
 ๑ 
พระราชก าหนด 

นิติบุคคลเฉพาะกจิเพือ่การแปลงสินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ ณ  วนัท่ี  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เป็นปีท่ี ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบนั 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรม 
ราชโองการโปรดเกลา้ฯ  ให้ประกาศวา่ 

 โดยท่ีเป็นการสมควรใหมี้กฎหมายวา่ดว้ยนิติบุคคลเฉพาะกิจ
เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๕) พุทธศกัราช ๒๕๓๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ 
ใหต้ราพระราชก าหนดข้ึนไว ้ ดงัต่อไปน้ี 
 
 มาตรา ๑   พระราชก าหนดน้ีเรียกวา่  “พระราชก าหนดนิติบุคคล
เฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์พ.ศ. ๒๕๔๐” 

 ช่ือพระราชบญัญติั 

 มาตรา ๒*   พระราชก าหนดน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจาก 
วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 วนัท่ีพระราชบญัญติั 
ใชบ้งัคบั 

 มาตรา ๓   ในพระราชก าหนดน้ี  
 “การแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   การรับโอน
สินทรัพยแ์ละการออกหลกัทรัพยจ์  าหน่ายแก่ผูล้งทุนโดยก าหนดใหผ้ลประโยชน์
ตอบแทนแก่ผูถื้อหลกัทรัพยข้ึ์นอยูก่บักระแสรายรับท่ีเกิดจากสินทรัพยท่ี์รับโอนมา 

 บทนิยาม 

 “สินทรัพย”์  หมายความวา่   สิทธิเรียกร้องหรือสิทธิอ่ืนใดท่ี
ก่อใหเ้กิดกระแสรายรับข้ึนในอนาคตไม่วา่รายรับนั้นจะมีความแน่นอนหรือไม่ 
ก็ตาม เช่น สัญญาใหกู้ย้มืเพื่อท่ีอยูอ่าศยั หรือสิทธิตามสัมปทานสร้างถนนเก็บ 
ค่าผา่นทาง 

  

 
 
*          ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี ๑๑๔  ตอน ๒๙  ก  ลงวนัท่ี  ๒๘  มิถุนายน ๒๕๔๐  มีผลใชบ้งัคบัเม่ือ  
๒๙ มิถุนายน  ๒๕๔๐



 ๒ 
 

 

   “นิติบุคคลเฉพาะกิจ”  หมายความวา่   นิติบุคคลซ่ึงจดัตั้งข้ึนเพื่อ
ด าเนินการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยต์ามพระราชก าหนดน้ี 

   “กองทุนรวม”  หมายความวา่   กองทุนรวมตามกฎหมายวา่ดว้ย 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

   “โครงการ”  หมายความวา่   โครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์
   “คณะกรรมการ ก.ล.ต.”  หมายความวา่   คณะกรรมการก ากบั 

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
   “ส านกังาน ก.ล.ต.”  หมายความวา่   ส านกังานคณะกรรมการก ากบั 

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
   “พนกังานเจา้หนา้ท่ี”  หมายความวา่   ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งให ้

ปฏิบติัการตามพระราชก าหนดน้ี 
   “รัฐมนตรี”  หมายความวา่   รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชก าหนดน้ี 

รัฐมนตรีผูรั้กษาการ
ตามพระราชก าหนด 

 
 มาตรา ๔   ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัรักษาการตาม 
พระราชก าหนดน้ี 

 
 

หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

 

อ านาจหนา้ท่ีของ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 
 มาตรา ๕   ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจหนา้ท่ีตามพระราช
ก าหนดน้ีดงัต่อไปน้ี 
 (๑)  ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์
 (๒)  ก ากบัดูแลใหนิ้ติบุคคลเฉพาะกิจปฏิบติัตามพระราชก าหนดน้ี 

 
  (๓)  ก าหนดประเภทของสินทรัพยแ์ละหลกัทรัพยท่ี์อนุญาตใหท้ าการ

แปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์
 (๔)  ออกประกาศเพื่อปฏิบติัการตามพระราชก าหนดน้ี 
 (๕)  ก าหนดค่าธรรมเนียมในการด าเนินการต่าง ๆ ตามพระราช
ก าหนดน้ี 
 (๖)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือท่ีปรึกษาเพื่อปฏิบติัอยา่งหน่ึง 
อยา่งใดตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. มอบหมาย 
 (๗)  วางระเบียบเก่ียวกบัการประชุมและการปฏิบติัหนา้ท่ีของ 
คณะอนุกรรมการ 



 ๓ 
 
 

 (๘)  ปฏิบติัการอ่ืนใดเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง 
พระราชก าหนดน้ี 
 ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวรรคหน่ึงเม่ือประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

  

 มาตรา ๖   ใหค้ณะอนุกรรมการและท่ีปรึกษาตามมาตรา ๕ 
วรรคหน่ึง (๖) ไดรั้บประโยชน์ตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
โดยจ่ายจากเงินของส านกังาน ก.ล.ต. 

