ่ ง กั น และกั น เพื่อ ใหได เงิน จํา นวนหนึ่ งไปใชจายหรือ ใช ในการลงทุน ธุร กิจ ขนาดเล็ก โดยมี
ผลตอบแทนที่ สูง กวาผลตอบแทนในระบบสถาบัน การเงิน เดิม ทีการเลนแชรนั้นไมมีกฎหมายควบคุ ม
โดยเฉพาะเมื่อมีกรณีพิพาทกันขึ้น ศาลก็บังคับใหในเรื่องสัญญาทั่วไป แมการเลนแชรเปยหวยนี้จะถือเป2น
สัญญาชนิดหนึ่งก็ตาม ผูเลนมีสิทธิเลิกสัญญาได เมื่อสัญญาแชรเลิกกันเพราะวงแชรลมเสียกอนที่จะมีการ
ประมูลครั้งตอไป ผูเลนแชรที่ยังไมไดประมูลมีสิทธิฟ<องผูเลนอื่นซึ่งประมูลไปแลวใหคืนเงินนั้นได
เคยสงสัย ไหมวา “การเลนแชร” ที่ เรา ๆ เคยได ยิน หรือ ได เคยลองเลนนั้ น มัน เป2 น
การพนัน การกูยืมเงิน การลงทุน หรือการออมแบบใด และคุมคาที่จะเสี่ยงหรือไม
การเลนแชร ถือไดวาเป2นกึ่งออมทรัพย กึ่งการลงทุน และใหผลตอบแทนในการลงทุนที่
คอนขางสูง หากมองใหเป2นการลงทุนก็ไดเพราะเราไดดอกเบี้ยจากการเลน นอกจากนี้ยังชวยบังคับใหเรา
เก็บเงินเป2นประจําอีกดวย จากนั้นก็คอยมานั่งคํานวณคางวดที่เราสงวาเรามีความสามารถที่จะสงได โดยไม
กระทบคาใชจายหลักของเราหรือไม แลวก็คอยตัด สินใจ ลองคิด ดูวาถาเลนแชรโดยไมเปย รับดอกเบี้ย
รวมทั้งวง มีแตไดกับได แตถาเลนแชรแบบรอนเงิน อันนี้เป2นการกอหนี้แนนอน เพราะตองเสนอดอกเบี้ย
สูง ๆ เพื่อสูกับคนอื่น ๆ เพื่อให ได เงิน มา บางวงดอกเบี้ ย สูง จนเกือบจะเทาต นที่เปย และข อเสีย อี ก
ประการหนึ่งก็คือ เป2นการลงทุน ที่ไมมีการประกัน ความเสี่ยง ตองเลนกับคนที่ไวใจได เพราะถาแชรลม
ก็ตัวใครตัวมัน ดังนั้นคนเป2นทาวแชรจะไดเปรียบ เพราะเปยมือแรกไมมีดอกเบี้ยนั่นเอง
การเลนแชรถือวาเป2นธุรกิจการเงินนอกระบบ เป2นการระดมเงินจากผูเลนมาลงหุนกันเป2น
กองกลาง แลวหมุนเวียนใหสมาชิกแตละคนรับเงินนั้นไป และใหสมาชิกมีหนาที่สงเงินงวดตามจํานวนงวดที่
กําหนด วิธีการเชนนี้ทําใหสมาชิกไดเงินเป2นกอน วิธีการที่จะทําใหไดเงินกอนหรือเงินกองกลางก็โดยการ
ประมูล สมาชิกผูใดใหดอกเบี้ยสูงสุดก็จะไดรับเงินกองกลางไป ประกอบกับการเลนแชร กฎหมายไมถือวา
เป2นการกูยืม ไมจําเป2นตองมีหลักฐานเป2นหนังสือก็สามารถฟ<องรองบังคับกันได ไมอยูในบังคับกฎหมาย
วาดวยการเรีย กดอกเบี้ย เกินอัต รา จึง ทําใหเกิด ธุร กิจวงแชรเกิด ขึ้น อยางกวางขวาง การประกอบธุร กิจ
