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บทน�ำ  
“การเล่นแชร์” น้ัน เป็นที่รู ้จักกันดีในหมู ่ผู ้คนของสังคมไทยทุกระดับ  

โดยส่วนใหญ่จะเล่นกันในหมู่คนที่ใกล้ชิดหรือรู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เพราะต้อง
อาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจซ่ึงกันและกันพอสมควร ทั้งน้ีเพราะการเล่นแชร์นั้นท�าให ้
คนกลุ่มหนึง่สามารถเข้าถงึแหล่งเงนิทนุได้ง่ายขึน้โดยไม่ต้องอาศยัสถาบนัการเงนิ หรือ
การกู้เงินนอกระบบซึ่งต้องเสียดอกเบี้ยสูงมาก และคนอีกกลุ่มหน่ึงสามารถได้รับ 
ผลตอบแทนจากการเล่นแชร์นัน้มากกว่าท่ีจะได้รบัจากสถาบนัการเงนิ แต่อย่างไรกต็าม 
ในการเล่นแชร์นัน้บางครัง้ก็มคีวามเสีย่งเน่ืองจากนายวงแชร์ (เท้าแชร์) ทีเ่ป็นผูร้วบรวม
เงินจากลูกแชร์ในแต่ละงวดนั้น มักจะโกงหรือเชิดเงินเหล่านั้นหนีหายไป รวมทั้งกรณี
สมาชิกลูกวงแชร์ไม่จ่ายเงินแชร์ตามท่ีก�าหนดกันไว้ ดังที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อย ๆ  
ว่ามีการโกงแชร์กัน นอกจากนี้ ยังมีประเด็นว่าการเล่นแชร์นั้นจะเป็นความผิดตาม
กฎหมายใดหรือไม่  อย่างไร และในกรณีที่มีการโกงแชร์กันเกิดขึ้น ใครเป็นผู้เสียหาย
และสามารถฟ้องร้องด�าเนินคดีกันได้หรือไม่ อย่างไร และในกรณีที่ข้าราชการและ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐเล่นแชร์นั้น จะเป็นความผิดทางวินัยหรือไม่ อย่างไร    

ดังนั้น คอลัมน์ “สารพันปัญหากฎหมาย” ฉบับนี้จึงใคร่ขอน�าเสนอเรื่อง  
“การเล่นแชร์เป็นความผิดต่อกฎหมายหรือไม่” ทั้งน้ี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 
ผูอ่้านได้รบัทราบเก่ียวกับหลกัเกณฑ์ในการเล่นแชร์ และการฟ้องร้องด�าเนินคดใีนกรณี
ทีม่กีารโกงแชร์กนัเกดิขึน้ ตามแนวค�าพพิากษาของศาลฎกีา ตลอดจนกรณกีารเล่นแชร์ 
ของข้าราชการในส่วนราชการนั้นจะเป็นความผิดทางวินัยหรือไม่ ดังนี้ 

กำรเล่นแชร์เป็นควำมผดิต่อ
กฎหมำยหรอืไม่
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   ๑พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔. 

   ๒สืบค้นจาก http://deka.supremecourt.or.th/search เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑.

๑.	 ควำมหมำยของกำรเล่นแชร์
  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความหมาย

ค�าว่า “แชร์” หมายถึง การลงหุ้นเป็นจ�านวนเงินและตามวาระที่ก�าหนดแล้วประมูล
ว่าจะให้ดอกเบี้ยเท่าไร ผู้ลงหุ้นท่ีให้ดอกเบี้ยสูงสุดจะได้รับเงินก่อน เวียนไปจนครบ
จ�านวนผู้เล่น, เรียกการลงหุ้นเช่นนั้นว่าเล่นแชร์  

  “การเล่นแชร์” ในทางกฎหมาย หมายความว่า การทีบ่คุคลตัง้แต่สามคน
ขึ้นไปตกลงกันเป็นสมาชิกวงแชร์ โดยแต่ละคนมีภาระที่จะส่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด 
รวมเข้าเป็นทนุกองกลางเป็นงวด ๆ  เพือ่ให้สมาชกิวงแชร์หมุนเวยีนกันรบัทนุกองกลาง
แต่ละงวดนัน้ไปโดยการประมูลหรอืโดยวธิอ่ืีนใด และให้หมายความรวมถงึการรวมทนุ
ในลักษณะอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงด้วย๑ ดังนั้น จึงอาจมี
การแข่งขันกันประมูลเงินทุนกองกลางโดยการให้ดอกเบ้ีย  
หากสมาชิกในวงแชร์คนใดเสนอให้ดอกเบี้ยสูงสุดในการประมูล
ทนุกองกลางในงวดนัน้กมี็สิทธิได้รบัเงนิทนุกองกลางในงวดน้ันไป

 ในกรณีที่นายวงแชร์จัดให้มีการเล่นแชร์ท่ีฝ่าฝืน
บทบัญญัติของกฎหมายถือว่านายวงแชร์มีความผิดตามกฎหมาย 
แต่ไม่เป็นเหตุให้สมาชิกวงแชร์หลุดพ้นจากความรับผิดที่จะต้อง 
ใช้เงินแก่สมาชิกที่ยังไม่ได้ประมูลแชร์จากทุนกองกลางนั้น  
ดังตัวอย่างค�าพิพากษา ดังนี้  