 ประโยชน์ตอบแทนแก่
คณะอนุกรรมการและ 
ท่ีปรึกษา 

 มาตรา ๗   ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. มีอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีบญัญติั 
ไวใ้นพระราชก าหนดน้ี  รวมทั้งรับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามพระราชก าหนดน้ี 

 อ านาจหนา้ท่ี 
ส านกังาน ก.ล.ต. 

 มาตรา ๘   การก าหนดค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๕ วรรคหน่ึง (๕) 
ใหค้  านึงถึงค่าใชจ่้ายและภาระต่าง ๆ ในการด าเนินการตามความเป็นจริง และตอ้ง
มิไดมุ้่งหมายใหเ้กิดรายไดเ้ป็นส าคญั และค่าธรรมเนียมดงักล่าวใหต้กเป็นของ
ส านกังาน ก.ล.ต. 

 การก าหนด 
ค่าธรรมเนียม 

หมวด ๒ 
นิติบุคคลเฉพาะกิจ 

 

  

 มาตรา ๙   นิติบุคคลเฉพาะกิจอาจจดัตั้งในรูปของบริษทัจ ากดั 
บริษทัมหาชนจ ากดั กองทุนรวม หรือนิติบุคคลอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  

 การจดัตั้งนิติบุคคล 
เฉพาะกิจ 

 มาตรา ๑๐   ผูมี้สิทธิเสนอโครงการใหส้ านกังาน ก.ล.ต. พิจารณา 
มีดงัต่อไปน้ี 

 ผูมี้สิทธิเสนอโครงการ 

 (๑)  ธนาคารพาณิชย ์
 (๒)  บริษทัเงินทุน 
 (๓)  บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 
 (๔)  บริษทัหลกัทรัพย ์
 (๕)  นิติบุคคลอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

  



 ๔ 
 

 
 

   โครงการท่ีเสนอใหย้ืน่มาพร้อมกบัการขออนุญาตเสนอขาย 
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่หรือการขออนุญาตจดัตั้งกองทุนรวมตามกฎหมายวา่ดว้ย 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยจะตอ้งระบุประเภทของบุคคลท่ีจะเป็น 
นิติบุคคลเฉพาะกิจและรายละเอียดต่าง ๆ ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการ 
ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

   ถา้โครงการท่ีเสนอเป็นการจดัตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจในรูป 
กองทุนรวม  ใหเ้สนอบริษทัหลกัทรัพยท่ี์จะเป็นผูจ้ดัการกองทุนรวมมาดว้ย 

การด าเนินการภายหลงั
ท่ีส านกังานไดอ้นุมติั
โครงการ 

 
 มาตรา ๑๑   เม่ือส านกังาน ก.ล.ต. ไดอ้นุมติัโครงการใดแลว้ 
 (๑)  ถา้เป็นกรณีของนิติบุคคลเฉพาะกิจท่ีเป็นบริษทัจ ากดั 
หรือบริษทัมหาชนจ ากดั  ให้ส านกังาน ก.ล.ต. จดทะเบียนรับบริษทัจ ากดัหรือ 
บริษทัมหาชนจ ากดัตามโครงการนั้นเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ  และใหถื้อวา่ 
นิติบุคคลเฉพาะกิจนั้นไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ และ 
สามารถด าเนินการเสนอขายหลกัทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยต่์อไปได ้

   (๒)  ถา้เป็นกรณีของนิติบุคคลเฉพาะกิจท่ีเป็นกองทุนรวม   
ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยต์ามท่ีระบุในโครงการจดัใหมี้ผูดู้แลผลประโยชน์ของ 
กองทุนรวม  และสามารถด าเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนแก่ประชาชนและ 
จดทะเบียนกองทุนรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ต่อไปได ้ ในการจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. รับจดทะเบียน
การเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจพร้อมกนัดว้ย 

   ในการด าเนินการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ ใหค้ณะกรรมการ 
ก.ล.ต. มีอ านาจประกาศก าหนดใหป้ฏิบติัแตกต่างไปจากท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย 
วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้

อ านาจหนา้ท่ีของ 
นิติบุคคลเฉพาะกิจ 

  มาตรา ๑๒   นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งด าเนินการต่าง ๆ ตามท่ีก าหนด
ไวใ้นโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัและสามารถเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่สืบเน่ืองจาก
โครงการใดโครงการหน่ึงตามท่ีเสนอมาเท่านั้น 

 
  อ านาจตามท่ีก าหนดในวรรคหน่ึง ใหห้มายความรวมถึงอ านาจ 

ดงัต่อไปน้ี   
 (๑)  รับโอนสินทรัพย ์
 (๒)  ออกหลกัทรัพยจ์  าหน่ายแก่ผูล้งทุน 
 (๓)  ท าสัญญากบับุคคลต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการ 
ใหเ้ป็นไปตามโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั 