ดังกลาวอาจเป2นอันตรายตอประชาชนผูสุจริต แลวยังกระทบตอการระดมเงินของสถาบันการเงินที่ทาง
ราชการสนับสนุนอยู นอกจากนี้ผูประกอบการธุรกิจดังกลาวพยายามดําเนินกิจการใหใกลเคียงกับธุรกิจ
เงินทุน ซึ่งมีกฎหมายควบคุมอยู โดยจัดตั้งเป2นนิติบุคคลเชนเดียวกับบริษัทเงินทุน จึงไดออกกฎหมายหาม
ธุรกิจประเภทนี้ ดังนั้น จึง มีมาตรการลงโทษทางอาญาแกผูฝBาฝCนกฎหมาย โดยเฉพาะผูประกอบธุรกิจ
ในรูปนิติบุคคล
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ปEจจุบัน ยังมีคนจํานวนมากที่เขาใจผิดไปวา การเลนแชรนั้นเป2นเรื่องที่ผิดกฎหมาย ดวย
เหตุนี้ เมื่อมี ปEญ หาเกี่ย วกั บการเลนแชร ถูกโกงเงิ น ถูกเชิด เงิน หนีไป หรื อกรณีอื่น ๆ มักจะถอดใจ
ไมยอมไปแจงความ หรือไมยอมที่จะติดตามเรียกรองสิทธิของตัวเอง
การเลนแชรนั้น ไมไดถือวาเป2นการพนันหรือการเสี่ยงดวงอะไร ลักษณะการเลนแชรเป2น
ลักษณะของการลงทุนเพื่อออมเงินในกลุมในวง โดยสมาชิกแตละคนจะตองเอาทุนของตัวเองมารวมกันเป2น
กองกลางในแตละรอบ จากนั้นสมาชิกแตละคนที่อยากไดเงินกองกลางดังกลาวไปใชก็จะตองมีการประมูล
หรือการเปยแชร โดยการเสนอผลตอบแทนเป2นดอกเบี้ย ใครที่เสนอใหดอกเบี้ยสูงสุดก็จะไดเงินกองกลาง
ทั้งหมดในรอบนั้นไปใช หลังจากนั้นเมื่อถึงรอบที่ตองลงเงินทุนเป2นเงินกองกลางครั้งใหม ผูประมูลไดในรอบ
ที่แลว ก็จะตองนําเงินทุนของตัวเองในงวดนั้นมาลงเป2นเงินกองกลางอีก พรอมกับดอกเบี้ยตามจํานวนเงินที่
ตัวเองไดเสนอประมูลไว ไปจนกวาจะครบรอบตามสัญญาที่ไดตกลงกันไวในการเลนแชรนั้น
เมื่อครบสัญญาการเลนแชร สมาชิกแตละคนในวงแชรก็จะไดเงินทุนของตัวเองที่ไดลงเป2น
กองกลางคืน พรอมกับจะไดดอกเบี้ยจากการที่สมาชิกคนอื่นไดเสนอประมูลมาในแตละรอบดวย
ปEจจุบันในเรื่องการเลนแชรนั้น ไดมีกฎหมายเกี่ยวกับการเลนแชรเขามาบังคับรับรอง โดย
ในการเลนแชรในแตละครั้ง จะตองอยูภายใตกรอบและทั้งเงื่อนไขที่กฎหมายไดวางเอาไว ซึ่งเป2นไปตาม
พระราชบัญญัติการเลนแชร พ.ศ. 2534 ซึ่งตามมาตรา 4 บัญญัติความหมายของการเลนแชรไววา
“การเลนแชร” หมายความวา การที่บุคคลตั้งแตสามคนขึ้นไปตกลงกันเป2นสมาชิกวงแชร
โดยแตละคนมีภาระที่จะตองสงเงินหรือทรัพยสินอื่นใด รวมเขาเป2นทุนกองกลางเป2นงวด ๆ เพื่อใหสมาชิก
วงแชรหมุนเวียนกัน รับทุนกองกลางแตละงวดนั้นไปโดยการประมูลหรือโดยวิธีอื่นใด และใหหมายความ
รวมถึงการรวมทุนในลักษณะอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงดวย
พระราชบั ญ ญั ติก ารเลนแชร พ.ศ. 2534 เป2 น การบั ง คั บทางอาญาและกฎหมายมิไ ด
กําหนดใหเป2นความผิดอันยอมความได ดังนั้น พนักงานเจาหนาที่ของรัฐเป2นผูใชมาตรการตาง ๆ ตามที่
กฎหมายกําหนดรวมถึงฟ<องคดีดวย การที่มีผูฝBาฝCนกฎหมายวาด วยการเลนแชร แมสมาชิกวงแชรตกลง
กันไดในทางแพง โดยไดรับเงินคืนตลอดจนผลประโยชนตอบแทนไปแลว ก็ไมลบลางความผิดทางอาญา
พนักงานเจาหนาที่ของรัฐก็สามารถดําเนิน คดีตอไปได สิทธิในการฟ<องรองคดีอาญาไมระงับไปเพราะเป2น
คดีอาญาแผนดิน
การดําเนิน คดีอาญาการเลนแชร เริ่มตนโดยการกลาวโทษหรือการร องทุกขตอพนักงาน
สอบสวนโดยเจาหน าที่ข องรัฐ หรือพนักงานเจาหนาที่ หรือพนักงานสอบสวน สามารถดําเนิน การได
เมื่อไดทําการสืบสวนสอบสวนพบวามีการกระทําความผิดกฎหมายวาดวยการเลนแชร ก็สามารถดําเนินคดี
กับผูกระทําความผิดได
กระบวนการในการดําเนินคดีอาญา ก็จะดําเนินการตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เชนเดียวกับความผิดอาญาอื่น ๆ
การเลนแชรของประชาชนทั่ว ไปผิ ด กฎหมายหรื อไม คํา ตอบคือ “ไมผิด ” หากไมได
ดําเนินการเป2นธุรกิจหรือขัดตอขอหามของกฎหมาย
ทั้งนี้ในการเลนแชร ตามพระราชบัญญัติการเลนแชร พ.ศ. 2534 มีขอหามที่สําคัญ ดังนี้
คือ
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1. กรณีบุคคลธรรมดาหรือประชาชนทั่วไป หามมิใหเป2น นายวงแชร หรือจัดใหมีการ
เลนแชรรวมกันมากกวา 3 วง หรือมีจํานวนสมาชิกรวมกันทุกวงมากกวา 30 คน หรือมีทุนกองกลางตอ
1 งวดรวมกั น ทุกวงมากกวา 3 แสนบาท หรือ จัด ใหมีการเลนแชร โดยนายวงแชรได รับประโยชน
ตอบแทนอยางอื่นนอกจากสิทธิที่จะไดรับทุนกองกลางในงวดใดงวดหนึ่งโดยไมตองเสียดอกเบี้ย หากฝBาฝCน
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
2. กรณีนิติบุคคล หามมิใหเป2นนายวงแชรหรือจัดใหมีการเลนแชร หากนิติบุคคลใดฝBาฝCน
ต องระวางโทษปรับตั้ง แต 1 เทาถึง 3 เทาของทุน กองกลางแตละงวดทุก วงแชร แตต องไมต่ํากวา
200,000 บาท และใหศาลสั่งใหนิติบุคคลนั้น หยุดดําเนินการเป2นนายวงแชรหรือการจัดใหมีการเชนแชร
และหามมิใหสัญญาวา จะใชเงินหรือทรัพยสินอื่นใดแทนนายวงแชรหรือผูจัดใหมีการเลนแชร หรือสมาชิก