 ค�าพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๖๐/๒๕๔๓๒ พระราชบัญญัติการเล่นแชร์  
พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖  ห้ามมิให้บคุคลธรรมดาเป็นนายวงแชร์หรอืจัดให้มกีารเล่นแชร์
ที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ระบุไว้ ในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ ให้สิทธิแก่สมาชิก
วงแชร์ฝ่ายเดียวที่จะฟ้องคดี หรือใช้สิทธิเรียกร้องเอากับนายวงแชร์หรือผู้จัดให้มี 
การเล่นแชร์ที่ฝ่าฝืน มาตรา ๖ ไว้เท่าน้ัน ส่วนสมาชิกผู้เข้าเล่นแชร์ด้วยกันหาได้มี
บทบัญญตัห้ิามเล่นแชร์เกนิกว่าจ�านวนท่ีก�าหนดไม่ ทัง้การเล่นแชร์เป็นสญัญาเกิดจาก
การตกลงกนัระหว่างผู้เล่นทีจ่ะช�าระเงนิให้แก่ผูป้ระมลูแชร์ได้ จึงมผีลผกูพนัและบงัคับ
กนัได้ตามกฎหมาย การทีผู่เ้ล่นซึง่เป็นผูป้ระมลูแชร์ไปได้ก่อนน�าเชค็ของจ�าเลยมาช�าระ
ให้โจทก์ซึ่งเป็นผู้ประมูลแชร์ได้ การช�าระหนี้ค่าแชร์ดังกล่าวจึงหาเป็นการต้องห้าม 
ชัดแจ้งโดยกฎหมายไม่ 

๒.	ควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติกำรเล่นแชร์	พ.ศ.	๒๕๓๔   
 ส�าหรับความผิดเกี่ยวกับการเล่นแชร์นั้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 

การเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการกระท�าความผิดไว้ โดยขอน�า
เสนอเฉพาะประเด็นส�าคัญ ๆ ดังนี้ 
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   ๓พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๗.  

     ๔พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๙ ประกอบมาตรา ๑๙.

 ๒.๑ ความผดิฐานเป็นนายวงแชร์หรอืจัดให้มกีารเล่นแชร์ทีฝ่่าฝืนมาตรา ๖ 
  พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖ ก�าหนดว่า  

ห้ามมิให้บุคคลธรรมดาเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ท่ีมีลักษณะ 
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

  (๑) เป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์มีจ�านวนวงแชร ์
รวมกันมากกว่าสามวง

  (๒) มีจ�านวนสมาชิกวงแชร์รวมกันทุกวงมากกว่าสามสิบคน
  (๓) มีทุนกองกลางต่อหนึ่งงวดรวมกันทุกวงเป็นมูลค่ามากกว่า

จ�านวนที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวง
  (๔) นายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์นั้นได้รับประโยชน์

ตอบแทนอย่างอื่นนอกจากสิทธิท่ีจะได้รับทุนกองกลางในการเข้าร่วมเล่นแชร์ 
ในงวดหนึ่งงวดใดได้โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย

  เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้ถือว่าผู้ท่ีสัญญาว่าจะใช้เงินหรือ
ทรัพย์สินอื่นใดแทนนายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์ เป็นนายวงแชร์หรือผู้จัดให้
มีการเล่นแชร์ด้วย

  แต่อย่างไรก็ดี บทบัญญัติในมาตรา ๖ นี้ ไม่กระทบกระเทือนถึง
การทีส่มาชกิวงแชร์จะฟ้องคดีหรอืใช้สทิธเิรยีกร้องเอากบันายวงแชร์หรอืผูจ้ดัให้มี
การเล่นแชร์๓  

  ส�าหรบัโทษของผูก้ระท�าความผดิน้ันได้ก�าหนดไว้ในมาตรา ๑๗ ว่า 
“ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๖ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกนิหกเดือน หรอืปรบัไม่เกนิหนึง่แสนบาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ” 

 ๒.๒ ความผิดฐานโฆษณาชี้ชวนให้ประชาชนท่ัวไปเข้าร่วมในการ 
เล่นแชร์ตามมาตรา ๙

  ตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้ก�าหนดห้ามมิให้
ผู้ใดโฆษณาชี้ชวนให้ประชาชนท่ัวไปเข้าร่วมในการเล่นแชร์ หากผู้ใดฝ่าฝืนต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท๔  

  โดยส�านกังานเศรษฐกจิการคลงั (สศค.) ได้แจ้งให้ประชาชนทราบว่า  
ในปัจจุบันมีบุคคลโฆษณาชี้ชวนให้ประชาชนทั่วไปร่วมเล่นแชร์ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook) และแอปพลิเคชันไลน์ (Line) ที่เรียกว่ากันว่า “แชร์ออนไลน์”  
ซึ่งแพร่หลายในกลุ่มบุคคลที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวงกว้างอย่างรวดเร็ว การชี้ชวนให้
มกีารเล่นแชร์ออนไลน์ดงักล่าวน้ี เข้าข่ายเป็นความผดิตามพระราชบญัญติัการเล่นแชร์ 
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พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๙ ที่ก�าหนดห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาชี้ชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วม
ในการเล่นแชร์ ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท นอกจากนี ้
ยังอาจเป็นความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอีกด้วย 

 ลักษณะของแชร์ออนไลน์ แบ่งเป็น ๒ รูปแบบ ดังนี้ 
 รูปแบบที่หนึ่ง คือ การเล่นแชร์ออนไลน์ท่ีมีพฤติการณ์แบบขอกู้หนี ้

นอกระบบ กล่าวคอื เท้าแชร์หรือนายวงแชร์ จะเชญิชวนเพือ่น ๆ  จากกลุม่เฟซบุก๊มาตัง้
เป็นกลุม่ไลน์ ทีม่ลีกัษณะเป็นการกูย้มืเงนินอกระบบแอบแฝงแชร์ออนไลน์ ซึง่มลีกัษณะ
เป็นการเล่นแชร์ในระยะสัน้ ๆ  ทีป่ระกาศเปิดวงแชร์ โดยเงนิทีป่ระมลูเป็นเงนิของเท้าแชร์ 
และให้สมาชิกในกลุ่มประมูลหรือเสนอเงินดอกเบี้ยที่สูงพร้อมก�าหนดการส่งเงิน
ดอกเบี้ยและเงินต้นที่แน่นอน ซึ่งอาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัต ิ
ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐๕ ได้  

 รูปแบบที่สอง คือ การเล่นแชร์ออนไลน์แบบ 
แชร์ทั่วไปแต่อาศัยสื่อเทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ ท่ีมีพฤติกรรม
เข้าข่ายเป็นความผดิตามพระราชบญัญติัการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
และประมวลกฎหมายอาญาฐานฉ้อโกง โดยมกีารตัง้กลุม่เชญิชวน
เพื่อนจากเฟซบุ๊กมาต้ังกลุ่มในไลน์ ซึ่งมีสมาชิกจ�านวนมากจึงตั้ง
เป็นหลายวง มกี�าหนดส่งเงนิเป็นงวด แต่ละงวดเท่ากันตามจ�านวน
สมาชิกที่เล่น และมีการเก็บค่าดูแลวงแชร์ เมื่อสมาชิกส่งเงินงวด
ให้ตามก�าหนดพร้อมทั้งประมูลหรือเปียแชร์ โดยเสนอดอกเบี้ยที่สูงที่จะจ่ายใน 
งวดต่อไป ผูใ้ห้ดอกเบีย้สงูสดุจะได้รบัเงนิกองกลางไป แต่เท้าแชร์ไม่ส่งเงนิให้แก่สมาชกิ
ที่ประมูลได้ตามจ�านวนของวงเงินที่ก�าหนดไว้ที่จะจ่ายในงวดต่อ ๆ ไป หรือเท้าแชร์
หลอกลวงโดยไม่มีการประมูลจริง เท้าแชร์แค่อ้างว่ามีการประมูลผลตอบแทนขึ้นเพื่อ
เท้าแชร์จะได้เงนิจากสมาชิก ส่งผลให้สมาชกิทีร่่วมเล่นแชร์ดงักล่าวนัน้เกดิความเสยีหาย
ต่อทรัพย์สินเป็นจ�านวนมาก๖

 ส�าหรับความผิดตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ นั้น  
เป็นความผิดที่รัฐเท่านั้นเป็นผู้เสียหาย ดังตัวอย่างตามค�าพิพากษาศาลฎีกา ดังนี้ 

 ค�าพพิากษาศาลฎกีาที ่๒๙๒๖/๒๕๔๔๗ เงนิค่าแชร์แต่ละงวดทีผู่เ้สยีหาย
ทัง้สบิเอด็และโจทก์ร่วมส่งให้จ�าเลย เม่ือผูใ้ดประมลูแชร์ได้ก็จะตกได้แก่ผู้น้ัน กรรมสทิธ์ิ
ในเงินท่ีส่งไปแล้วมิได้เป็นของผู้เสียหายท้ังสิบเอ็ดและโจทก์ร่วมต่อไปอีกและหาก 
ผู้เสียหายทัง้สิบเอด็และโจทก์ร่วมไม่สามารถประมลูแชร์ได้เพราะแชร์ล้มเลกิไม่ว่าด้วย

   ๕ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กล่าวคือ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป. 

     ๖สืบค้นจาก https://news.thaipbs.or.th/content/257329 เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑.  

     ๗สืบค้นจาก http://deka.supremecourt.or.th/search เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑.
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สารพันปัญหากฎหมาย

ม.ค. - ก.พ. ๖๒175

เหตุใด จ�าเลยในฐานะที่เป็นเจ้ามือแชร์ก็ต้องรับผิดแทน ซึ่งเป็นความผิดในทางแพ่ง 
จ�าเลยไม่มีความผิดฐานยักยอก

 ตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖ บัญญัติไว ้
แต่เพียงว่า ห้ามมิให้บุคคลธรรมดาเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์มีจ�านวน 
วงแชร์รวมกนัมากกว่าสามวงเท่าน้ันมไิด้บญัญติัว่าจะต้องจัดให้มกีารเล่นแชร์ทีม่ากกว่า 
สามวงดังกล่าวขึ้นมาพร้อม ๆ กันในวันเดียวกัน จึงจะเป็นความผิด เมื่อจ�าเลยจัดให้มี
การเล่นแชร์โดยมีจ�าเลยเป็นนายวงแชร์ในช่วงเวลาเดียวกันมากกว่าสามวงจึงเข้า 
องค์ประกอบความผิดตามมาตรา ๖

  โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจ�าเลยตามพระราชบญัญติัการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๑๗ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒ แต่ความผดิ
ตามพระราชบญัญัติการเล่นแชร์ เป็นความผดิทีร่ฐัเท่าน้ันเป็นผูเ้สยีหาย ราษฎรไม่เป็น
ผูเ้สยีหาย โจทก์ร่วมคงเป็นผูเ้สยีหายและเข้าเป็นโจทก์ร่วมกบัพนักงานอัยการได้เฉพาะ
ข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒ เท่าน้ัน ไม่เป็นผูเ้สยีหายและไม่มสีทิธิ
เข้าร่วมเป็นโจทก์ในข้อหาตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 จ�าเลยเป็นนายวงแชร์จัดให้มีการเล่นแชร์รวม ๗ วง จ�าเลยรวบรวมเงิน
จากผู้เสียหายและโจทก์ร่วมซึ่งเป็นสมาชิกวงแชร์ไปแล้วหลายงวด จ�าเลยจัดให้มีการ
ประมลูแชร์ไปแล้วหลายงวด โดยสถานทีจั่ดประมลูแชร์คือทีร้่านของจ�าเลย การประมลูแชร์ 
ตามวาระมีไปแล้วหลายครั้ง ผู้ที่ประมูลแชร์ได้ต่างก็ได้รับเงินไปแล้ว และตามค�าฟ้อง
โจทก์ ผู ้เสียหายและโจทก์ร่วมยังไม่เคยประมูลแชร์ได้จึงยังไม่มีสิทธิเรียกร้อง 
เงนิกองกลางทีจ่�าเลยรวบรวมไป เงนิค่าแชร์แต่ละงวดทีผู่เ้สยีหายและโจทก์ร่วมส่งให้จ�าเลย
ไปแล้ว เม่ือผู้ใดประมูลแชร์ได้ก็ย่อมจะตกได้แก่ผู้นั้นไป กรรมสิทธิ์ในเงินที่ส่งไปแล้ว
มิได้เป็นของผู้เสียหายและโจทก์ร่วมต่อไปอีก และหากผู้เสียหายและโจทก์ร่วม 
ไม่สามารถประมูลแชร์ได้เพราะแชร์ล้มเลกิไม่ว่าจะด้วยเหตใุดกต็าม จ�าเลยในฐานะท่ีเป็น
เจ้ามือแชร์ก็จะต้องรับผิดแทน ความรับผิดในกรณีเช่นน้ีเป็นความผิดในทางแพ่ง  
ข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่าจ�าเลยยักยอกเงินของผู้เสียหายและโจทก์ร่วม