 ๕ 
 

  (๔)  ก่อหน้ีสินหรือภาระผกูพนัตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 
 (๕)  ลงทุนหรือหาผลประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์รับโอนมาได ้
ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต 

  

 มาตรา ๑๓   หา้มมิให้นิติบุคคลเฉพาะกิจกระท าการใด 
นอกจากท่ีก าหนดไวใ้นโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั  เวน้แต่จะไดรั้บการผอ่นผนั 
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ขอ้ห้ามในการ 
ด าเนินการ 

 มาตรา ๑๔   ในกรณีท่ีการด าเนินงานของนิติบุคคลเฉพาะกิจ 
ตามพระราชก าหนดน้ีมีลกัษณะเป็นการประกอบธุรกิจเงินทุนหรือธุรกิจเครดิต 
ฟองซิเอร์  ใหนิ้ติบุคคลเฉพาะกิจสามารถกระท าไดโ้ดยมิตอ้งไดรั้บอนุญาตตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 

 ขอ้ห้ามในการ 
ด าเนินการ 

 มาตรา ๑๕   ในกรณีการรับโอนสินทรัพยท่ี์เป็นสิทธิเรียกร้อง   
โดยใหผู้รั้บช าระหน้ีเดิมเป็นตวัแทนเรียกเก็บและรับช าระหน้ีท่ีเกิดข้ึน  การโอน
สิทธิเรียกร้องดงักล่าวเป็นอนัชอบดว้ยกฎหมายโดยไม่ตอ้งบอกกล่าวการโอน 
ไปยงัลูกหน้ีตามบทบญัญติัมาตรา ๓๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์  
แต่ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของลูกหน้ีท่ีจะยกขอ้ต่อสู้ตามมาตรา ๓๐๘ วรรคสอง 
แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

 ผูรั้บช าระหน้ีเดิมเป็น 
ตวัแทนเรียกเก็บและ 
รับช าระหน้ี 

 ใหต้วัแทนเรียกเก็บและรับช าระหน้ีตามวรรคหน่ึงมีหนา้ท่ีเก็บ
รักษาบญัชีและรายช่ือลูกหน้ีตามสินทรัพยท่ี์โอนไปแลว้นั้นไวเ้ป็นบญัชีเฉพาะ 
และใหลู้กหน้ีมีสิทธิตรวจดูบญัชีรายช่ือของตนได ้

  

 ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนตวัแทนเรียกเก็บและรับช าระหน้ีเป็น 
บุคคลอ่ืนใดท่ีมิใช่ผูรั้บช าระหน้ีเดิม ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจบอกกล่าวการโอนสิทธิ
เรียกร้องนั้นไปยงัลูกหน้ีนบัตั้งแต่วนัท่ีไดมี้การเปล่ียนแปลงตวัแทนเรียกเก็บและ
รับช าระหน้ี  เวน้แต่การเปล่ียนตวัแทนนั้นเป็นไปโดยผลของกฎหมายอนัเน่ือง 
มาจากการควบกิจการของบุคคลดงักล่าว 

  

 มาตรา ๑๖   การโอนสินทรัพยต์ามโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั   
ถา้เป็นสินทรัพยท่ี์มีหลกัประกนัอยา่งอ่ืนท่ีมิใช่สิทธิจ านอง สิทธิจ าน า หรือสิทธิ 
อนัเกิดข้ึนแต่การค ้าประกนั ใหสิ้ทธิตามสินทรัพยน์ั้นตกแก่ผูรั้บโอนทุกช่วง 
จนถึงนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

 การโอนสินทรัพยท่ี์มี
หลกัประกนัท่ีมิใช่ 
สิทธิจ านอง สิทธิจ าน า 
หรือสิทธิอนัเกิดข้ึนแต่
การค ้าประกนั 

 



 ๖ 
 

การยกเวน้ค่าธรรมเนียม 
การโอนสินทรัพย ์

  มาตรา ๑๗   การโอนสินทรัพยท่ี์มีสิทธิจ านอง สิทธิจ าน า  
หรือมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืนตามโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั ใหไ้ดรั้บยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่วา่จะก าหนดในกฎหมายใดบรรดาท่ีเกิดข้ึนเน่ืองใน 
การโอนสินทรัพยห์รือการโอนหลกัประกนัของสินทรัพยด์งักล่าว 

บทยกเวน้ ป.พ.พ. 
มาตรา ๖๕๔ 

 
 มาตรา ๑๘   การโอนสินทรัพยต์ามโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัท่ีมี 
ดอกเบ้ียโดยชอบดว้ยกฎหมายเกินกวา่ร้อยละสิบหา้ต่อปี  มิใหน้ าบทบญัญติั
มาตรา ๖๕๔ แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยม์าใชบ้งัคบั  และใหนิ้ติบุคคล
เฉพาะกิจมีสิทธิคิดดอกเบ้ียจากสินทรัพยน์ั้นในอตัราไม่สูงกวา่อตัราท่ีคิดไวเ้ดิมได ้ 
ทั้งน้ี ตามวธีิการคิดดอกเบ้ียท่ีก าหนดไวแ้ต่เดิม 