วงแชร หากนิติบุคคลใดฝBาฝCนขอหามดังกลาว ตองระวางโทษปรับไมเกิน 200,000 บาท
นอกจากนี้ยัง มีขอจํากัดกรณีอื่น ๆ ได แก หามมิใหผูใดโฆษณาชี้ชวนใหประชาชนทั่ว ไป
เขาไปรวมในการเลนแชร หากผูใดฝBาฝCน ต องระวางโทษปรับไมเกิน 50,000 บาท และหามมิใหผูใด
ใชชื่อ หรือคําแสดงชื่อในธุรกิจ ที่มีคําวา “แชร” หรือคําอื่นใดที่มีความหมายเชนเดียวกัน หากผูใดผาฝCน
ตองระวางโทษปรับไมเกิน 20,000 บาท และปรับอีกไมเกินวันละ 500 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังใช
ชื่อในธุรกิจอยู
หากมีการเลนแชรที่ฝBาฝCน ขอหามตามพระราชบัญญัติการเลนแชร พ.ศ. 2534 กอน
กฎหมายดังกลาวมีผลใชบังคับ มีผลคือ
1. ผูที่เป2น นายวงแชรหรือจัด ใหมีการเลนแชรกันกอนที่กฎหมายจะกําหนดขอหาม อาจ
ดําเนินการดังกลาวเฉพาะวงแชรที่คางอยูตอไปไดจนกวาจะเสร็จ แตตองไมเกินสองป
2. ในกรณีที่เป2นนิติบุคคลและประสงคจะดําเนินการเป2นนายวงแชรหรือจัดใหมีการเลนแชร
เฉพาะวงแชรที่ยังคางอยูตอไป ใหยื่นรายการเกี่ยวกับกิจการการเลนแชรตอพนักงานเจาหนาที่ภายใน 90 วัน
3. ถ านิติบุคคลใดมีวัต ถุประสงคเป2น นายวงแชร ใหนิติบุคคลยื่นคําขอตอนายทะเบีย น
ยกเลิกวัตถุประสงคดังกลาวภายใน 180 วัน นับแตวันที่กฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ เวนแตนิติบุคคลนั้น
ยังมีการเลนแชรที่คางอยู ใหนิติบุคคลนั้นดําเนินการยกเลิกวัตถุประสงคดังกลาวอยางชาตองไมเกิน 2 ป
นับแตวันที่กฎกระทรวงดังกลาวบังคับใช
4. สัญญาที่นิติบุคคลสัญญาวาจะใชเงินหรือทรัพยสินอื่นใดแทนนายวงแชรหรือผูจัดใหมีการ
เลนแชรหรือสมาชิกวงแชรกอนที่กฎหมายนี้ใชบังคับ สามารถบังคับใชได
5. ผูที่ใชชื่อหรือแสดงชื่อในธุรกิจที่มีคําวา “แชร” อยูแลวในวันที่กฎหมายใชบังคับใหใชชื่อ
หรือคําแสดงดังกลาวตอไปได แตไมเกิน 180 วัน เวนแตเป2นผูที่มีวงแชรคางอยูก็จะตองดําเนินการตอไปให
แลวเสร็จภายใน 2 ป
การเลนแชรนั้น หากมีการโกงกันขึ้นมา หรือมีการยักยอกเอาเงินกองกลางไปใชสวนตัว
คนที่เอาเงินไปก็อาจจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานยักยอกหรือฐานฉอโกงก็ไดแลวแตกรณี
หรือหากมีการผิดสัญญาการเลนแชรกันขึ้นภายในวง นายวงแชรหรือสมาชิกในวงแชรก็มีสิทธิตามกฎหมาย
ในการติดตาม ฟ<องรอง หรือแจงความดําเนินคดีกับคนที่ทําความผิดไดตามกฎหมาย
****************************