 แมต้ามฟ้องจะปรากฏว่าวันเวลาที่โจทก์อา้งว่าจ�าเลยจดัให้มีการเล่นแชร์
แต่ละวงจะแตกต่างกันอยู่ และไม่มีวันใดมีการเริ่มเล่นแชร์ขึ้นใหม่พร้อมกันถึง ๓ วง 
กต็าม แต่ตามพระราชบญัญตักิารเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖ บญัญตัไิว้แต่เพยีงว่า 
ห้ามมใิห้บคุคลธรรมดาเป็นนายวงแชร์หรอืจัดให้มกีารเล่นแชร์มจี�านวนวงแชร์รวมกนั
มากกว่าสามวงเท่าน้ัน มิได้บัญญัติว่าจะต้องจัดให้มีการเล่นแชร์ที่มากกว่าสามวง 
ดังกล่าวขึ้นมาพร้อม ๆ กันในวันเดียวกัน จึงจะเป็นความผิด เมื่อแชร์ที่จ�าเลยจัดให้มี
การเล่นทั้งหมดซึ่งมีจ�าเลยเป็นนายวงแชร์อยู่มีจ�านวนรวมกันอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน
มากกว่า ๓ วง ตามที่จ�ากัดจ�านวนไว้ในกฎหมาย ย่อมต้องถือว่าการกระท�าของจ�าเลย
เข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตรา ๖ 
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การเล่นแชร์เป็นความผิดต่อกฎหมายหรือไม่

176จุ ล นิิ ติ

   ๘ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒ บัญญัติว่า “ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซ่ึงเป็นของผู้อ่ืน หรือซ่ึงผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวม 

อยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์น้ันเป็นของตนหรือบุคคลท่ีสามโดยทุจริต ผู้น้ันกระท�าความผิดฐานยักยอก ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปี 

หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาทหรือท้ังจ�าท้ังปรับ...”.

   ๙สืบค้นจาก http://deka.supremecourt.or.th/search เม่ือวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑.

 พนักงานอัยการโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจ�าเลยตามพระราชบัญญัต ิ
การเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔  มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๑๗ และประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๓๕๒ ประกอบมาตรา ๙๑  ส�าหรับความผิดตามพระราชบัญญัติ  
การเล่นแชร์เป็นความผดิทีร่ฐัเท่านัน้เป็นผูเ้สยีหาย ราษฎรไม่เป็นผูเ้สยีหาย โจทก์ร่วม 
คงเป็นผู้เสียหายและเข้าเป็นโจทก์ร่วมได้เฉพาะข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๓๕๒๘ เท่านัน้ ไม่เป็นผู้เสียหายและไม่มีสทิธิเข้าร่วมเป็นโจทก์กบัพนกังานอยัการ 
ในข้อหาตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ ที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เข้าเป็นโจทก์ร่วม 
ในข้อหาตามพระราชบญัญตักิารเล่นแชร์ จึงเป็นการไม่ชอบ แม้จะไม่มคีูค่วามฝ่ายใด 
ยกปัญหาดงักล่าวขึน้อทุธรณ์และฎีกา แต่เป็นข้อกฎหมายทีเ่กีย่วกบัความสงบเรยีบร้อย  
ศาลฎีกาจึงยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง 

๓.	ควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 
 ในกรณทีีน่ายวงแชร์จดัให้มกีารเล่นแชร์มากกว่า ๓ วง 

หรือมีสมาชิกรวมกันทุกวงมากกว่า ๓๐ คน นอกจากจะเป็น 
ความผิดตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งต้อง
ระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 
หรือทั้งจ�าท้ังปรับแล้ว ในกรณีที่มีการแอบอ้างชื่อสมาชิกในการ
ประมูลเงินทุนกองกลางยังเป็นความผิดฐานฉ้อโกง ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑ อีกด้วย ดังตัวอย่างตามค�าพิพากษาศาลฎีกา ดังนี้   

 ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๑๓๙/๒๕๔๗๙   โจทก์บรรยายฟ้องว่า จ�าเลย 
ซึง่เป็นบคุคลธรรมดาเป็นนายวงแชร์จดัให้มกีารเล่นแชร์ จ�านวนสมาชกิวงแชร์รวมกัน
ทั้ง ๕ วง มี ๓๕ คน ซึ่งครบองค์ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์  
พ.ศ. ๒๕๓๔ แล้ว เพราะองค์ประกอบความผิดตามมาตรา ๖ (๑) (๒) ห้ามมิให้บุคคล
ธรรมดาเป็นนายวงแชร์หรอืจดัให้มีการเล่นแชร์ทีม่จี�านวนวงแชร์รวมกันมากกว่า ๓ วง 
หรือมีจ�านวนสมาชิกรวมกันทุกวงมากกว่า ๓๐ คน ส่วนบัญชีรายชื่อผู้เสียหายจ�านวน 
๒๘ คน นั้น เป็นรายชื่อของสมาชิกวงแชร์ที่ถูกจ�าเลยฉ้อโกงในการเล่นแชร์ทั้ง ๕ วง 
มิใช่จ�านวนสมาชิกวงแชร์ทัง้ ๕ วงรวมกนั ฟ้องของโจทก์จงึครบองค์ประกอบความผดิ
ตามมาตรา ๖ (๑) (๒) แล้ว

  โจทก์บรรยายฟ้องถงึการกระท�าของจ�าเลยว่าได้กระท�าการเป็นนายวงแชร์ 
จัดให้มีการเล่นแชร์ถึง ๕ วง นับแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๑ ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม 
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สารพันปัญหากฎหมาย

ม.ค. - ก.พ. ๖๒177

  ๑๐ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑ บัญญัติว่า “ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ  

หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือ

ท�าให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ท�า ถอน หรือท�าลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระท�าความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน

สามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ”.