การน ามาตรา ๑๕   
มาตรา ๑๖  และ 
มาตรา ๑๗ มาใชบ้งัคบั 
โดยอนุโลม 

 
 มาตรา ๑๙   การโอนสินทรัพยต์ามโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัท่ีมี 
ขอ้ก าหนดให้ผูจ้  าหน่ายสินทรัพยรั์บโอนสินทรัพยจ์ากนิติบุคคลเฉพาะกิจคืนไปได้
ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๑๕  มาตรา ๑๖  และมาตรา ๑๗  มาใชบ้งัคบักบัการโอน 
สินทรัพยคื์นโดยอนุโลม 

บทยกเวน้
พระราชบญัญติั
ลม้ละลายฯ   
มาตรา ๑๑๔ 

 
 มาตรา ๒๐   ในกรณีท่ีนิติบุคคลเฉพาะกิจรับโอนสินทรัพยจ์าก 
ผูจ้  าหน่ายสินทรัพยม์าอยา่งแทจ้ริง  มิใหน้ ามาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชบญัญติั 
ลม้ละลาย พุทธศกัราช ๒๔๘๓ มาใชบ้งัคบั 
 การรับโอนสินทรัพยจ์ากผูจ้  าหน่ายสินทรัพยม์าอยา่งแทจ้ริงตาม
วรรคหน่ึง  หมายความถึง  การโอนสินทรัพยท่ี์ 
 (๑)  มีการช าระราคาตามราคาตลาดท่ีเป็นธรรม 
                           (๒)  ท าให้นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งเป็นผูรั้บความเส่ียงและ 
ผลตอบแทนในสินทรัพย ์และ  
                           (๓)  นิติบุคคลเฉพาะกิจสามารถถือสิทธิในผลประโยชน์ท่ีมีของ 
สินทรัพยท่ี์รับโอนได ้
                           นอกจากลกัษณะของการรับโอนสินทรัพยอ์ยา่งแทจ้ริงตามท่ี 
ก าหนดในวรรคสองแลว้  คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศก าหนดลกัษณะอ่ืน 
เพิ่มเติมดว้ยก็ได ้

ให้ผูถื้อหลกัทรัพยข์อง 
นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็น 
เจา้หน้ีบุริมสิทธิ  

 
 มาตรา ๒๑   ในกรณีท่ีหลกัทรัพยท่ี์นิติบุคคลเฉพาะกิจเสนอขาย 
เป็นตราสารหน้ีท่ีมิใช่ตราสารหน้ีท่ีมีสิทธิดอ้ยกวา่เจา้หน้ีสามญั  ใหผู้ถื้อหลกัทรัพย ์
ของนิติบุคคลเฉพาะกิจมีฐานะเป็นเจา้หน้ีบุริมสิทธิพิเศษเหนือสินทรัพยท่ี์นิติบุคคล
เฉพาะกิจรับโอนมา  โดยให้มีสิทธิไดรั้บช าระหน้ีจากสินทรัพยน์ั้นในล าดบัก่อน
บุริมสิทธิอ่ืน 

 



 ๗ 
 

                           ในกรณีท่ีเก่ียวกบับุริมสิทธิพิเศษตามวรรคหน่ึง ใหผู้ถื้อหลกัทรัพย์
มีฐานะเป็นเจา้หน้ีมีประกนัตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลาย 

  

                            มาตรา ๒๒   ในกรณีท่ีส านกังาน ก.ล.ต. พบวา่นิติบุคคล 
เฉพาะกิจใดด าเนินการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยใ์นลกัษณะท่ีเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์โดยมิไดมุ้่งหมายท่ีจะท าการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยอ์ยา่งแทจ้ริง 
ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. มีอ านาจเพิกถอนการจดทะเบียนนิติบุคคลเฉพาะกิจนั้นได ้
และใหบุ้คคลดงักล่าวชดใชเ้งินเป็นจ านวนเท่ากบัจ านวนเงินท่ีตนไดรั้บยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมในการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยพ์ร้อมเงินเพิ่มในอตัรา 
ร้อยละสองต่อเดือนของจ านวนเงินท่ีตอ้งช าระตั้งแต่วนัท่ีถูกเพิกถอนการเป็น 
นิติบุคลเฉพาะกิจ ใหแ้ก่ส านกังาน ก.ล.ต. 

 อ านาจเพิกถอนการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล 
เฉพาะกิจ 

                            มาตรา ๒๓   การเลิกนิติบุคคลเฉพาะกิจท่ีเป็นบริษทัจ ากดัหรือ 
บริษทัมหาชนจ ากดั จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูถื้อหลกัทรัพยซ่ึ์งถือหลกัทรัพย ์
เกินกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหลกัทรัพยท่ี์จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

 การเลิกนิติบุคคล 
เฉพาะกิจ 

                            มาตรา ๒๔   นิติบุคคลเฉพาะกิจส้ินสุดลงเม่ือ 
                            (๑)  ไม่รับโอนสินทรัพยห์รือไม่ออกหลกัทรัพยจ์  าหน่ายแก่ 
ผูล้งทุนตามโครงการภายในหกเดือนนบัแต่วนัอนุมติัโครงการ 

 การส้ินสุดของนิติบุคคล 
เฉพาะกิจ 

                            (๒)  ไดช้ าระหน้ีใหแ้ก่ผูล้งทุนในหลกัทรัพยข์องนิติบุคคล 
เฉพาะกิจจนครบถว้นแลว้ 

  

                            (๓)  ผูถื้อหลกัทรัพยข์องนิติบุคคลเฉพาะกิจซ่ึงถือหลกัทรัพย ์
เกินกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหลกัทรัพยท่ี์จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดมีมติให้เลิก และ 
ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.  

  

                            (๔)  เม่ือมีเหตุตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ   

                            (๕)  เม่ือส านกังาน ก.ล.ต. เพิกถอนการจดทะเบียนตาม 
มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๙ 

  

หมวด ๓ 
ผูแ้ทนชัว่คราว 

 

  

                            มาตรา ๒๕   ในกรณีท่ีส านกังาน ก.ล.ต. เห็นวา่นิติบุคคล 
เฉพาะกิจท่ีเป็นบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัใดไม่มีผูมี้อ  านาจด าเนินการ 
แทนนิติบุคคลเฉพาะกิจ หรือมีแต่ไม่อาจด าเนินการไดไ้ม่วา่ดว้ยเหตุใด 
อนัจะเป็นผลท าใหก้ารด าเนินการตามโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัตอ้งหยดุชะงกัลง  
ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. มีอ านาจแต่งตั้งบุคคลคนหน่ึงหรือหลายคนตามท่ีเห็นสมควร
เป็นผูแ้ทนชัว่คราวของนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

 
อ านาจแต่งตั้งผูแ้ทน 
ชัว่คราว 



 ๘ 
 

 
                                ใหผู้แ้ทนชัว่คราวตามวรรคหน่ึงมีอ านาจแต่เพียงผูเ้ดียว 

ในการจดัการกิจการของนิติบุคคลเฉพาะกิจนั้นไดทุ้กประการ ตลอดจนกระท าการ 
ท่ีจ  าเป็นเพื่อใหกิ้จการด าเนินไปตามโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั 
                               ในกรณีมีเหตุอนัควร ส านกังาน ก.ล.ต. อาจเปล่ียนแปลงบุคคล 
ท่ีเป็นผูแ้ทนชัว่คราวได ้ 

 
การแจง้ค  าสั่งแต่งตั้ง 
ผูแ้ทนชัว่คราว 

 
                               มาตรา ๒๖   ในการแต่งตั้งผูแ้ทนชัว่คราวตามมาตรา ๒๕ 
ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. แจง้ค าสั่งโดยปิดประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ส านกังานของ 
นิติบุคคลเฉพาะกิจนั้นเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สิบหา้วนั และใหป้ระกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาและในหนงัสือพิมพร์ายวนัท่ีแพร่หลายในทอ้งถ่ินนั้นอยา่งนอ้ย 
หน่ึงฉบบั  

   

ผลของการแต่งตั้ง 
ผูแ้ทนชัว่คราว  

                                 มาตรา ๒๗  เม่ือส านกังาน ก.ล.ต. ไดแ้จง้ค าสั่งแต่งตั้งผูแ้ทน 
ชัว่คราวของนิติบุคคลเฉพาะกิจใดตามมาตรา ๒๖ แลว้ 
                            (๑)  ใหก้รรมการ พนกังาน หรือบุคคลใด ๆ ของนิติบุคคล 
เฉพาะกิจนั้นจดัการอนัสมควรเพื่อปกปักรักษาทรัพยแ์ละประโยชน์ของผูถื้อ 
หลกัทรัพยข์องนิติบุคคลเฉพาะกิจ และรีบรายงานกิจการ และมอบทรัพยสิ์น 
พร้อมสมุดบญัชี เอกสาร ดวงตรา และหลกัฐานอ่ืนอนัเก่ียวกบักิจการของ 
นิติบุคคลเฉพาะกิจใหแ้ก่ผูแ้ทนชัว่คราวภายในระยะเวลาตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. 
ก าหนด  
                           (๒)  ใหบุ้คคลใด ๆ ซ่ึงครอบครองทรัพยสิ์นหรือเอกสารของ 
นิติบุคคลเฉพาะกิจแจง้การครอบครองให้ผูแ้ทนชัว่คราวทราบภายในระยะเวลา 
ตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