  ๑๑ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา ๓๙๑ บญัญตัวิา่ “เม่ือคูส่ญัญาฝา่ยหนึง่ไดใ้ชส้ทิธเิลกิสญัญาแลว้ คู่สญัญาแตล่ะฝา่ย 

จ�าต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม แต่ทั้งนี้จะให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่สิทธิของบุคคลภายนอกหาได้ไม่

  ส่วนเงินอันจะต้องใช้คืนในกรณีดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้น ท่านให้บวกดอกเบี้ยเข้าด้วย คิดตั้งแต่เวลาที่ได้รับไว้

    สว่นท่ีเปน็การงานอันไดก้ระท�าใหแ้ละเปน็การยอมใหใ้ชท้รพัยน์ัน้ การทีจ่ะชดใชค้นื ทา่นใหท้�าไดด้ว้ยใช้เงนิตามควรค่าแหง่การ 

นั้น ๆ หรือถ้าในสัญญามีก�าหนดว่าให้ใช้เงินตอบแทน ก็ให้ใช้ตามนั้น

  การใช้สิทธิเลิกสัญญานั้นหากระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายไม่”.

๒๕๔๒ โดยมีจ�านวนสมาชิกวงแชร์รวมกันทุกวงมากกว่า ๓๐ คน อันเป็นการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖ (๑) (๒) แล้ว และ
ต่อมาจ�าเลยยงัได้กระท�าความผดิฐานฉ้อโกง๑๐ ผูเ้สยีหายทัง้ ๒๘ คน ด้วยการหลอกลวง 
ว่ามีสมาชิกวงแชร์รายอื่นประมูลเงินทุนกองกลางโดยให้ดอกเบี้ยตอบแทนสูงกว่า 
ผู้เสียหายแต่ละคนท่ีเข้าร่วมประมูล จึงต้องรวบรวมเงินทุนกองกลางไปให้แก่สมาชิก 
ผูน้ัน้ และบางงวดจ�าเลยกแ็อบอ้างชือ่สมาชกิวงแชร์บางรายเข้าประมลูเงนิทนุกองกลาง
โดยเสนอดอกเบี้ยตอบแทนสูงกว่าผู้เสียหายที่เข้าร่วมประมูล จนกระทั่งจ�าเลยได ้
เงินทุนกองกลางไปเสียเอง การกระท�าของจ�าเลยในส่วนนี้แยกต่างหากจากการเป็น 
นายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ 
เป็นการหลอกลวงแอบอ้างสทิธขิองสมาชกิวงแชร์คนอืน่ เป็นการกระท�าต่างฐานความผดิ
ด้วยเจตนาที่ต่างกัน การกระท�าของจ�าเลยจึงเป็นการกระท�าความผิดหลายกรรม 
ต่างกันมิใช่เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท เมื่อโจทก์บรรยายฟ้องครบ 
องค์ประกอบความผิดแต่ละฐานแล้ว ฟ้องของโจทก์จึงไม่ขัดแย้งกัน 

๔.	ควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์
 ในระหว่างเล่นแชร์กัน ลูกวงแชร์แต่ละคนจะต้องช�าระเงินให้นายวงแชร์

เพื่อรวบรวมไปให้ลูกวงแชร์ผู้ประมูลแชร์ได้ เมื่อมีการเลิกสัญญาเล่นแชร์กันแล้ว  
ทั้งนายวงแชร์และลูกวงแชร์ซึ่งถือว่าเป็นคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจ�าต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้
กลบัคนืสูฐ่านะดงัทีเ่ป็นอยูเ่ดมิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา ๓๙๑๑๑ 

กล่าวคอื ลกูวงแชร์ผูป้ระมลูแชร์ได้แล้วจะต้องคนืเงนิท่ีได้รบัไปให้แก่ลูกวงแชร์คนอืน่ ๆ 
ที่ยังไม่ได้ประมูล โดยนายวงแชร์ยังมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการคืนเงินดังกล่าวจนกว่า
ลูกวงแชร์ที่ยังไม่ได้ประมูลจะได้รับเงินคืนครบตามจ�านวนที่มีสิทธิได้ แม้จะเป็นการ 
สั่งจ่ายเช็คในการส่งใช้เงินทุนกองกลางก็สามารถบังคับได้หาเป็นการต้องห้ามชัดแจ้ง
โดยกฎหมายไม่

171-182_13 �����������_NT_R1.indd   177 4/23/2562 BE   3:53 PM



การเล่นแชร์เป็นความผิดต่อกฎหมายหรือไม่

178จุ ล นิิ ติ

 ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๒๖๕/๒๕๔๙ ระหว่างเล่นแชร์กัน ลูกวงแชร์
แต่ละคนต้องช�าระเงินให้นายวงแชร์เพื่อรวบรวมไปให้ลูกวงแชร์ผู ้ประมูลแชร์ได้  
เม่ือมีการเลิกสัญญาเล่นแชร์กนัแล้ว ทัง้นายวงแชร์และลกูวงแชร์ซ่ึงถอืว่าเป็นคู่สัญญา
แต่ละฝ่ายจ�าต้องให้อกีฝ่ายหนึง่ได้กลบัคืนสูฐ่านะดังทีเ่ป็นอยูเ่ดิมตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง กล่าวคือ ลูกวงแชร์ผู้ประมูลแชร์ได้แล้วจะ
ต้องคนืเงนิทีไ่ด้รบัไปให้แก่ลกูวงแชร์คนอืน่ ๆ ทีย่งัไม่ได้ประมลู โดยนายวงแชร์ยงัมหีน้าที ่
รบัผิดชอบในการคนืเงินดังกล่าวจนกว่าลกูวงแชร์ทีย่งัไม่ได้ประมลูจะได้รับเงนิคืนครบ
ตามจ�านวนที่มีสิทธิได้ 