อ านาจถอดถอนผูแ้ทน
ชัว่คราว 

                            มาตรา  ๒๘   ในกรณีท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ 
ในการแต่งตั้งผูมี้อ  านาจในการด าเนินการใหม่ของนิติบุคคลเฉพาะกิจแลว้  
ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. มีค  าสั่งถอดถอนผูแ้ทนชัว่คราว โดยใหปิ้ดประกาศไว ้
ในท่ีเปิดเผย ณ ส านกังานของนิติบุคคลเฉพาะกิจนั้นไม่นอ้ยกวา่สิบหา้วนั  
และใหป้ระกาศค าสั่งดงักล่าวในราชกิจจานุเบกษา และในหนงัสือพิมพร์ายวนั 
ท่ีแพร่หลายในทอ้งถ่ินอยา่งนอ้ยหน่ึงฉบบั 

อ านาจเพิกถอนการ   
จดทะเบียนนิติบุคคล
เฉพาะกิจและการ    
แต่งตั้งผูช้  าระบญัชี 

                            มาตรา  ๒๙   ในกรณีท่ีส านกังาน ก.ล.ต. เห็นวา่นิติบุคคลเฉพาะกิจ
ใดไม่อาจด าเนินการต่อไปได ้ใหเ้พิกถอนการจดทะเบียนนิติบุคคลเฉพาะกิจและ 
แต่งตั้งผูช้  าระบญัชี  ของนิติบุคคลเฉพาะกิจนั้น และใหถื้อวา่การแต่งตั้งดงักล่าวเป็น
การแต่งตั้งผูช้  าระบญัชีตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการจดัตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจดงักล่าว 



 ๙ 
 

 การช าระบญัชีตามวรรคหน่ึงใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัแห่ง 
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยการช าระบญัชีบริษทัจ ากดัหรือกฎหมาย 
วา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัวา่ดว้ยการช าระบญัชี แลว้แต่กรณี เวน้แต่การใด 
ในการช าระบญัชีเป็นอ านาจและหนา้ท่ีของท่ีประชุมใหญ่ ใหเ้ป็นอ านาจและ 
หนา้ท่ีของส านกังาน ก.ล.ต.  

 
  

หมวด ๔ 
พนกังานเจา้หนา้ท่ี 

 

 
 

                            มาตรา ๓๐   ในการปฏิบติัหนา้ท่ี ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจ 
ดงัต่อไปน้ี 

 
อ านาจของพนกังาน 
เจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติั 
หนา้ท่ี 

(๑) เขา้ไปในสถานท่ีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม หรือตวัแทนเรียกเก็บและรับช าระหน้ีของ 
นิติบุคคลเฉพาะกิจหรือสถานท่ีใด ๆ ซ่ึงรวบรวมหรือประมวลขอ้มูลโดยไดรั้บ 
การมอบหมายของบุคคลดงักล่าว หรือสถานท่ีใด ๆ ซ่ึงเก็บเอกสารหลกัฐาน 
หรือทรัพยสิ์นของนิติบุคคลเฉพาะกิจ ในระหวา่งเวลาพระอาทิตยข้ึ์นจนถึง 
พระอาทิตยต์ก หรือในระหวา่งเวลาท าการของสถานท่ีนั้นเพื่อตรวจสอบกิจการ 
ทรัพยสิ์นและหน้ีสินของนิติบุคคลเฉพาะกิจ รวมทั้งเอกสาร หลกัฐาน ทรัพยสิ์น 
หรือขอ้มูลเก่ียวกบันิติบุคคลเฉพาะกิจ 

 
 

(๒) เขา้ไปในสถานท่ีใด ๆ ในระหวา่งเวลาพระอาทิตยข้ึ์น 
จนถึงพระอาทิตยต์ก หรือในระหวา่งเวลาท าการของสถานท่ีนั้นเพื่อท าการตรวจ 
ทรัพยสิ์น ตรวจสอบสมุดบญัชี เอกสาร หรือหลกัฐานท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบั 
การกระท าอนัเป็นความผดิตามพระราชก าหนดน้ี 

 
 

(๓)   ยดึหรืออายดัเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การกระท าความผดิตามพระราชก าหนดน้ีเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
หรือด าเนินคดี 

 
 

(๔)   สั่งใหก้รรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูส้อบบญัชีของ 
นิติบุคคลเฉพาะกิจ ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตวัแทน 
เรียกเก็บและรับช าระหน้ีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ หรือผูร้วบรวมหรือประมวล 
ขอ้มูลท่ีไดรั้บมอบหมายจากบุคคลดงักล่าว หรือบุคคลใด ๆ ท่ีเป็นผูเ้ก็บเอกสาร 
 

 
 



 ๑๐ 
 

 
  หลกัฐาน หรือทรัพยสิ์นของนิติบุคคลเฉพาะกิจ มาใหถ้อ้ยค าหรือส่งส าเนา 

หรือแสดงสมุดบญัชี เอกสาร ดวงตรา หรือหลกัฐานอ่ืนเก่ียวกบักิจการ  
การด าเนินงาน ทรัพยสิ์น และหน้ีสินของนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

  (๕)  สั่งใหบุ้คคลใด ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 
ของพนกังานเจา้หนา้ท่ีมาให้ถอ้ยค าหรือส่งส าเนาหรือแสดงสมุดบญัชี เอกสาร 
หลกัฐาน หรือวตัถุใดท่ีเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นแก่การปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังาน 
เจา้หนา้ท่ี 

การแสดงบตัรประจ าตวั 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

                            มาตรา ๓๑   ในการปฏิบติัหนา้ท่ี พนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งแสดง 
บตัรประจ าตวัแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  
                           บตัรประจ าตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ี ให้เป็นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรี 
ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

พนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็น 
เจา้พนกังานตาม 
ประมวลกฎหมาย
อาญา 

                            มาตรา ๓๒   ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชก าหนดน้ี 
ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
 หมวด ๕ 

บทก าหนดโทษ 
 

บทก าหนดโทษผูเ้สนอ 
โครงการท่ีแสดง         
ขอ้ความอนัเป็นเทจ็ 

                            มาตรา ๓๓   ผูใ้ดเสนอโครงการตามมาตรา ๑๐ โดยแสดง 
ขอ้ความอนัเป็นเทจ็หรือปกปิดขอ้ความจริงซ่ึงควรบอกให้แจง้ ตอ้งระวางโทษ 
ปรับไม่เกินหา้แสนบาท 

บทก าหนดโทษ           
นิติบุคคลเฉพาะกิจท่ี    
ฝ่าฝืนโครงการ 

                           มาตรา ๓๔   นิติบุคคลเฉพาะกิจใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๓ ตอ้งระวาง 
โทษปรับไม่เกินสามแสนบาท 

บทก าหนดโทษผูบ้ริหาร 
ของผูเ้สนอโครงการ  
หรือนิติบุคคลเฉพาะกิจ 
ท่ีฝ่าฝืนพระราชก าหนด 

                          มาตรา ๓๕   ในกรณีท่ีการกระท าความผดิตามมาตรา ๓๓  
หรือมาตรา ๓๔ เป็นการกระท าความผดิท่ีเกิดจากการสั่งการ การกระท าการ  
การไม่สั่งการหรือการไม่กระท าการอนัเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งกระท าของกรรมการ 
ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผดิชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น  
บุคคลนั้นตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  
หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

บทก าหนดโทษบุคคล 
ใด ๆ ท่ีฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ 

                            มาตรา ๓๖   ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๒๗ ตอ้งระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

 
 

                                  



 ๑๑ 
 

                        มาตรา ๓๗   ในกรณีท่ีผูก้ระท าความผิดตามมาตรา ๓๖  
เป็นนิติบุคคล ถา้การกระท าความผดิของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ  
การกระท าการ การไม่สั่งการ หรือการไม่กระท าการ อนัเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งกระท าของ
กรรมการ ผูจ้ดัการหรือบุคคลใดซ่ึงรับผดิชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น 
บุคคลนั้นตอ้งรับโทษตามท่ีบญัญติัไวส้ าหรับความผดินั้น ๆ ดว้ย 

 บทก าหนดโทษผูบ้ริหาร 
ของผูท่ี้กระท าตาม 
มาตรา ๓๖ ในกรณีท่ี
ผูก้ระท าผิดนั้นเป็น 
นิติบุคคล 

                        มาตรา ๓๘   ผูใ้ดขดัขวางพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีตาม 
มาตรา ๓๐ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 
หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

 บทก าหนดโทษ 
ผูข้ดัขวางพนกังานเจา้หนา้ท่ี 

                        มาตรา ๓๙   ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสั่งหรือไม่อ านวยความสะดวก 
แก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรา ๓๐ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
หกเดือน หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

 บทก าหนดโทษ 
ผูไ้ม่ปฏิบติัตามค าสัง่ 
หรือไม่อ  านวยความ 
สะดวกแก่พนกังาน 
เจา้หนา้ท่ี 

                         มาตรา ๔๐   ผูใ้ดใหถ้อ้ยค าอนัเป็นเท็จต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
ซ่ึงอาจท าใหผู้อ่ื้นหรือประชาชนเสียหาย ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

 บทก าหนดโทษผูใ้ห้ 
ถอ้ยค าเทจ็ต่อพนกังาน 
เจา้หนา้ท่ี 

                         มาตรา ๔๑   ผูใ้ดถอน ท าใหเ้สียหาย ท าลาย หรือท าให้ 
ไร้ประโยชน์ซ่ึงตราหรือเคร่ืองหมายซ่ึงพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดป้ระทบัหรือ 
หมายไวท่ี้ส่ิงใด ๆ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรา ๓๐ เพื่อเป็นหลกัฐานในการยดึ 
หรืออายดัหรือรักษาส่ิงนั้น ๆ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกิน 
สามแสนบาท 

 บทก าหนดโทษผูท้  าลาย 
หรือท าให้เสียหายซ่ึง 
ตราหรือเคร่ืองหมาย 
ซ่ึงพนกังานเจา้หนา้ท่ี         
ไดท้  าข้ึน 