 จ�าเลยในฐานะนายวงแชร์จึงยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการคืนเงินที่ลูกแชร์
ผู้ประมูลได้แล้วคืนเงินที่ได้รับไปให้แก่ลูกวงแชร์คนอ่ืน ๆ ที่ยัง 
ไม่ได้ประมลูจนกว่าลกูวงแชร์ทีย่งัไม่ได้ประมลูจะได้รบัเงินคนืครบ
ตามจ�านวนที่มีสิทธิได้ เมื่อโจทก์ทั้งเจ็ดได้รับเงินคืนไม่ครบจ�าเลย
จึงต้องรับผิดต่อโจทก์ทั้งเจ็ด

 ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๐๓/๒๕๔๕ จ�าเลยซึ่งเป็น
ผู้ประมูลแชร์ไปได้แล้วมีหน้าที่ผูกพันตามข้อตกลงต้องส่งเงินคืน
โดยสั่งจ่ายเช็คพิพาทให้แก่ผู้ที่ยังประมูลไม่ได้ หรือสั่งจ่ายเช็ค
พิพาทมอบแก่ ป. หัวหน้าวงแชร์เพื่อมอบแก่ผู้ที่ยังประมูลไม่ได้  
ซึ่งถือว่าเช็คพิพาทนั้นมีมูลหนี้ต่อกันแล้ว เมื่อโจทก์ได้เช็คพิพาทซึ่งเป็นเช็คผู้ถือไว้ใน
ครอบครองไม่ว่าจะเป็นโดย ป. ส่งมอบให้เพื่อช�าระค่าแชร์ หรือโจทก์รับมาจากจ�าเลย
โดยตรงก็ตาม โจทก์ก็เป็นผู้ทรงเช็คพิพาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๙๐๔ การที่ต่อมานายวงแชร์หนีและแชร์วงนี้ล้ม โจทก์ย่อมหมดโอกาสที่จะ
ประมูลแชร์ได้ต่อไป โจทก์จึงชอบทีจ่ะเรยีกให้จ�าเลยช�าระหน้ีค่าแชร์ทีต้่องส่งคนืให้แก่
โจทก์ได้ทนัทเีมือ่วงแชร์ล้ม ดงันัน้ ตัง้แต่วนัทีแ่ชร์วงน้ีล้ม โจทก์ชอบทีจ่ะลงวันทีส่ัง่จ่าย
ในเชค็พพิาทและน�าไปเรยีกเกบ็เงินจากธนาคารได้ เพราะโจทก์เป็นผูท้รงโดยชอบด้วย
กฎหมาย และวันสั่งจ่ายที่ลงในเช็คพิพาทถือว่าเป็นวันที่ถูกต้องแท้จริง เมื่อเช็คพิพาท
เรียกเก็บเงินไม่ได้จ�าเลยผู้สั่งจ่ายจึงต้องรับผิดช�าระเงินตามเช็คพิพาทแก่โจทก์ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๙๑๔ ประกอบมาตรา ๙๘๙ 

 การเล่นแชร์เป็นสัญญาประเภทหนึ่งอันเกิดจากการตกลงกันระหว่าง
สมาชิกผู้เล่นซึ่งมีผลผูกพันและบังคับได้ตามกฎหมาย การช�าระหนี้ค่าแชร์จึงหาใช่ม ี
มูลหนีท่ี้ขดัต่อกฎหมายไม่ ส่วนการกูยื้มเงนิทีเ่ป็นการฉ้อโกงประชาชนน้ันมกีารรบัเงนิ
และผู้กู้ยืมเงินตกลงว่าจะจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ให้กู้ยืมเงินโดยไม่มีการประมูลจ่าย 
ผลตอบแทนดังเช่นการเล่นแชร์ ทั้งการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนก็เป็นกรณี
ที่ก�าหนดดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ตอบแทนไว้แน่นอน ซึ่งอาจมีอัตราสูงกว่าอัตรา
ดอกเบี้ยสูงสุดของสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบ้ียในการกู้ยืมเงินของ
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สถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้ เมื่อการเล่นแชร์วงนี้เป็นการประมูลผลประโยชน์ที่จะให้
แก่สมาชิกลูกวงแชร์ด้วยกันที่มีจ�านวนมากหรือน้อยตามความต้องการของผู้ประมูล 
จงึไม่อยูใ่นข่ายเป็นความผดิตามพระราชก�าหนดการกูย้มืเงนิทีเ่ป็นการฉ้อโกงประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๒๗ ทัง้ในทางน�าสบืของจ�าเลยก็รบัว่าเมือ่จ�าเลยประมลูแชร์ได้ก็จะสัง่จ่ายเช็ค
มอบให้แก่ ป. นายวงแชร์ซ่ึงมใิช่นิตบิคุคล การเล่นแชร์วงน้ีจึงหาขดัต่อพระราชบญัญตัิ
การเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ ไม่ 