                         มาตรา ๔๒   ผูใ้ดท าใหเ้สียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย 
หรือท าใหสู้ญหายหรือไร้ประโยชน์ซ่ึงทรัพยสิ์นหรือเอกสารใด ๆ อนัพนกังาน 
เจา้หนา้ท่ีไดย้ดึ อายดั รักษาไว ้หรือสั่งใหส่้งเพื่อเป็นพยานหลกัฐานตาม 
มาตรา ๓๐ ไม่วา่พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะรักษาทรัพยสิ์นหรือเอกสารนั้นไวเ้อง 
หรือสั่งใหผู้น้ั้นหรือผูอ่ื้นส่งหรือรักษาไวก้็ตาม ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 
หกเดือนถึงสามปี และปรับตั้งแต่หกหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท 

 
 
บทก าหนดโทษผูท่ี้ท  าให้ 
เสียหายแก่ทรัพยสิ์นหรือ 
เอกสารอนัพนกังาน 
เจา้หนา้ท่ีไดย้ดึ อายดั 
รักษาไวห้รือสัง่ให้ส่ง 

                           มาตรา ๔๓   ความผดิตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ 
มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ใหค้ณะกรรมการ 
เปรียบเทียบความผิดท่ีรัฐมนตรีแต่งตั้งมีอ านาจเปรียบเทียบได ้
                           คณะกรรมการเปรียบเทียบท่ีรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหน่ึง 
ใหมี้จ านวนสามคน 

 คณะกรรมการเปรียบเทียบ 
และความผิดท่ีเปรียบเทียบ
ได ้



 ๑๒ 
 

 
บทก าหนดโทษผูบ้ริหาร 
ของผูท่ี้กระท าตาม 
มาตรา ๓๖ ในกรณีท่ี 
ผูก้ระท าผิดนั้นเป็น 
นิติบุคคล 

                            เม่ือคณะกรรมการเปรียบเทียบไดท้ าการเปรียบเทียบกรณีใด 
และผูต้อ้งไดช้ าระค่าปรับตามค าเปรียบเทียบภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
เปรียบเทียบก าหนดแลว้ ใหถื้อวา่คดีเลิกกนัตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมาย 
วธีิพิจารณาความอาญา 
                           ถา้ผูต้อ้งหาไม่ยนิยอมตามท่ีเปรียบเทียบ หรือเม่ือยนิยอมแลว้ 
ไม่ช าระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ใหด้ าเนินคดีต่อไป 

อายคุวามในการฟ้อง 
คดีความผิดท่ีเปรียบเทียบ 
ได ้

 
                           มาตรา ๔๔   ความผดิท่ีเปรียบเทียบไดต้ามมาตรา ๔๓ ถา้มิได ้
ฟ้องต่อศาลภายในหา้ปี นบัแต่วนักระท าความผดิเป็นอนัขาดอายคุวาม 

   
 
  

   

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
     พลเอก ชวลิต  ยงใจยทุธ 
             นายกรัฐมนตรี 

 

 

  

หมายเหตุ : -  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชก าหนดฉบบัน้ี คือ ธุรกิจการแปลงสินทรัพยเ์ป็น 
หลกัทรัพยเ์ป็นกระบวนการทางการเงินท่ีส าคญั ท่ีสามารถใชแ้กไ้ขอุปสรรคการขาดแคลนเงินทุน 
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของธุรกิจต่าง ๆ ได ้ รวมทั้งเป็นธุรกิจท่ีช่วยสร้างตราสารทางการเงินท่ีมี 
ความมัน่คงสูงประเภทใหม่ อนัจะเอ้ืออ านวยต่อการพฒันาตลาดทุนและการระดมเงินออมของประเทศ 
ประกอบกบัในปัจจุบนัประเทศไทยก าลงัเผชิญกบัปัญหาภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลง อนัเป็นผลมาจาก 
ธุรกิจต่าง ๆ อยูใ่นภาวะซบเซา และขาดแคลนเงินทุนหมุนเวยีน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
ซ่ึงส่งผลกระทบตอ่การด าเนินงานและการบริหารสภาพคล่องของสถาบนัการเงินโดยทัว่ไปอยา่ง 
กวา้งขวางและมีผลต่อเน่ืองต่อการฟ้ืนฟเูศรษฐกิจของประเทศ  จึงสมควรมีกฎหมายวา่ดว้ยนิติบุคคล 
เฉพาะกิจเพ่ือการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์และเน่ืองจากภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจในขณะน้ี 
อาจส่งผลลุกลามกวา้งขวางออกไปจนยากแก่การรักษาความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และโดยท่ีเป็น 
กรณีฉุกเฉินท่ีมีความจ าเป็นรีบด่วนในอนัท่ีจะรักษาความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจ าเป็น 
ตอ้งตราพระราชก าหนดน้ี 

 
 