๕.	กรณีกำรเล่นแชร์ของข้ำรำชกำรและพนักงำนในองค์กร	
ของรัฐ

 เดิมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๔๙๘ เห็นชอบตามที่
กระทรวงการคลงัได้เสนอเก่ียวกับการห้ามข้าราชการและพนักงานขององค์การรัฐบาล
เล่นการลงแชร์ โดยเหตุว่าการหาผลประโยชน์โดยวิธีการที่เรียกกันว่า “ลงแชร์,  
เล่นแชร์, ประมูลแชร์, เปียแชร์” หรือเรียกอย่างอื่นก็ตาม อันมีท�านองว่าคนหมู่หนึ่ง
เข้ากันจัดเป็นวงหนึ่ง ออกเงินเป็นรายเดือน ฯลฯ คนละเท่า ๆ กัน รวมเข้าเป็นเงิน
กองทุนกลาง แล้วผลัดกันชักกองทุนนั้นไปใช้สอยโดยเสียดอกเบี้ยถือล�าดับตามที่ใคร
จะเป็นผู้ประมูลให้ดอกเบีย้เป็นอตัราสงูสดุประจ�าเดอืน (หรอืระยะเวลาหน่ึง ๆ ) น้ัน บดัน้ี 
มข้ีาราชการและพนักงานขององค์การรฐับาลนิยมแพร่หลายกันขึน้อีก การทีข้่าราชการ
ไปร่วมวิธีการเช่นนี้ย่อมก่อให้เกิดหนี้สินขึ้นได้ เพราะได้ใช้เงินเดือนไปลงทุน และเมื่อ
ประมูลดอกเบีย้สงูเพือ่ให้ได้เงนิไปใช้สอยแล้ว ในเดอืนต่อ ๆ  ไปก็ย่อมจะขาดแคลนเงนิ
ส�าหรับใช้สอย อันจะก่อให้เกิดคอร์รัปชันขึ้นได้ง่าย จึงเห็นควรห้ามข้าราชการและ
พนักงานขององค์การรัฐบาลเล่นการลงแชร์เสีย โดยให้ปฏิบัติดังนี้ ส�าหรับผู้ที่ยังไม่ได้
เล่นร่วมนัน้ควรห้ามทันท ีส่วนผูท้ีเ่ล่นร่วมอยูแ่ล้วให้ผูบ้งัคับบญัชาสัง่ให้มาจดทะเบยีน
และแจ้งก�าหนดเวลาที่จะเสร็จส้ินการเล่นร่วมของวงหนึ่ง ๆ ไว้ เมื่อถึงก�าหนดที่รับ 
จดทะเบียนไว้ก็ให้ยุติโดยเด็ดขาด๑๒  จึงถือได้ว่าในช่วงระยะเวลาตามที่ได้มีมติของ 
คณะรฐัมนตรอีอกมาห้ามมใิห้ข้าราชการเล่นแชร์น้ัน หากผูใ้ดฝ่าฝืนเล่นแชร์ต่อไปก็จะ
เป็นความผิดตามกฎหมาย รวมทั้งเป็นความผิดทางวินัยของข้าราชการได้ 

 ต่อมา ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๖ 
ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๖ “เรื่อง การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามข้าราชการ
และพนักงานขององค์การรัฐบาลเล่นการลงแชร์” โดยขอให้ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีท่ีสมควรปรับปรุงหรือยกเลิก ซึ่งกระทรวง
อุตสาหกรรมได้แจ้งว่า มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ไม่สามารถใช้บังคับได้กับสภาพ 
ความเป็นจริงในปัจจุบัน ประกอบกับในปัจจุบันการเล่นแชร์ไม่ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

  ๑๒หนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ น.ว. ๑๒/๒๔๙๘ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๔๙๘ เรื่อง ห้ามข้าราชการและ

พนักงานขององค์การรัฐบาลเล่นการลงแชร์. 
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โดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้การรับรองไว้ว่าเป็นสัญญาที่ไม่ขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน สามารถใช้บังคับคดีได้โดยถูกต้องตาม
กฎหมาย และส�านกัเลขาธิการนายกรฐัมนตรแีจ้งว่า มตคิณะรฐัมนตรีดงักล่าวไม่เกดิผล 
ในทางปฏิบัติ

 กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่ได้มีการประกาศใช้ 
พระราชบญัญติัการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ ตัง้แต่วนัที ่๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๔ ซ่ึงก�าหนด
ให้การเล่นแชร์ของประชาชนทัว่ไปท่ีมิได้ด�าเนนิการเป็นธุรกจิสามารถกระท�าได้ ภายใต้ 
การก�ากับดแูลของรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัและรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย 
โดยมีสาระส�าคญัคือ ก�าหนดให้บุคคลธรรมดาเป็นนายวงแชร์ได้ไม่เกนิ ๓ วง มีจ�านวน
สมาชิกวงแชร์รวมกันไม่เกิน ๓๐ คน และมีวงเงินรวมกันไม่เกินที่
ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวง (๓๐๐,๐๐๐ บาท) ดงัน้ัน จึงเหน็สมควร
ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง ห้ามข้าราชการและพนักงานของ
องค์การรฐับาลเล่นการลงแชร์ เนือ่งจากไม่มผีลในทางปฏบิตัแิละ
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

 ส�านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรพีจิารณาแล้ว เหน็ชอบ
ด้วยกบัความเห็นของส่วนราชการดังกล่าว จงึได้เสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๕ 
มกราคม ๒๔๙๘ เรือ่ง ห้ามข้าราชการและพนักงานขององค์การรฐับาลเล่นการลงแชร์ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๗ (ฝ่ายกฎหมายและ
ระบบราชการ) ซึง่มรีองนายกรฐัมนตรี (นายวษิณ ุเครอืงาม) เป็นประธานกรรมการได้
พจิารณาเรือ่งดังกล่าวในคราวประชุมครัง้ท่ี ๑๓/๒๕๔๖ วนัที ่๒๐ สงิหาคม ๒๕๔๖ แล้ว 
มีประเด็นอภิปรายและมติ ดังนี้

 ประเด็นอภิปราย
 (๑) โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๕ มกราคม ๒๔๙๘) เห็นชอบเกี่ยวกับ

การห้ามข้าราชการและพนกังานขององค์การรัฐบาลเล่นการลงแชร์ เน่ืองจากขณะน้ัน
ยังไม่มีกฎหมายควบคุมการเล่นแชร์โดยเฉพาะ และเห็นว่าจะท�าให้เกิดผลกระทบกับ
การปฏบิตังิาน เช่น เกดิการแตกความสามคัค ีเป็นต้น ต่อมาในสมยัรฐับาลนายอานนัท์ 
ปันยารชุน ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติ 
การเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ ก�าหนดให้การเล่นแชร์ของประชาชนทัว่ไปทีม่ไิด้ด�าเนนิการ
เป็นธรุกจิสามารถกระท�าได้ตามทีก่ฎหมายก�าหนด ท�าให้ไม่มคีวามจ�าเป็นต้องควบคมุ
หรือห้ามการเล่นแชร์ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวอีกต่อไป ประกอบกับปัจจุบัน 
การเล่นแชร์ไม่ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เป็นสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน สามารถใช้
บังคับได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
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สารพันปัญหากฎหมาย
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 (๒) ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าท่ีในการประมวลมต ิ
คณะรฐัมนตรีพจิารณาแล้วเห็นว่า มมีติคณะรฐัมนตรีทีล้่าสมัย ซ่ึงควรได้รบัการทบทวน 
ปรับปรุง แก้ไขหรือยกเลิกเสีย จึงได้แจ้งให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตรวจสอบ 
มติคณะรัฐมนตรีที่สมควรจะด�าเนินการดังกล่าว โดยมีส่วนราชการหลายแห่งเสนอ 
ขอทบทวนปรับปรุงให้มีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (๕ มกราคม ๒๔๙๘) เก่ียวกับ 
การห้ามข้าราชการและพนักงานขององค์การรัฐบาลเล่นการลงแชร์ โดยเห็นว่า 
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวสมควรด�าเนินการยกเลิกได้ เนื่องจากมีพระราชบัญญัติ 
การเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ ใช้บังคบัโดยถกูต้องแล้ว การยกเลกิจงึน่าจะมคีวามเหมาะสม 
เนื่องจากไม่มีผลทางปฏิบัติและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 มตคิณะกรรมการกลัน่กรองเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตร ีคณะท่ี ๗ เหน็ชอบ
ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (๕ มกราคม ๒๔๙๘) เก่ียวกับการห้ามข้าราชการและ
พนกังานขององค์การรฐับาลเล่นการลงแชร์ ตามทีส่�านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรเีสนอ 
โดยให้ผู้บังคับบัญชากวดขันดูแลผู้ใต้บังคับบัญชามิให้หมกมุ่นหรือเอาใจใส่เกี่ยวกับ 
การเล่นแชร์ในสถานทีร่าชการจนเป็นเหตใุห้เสยีหายแก่ราชการ หรอืแตกความสามคัคี
หรือเป็นหน้ีสินโดยไม่สมควร ซ่ึงแม้จะไม่ผิดวินัยฐานเล่นแชร์ แต่ยังคงเป็นความผิด
ทางวนิยัและสามารถด�าเนินการทางวินัยตามกฎหมายหรอืระเบยีบท่ีมใีนฐานะอืน่ได้๑๓

 คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๖ อนุมัติตามมต ิ
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๗ (ฝ่ายกฎหมายและระบบ
ราชการ) 

บทสรุป  
กล่าวโดยสรุปแล้ว การเล่นแชร์น้ันไม่ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย 

ประชาชนโดยทั่วไปรวมทั้งข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็สามารถเล่นได้ แต่ใน 
การเล่นแชร์นั้นก็ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งก�าหนด
หลักเกณฑ์ส�าหรับนายวงแชร์ให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หากฝ่าฝืนถือว่ามีความผิด
ต้องรับโทษตามที่กฎหมายก�าหนด แต่อย่างไรก็ตาม ในการเล่นแชร์นั้นแม้จะไม่เป็น
ความผิดตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ แต่หากสมาชิกวงแชร์คนใดได้
กระท�าผิดข้อตกลงหรือผิดสัญญาในการเล่นแชร์นั้นก็อาจจะเป็นความผิดฐานฉ้อโกง
ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือเป็นการผิดสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณชิย์ได้ ทัง้นี ้ตามทีไ่ด้ปรากฏเป็นข่าวทางสือ่มวลชนว่ามกีารโกงแชร์กันเกิดข้ึน หรอื
มีการฟ้องร้องด�าเนินคดีในความผิดฐานฉ้อโกงกัน ก็มีตัวอย่างให้เห็นเป็นจ�านวนมาก 

  ๑๓หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๖ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๖ เรื่อง การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี 

เรื่อง ห้ามข้าราชการและพนักงานขององค์การรัฐบาลเล่นการลงแชร์.
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การเล่นแชร์เป็นความผิดต่อกฎหมายหรือไม่

182จุ ล นิิ ติ

แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การเล่นแชร์ในแต่ละวงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สมาชิกในวงแชร์สามารถได้รับเงินทุนกองกลางได้ครบทุกคน ผู้ที่มาร่วมเล่นแชร์ด้วย
กันนั้นก็ต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต ทั้งต่อตนเองและต่อสมาชิกในวงแชร์นั้นด้วย ทั้งนี้
เพราะการเล่นแชร์นั้นจ�าเป็นต้องอาศัยความไว้เน้ือเชื่อใจกันทุกฝ่าย หากทุกคนม ี
ความซือ่สตัย์สจุรติต่อกนัการเล่นแชร์ในแต่ละวงก็จะเป็นไปด้วยความสะดวกเรยีบร้อย 
ทุกคนสามารถเล่นแชร์กันได้อย่างสบายใจ เพราะจะไม่เกิดกรณีการเบี้ยวแชร์หรือ 
โกงแชร์กนัอกีต่อไป ซึง่กจ็ะสมประโยชน์แก่ทกุฝ่ายทีจ่ะได้รบัเงนิทนุกองกลาง เพือ่เป็น
ทุนใช้จ่ายในกรณีจ�าเป็นเร่งด่วนต้องใช้เงินในการด�าเนินชีวิตต่อไป
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