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ประกาศกระทรวงการคลัง 
เร่ือง  กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ  ๕  แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๕๘ 

(เร่ือง  สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับ) 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๕  ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  และข้อ  ๑๓  แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ  
ฉบับที่  ๕๘  ลงวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๑๕  ว่าด้วยการควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัย
หรือผาสุกแห่งสาธารณชน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงออกประกาศกําหนดให้การให้สินเชื่อรายย่อย
ระดับจังหวัดอันเป็นกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับการธนาคาร  ซึ่งมีลักษณะตามท่ีระบุไว้ในประกาศน้ี  
เป็นกิจการที่ต้องขออนุญาต  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด”  หมายความว่า  การให้กู้ยืมเงิน  การรับซื้อ  ซื้อลด  หรือรับช่วง

ซื้อลดตั๋วเงิน  หรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด  การให้เช่าซื้อ  การให้เช่าแบบลีสซิ่งแก่บุคคลธรรมดาที่มี
หรือไม่มีวัตถุประสงค์  ที่มีหรือไม่มีทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกัน  ในจังหวัดที่สํานักงานใหญ่ของ 
ผู้ประกอบธุรกิจตั้งอยู่ 

“สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับ”  หมายความว่า  สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด
โดยมีวงเงินรวมสินเชื่อไม่เกินห้าหม่ืนบาทต่อลูกหนี้แต่ละราย  และมีระยะเวลาการให้สินเชื่อตามที่ผู้บริโภค
และผู้ประกอบธุรกิจได้ตกลงกัน 

สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับไม่รวมถึงสินเชื่อที่เกิดจากการให้เช่าซื้อและการขาย
แล้วเช่ากลับคืน  (Sale  and  Lease  Back)  ในสินค้าประเภทรถยนต์  รถจักรยานยนต์  การให้สินเชื่อ 
จํานําทะเบียนรถ  (Car  for  Cash)  การให้สินเชื่อจํานําทะเบียนรถจักรยานยนต์  การให้เช่าซื้อและการให้เช่า
แบบลีสซิ่งในสินค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายเป็นทางการค้าปกติและเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์เพื่อ 
การประกอบอาชีพ  สินเชื่อเพื่อการเดินทางไปทํางานในต่างประเทศ  สินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงาน 
ที่หน่วยต้นสังกัด  ได้มีการทําสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจ  และสินเชื่ออื่นตามที่สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ประกาศกําหนด 

“ผู้บริโภค”  หมายความว่า  ผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค 
“ผู้ประกอบธุรกิจ”  หมายความว่า  ผู้ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้

การกํากับเป็นทางการค้าปกติ 
“สํานักงานสาขา”  หมายความว่า  สํานักงานใด ๆ  ซึ่งแยกออกจากสํานักงานใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ

และตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับสํานักงานใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ  เพื่อการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย
ระดับจังหวัดภายใต้การกํากับในเร่ืองของกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ  ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า   
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และการรับชําระเงินจากลูกค้า  อย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้งหมด  โดยมีระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลของลูกค้าที่เก็บไว้  ณ  สํานักงานใหญ่หรือที่ทําการอื่นหรือไม่ก็ได้  ทั้งนี้  สํานักงานสาขาไม่รวมถึง 

(๑) จุดบริการประชาสัมพันธ์เพื่อหาลูกค้าใหม่  ซึ่งทําการแจกเอกสารแนะนําบริการหรือรับ
และตรวจสอบข้อมูลใบสมัครจากประชาชนท่ัวไป  โดยยังไม่เข้ากระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ   
ไม่มีการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า  และไม่มีการรับชําระเงินจากลูกค้า 

(๒) สถานที่ของตัวแทนที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่งตั้งเพื่อรับชําระเงิน  หรือทําการประชาสัมพันธ์  
รวมทั้งทําการแจกเอกสาร  แนะนําบริการหรือรับและตรวจสอบข้อมูลใบสมัครจากประชาชนแทน 
ผู้ประกอบธุรกิจ  เช่น  ที่ทําการไปรษณีย์  หรือจุดรับชําระเงินอื่นที่ไม่ใช่ของผู้ประกอบธุรกิจ 

(๓) การเปิดจุดบริการในงานนิทรรศการต่าง ๆ  เป็นการชั่วคราว  (Booth) 
(๔) สํานักงาน  หรือจุดบริการ  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามที่สํานักงานเศรษฐกิจการคลังอาจจะ

กําหนดต่อไป 
“สถาบันการเงิน”  หมายความว่า 
(๑) ธนาคารพาณิชย์  บริษัทเงินทุน  และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ

สถาบันการเงิน 
(๒) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

หมวด  ๑ 
การขออนุญาต 

 
 

ข้อ ๒ ให้การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับเป็นกิจการที่ต้อง
ขออนุญาต 

ความในวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับแก่ 
(๑) สถาบันการเงิน 
(๒) ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดแก่ผู้บริโภคเพื่อชําระค่าสินค้า  ค่าบริการ  

หรือค่าอื่นใดอันเป็นธุรกิจของตนเอง 
ข้อ ๓ ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับหรือผู้ประกอบธุรกิจ

สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย 
ระดับจังหวัดภายใต้การกํากับ 

ข้อ ๔ ผู้ประกอบธุรกิจต้องเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วน  บริษัทจํากัด  หรือบริษัท
มหาชนจํากัด  ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรี  ทั้งนี้  ในการอนุญาตดังกล่าวรัฐมนตรีจะกําหนด
หลักเกณฑ์ตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
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การย่ืนคําขอรับอนุญาตให้ย่ืนผ่านสํานักงานเศรษฐกิจการคลังหรือหน่วยงานอื่นใดท่ีสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลังกําหนด  ตามหลักเกณฑ์และแบบที่สํานักงานเศรษฐกิจการคลังกําหนด   

เม่ือได้รับคําขออนุญาต  และเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้ว  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
จะเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี  เพื่อพิจารณาอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้ 
การกํากับให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันทําการนับแต่วันที่ได้รับคําขอและเอกสารครบถ้วนถูกต้อง 

ข้อ ๕ ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่งชําระแล้วหรือเงินลงหุ้นตามแต่กรณีไม่ต่ํากว่า
ห้าล้านบาท 

หมวด  ๒ 
เง่ือนไขในการดําเนินงาน 

 
 

ข้อ ๖ ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับและ 
สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับ 

ข้อ ๗ ผู้ประกอบธุรกิจจะประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับได้เฉพาะ
ภายในพื้นที่จังหวัดที่สํานักงานใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจตั้งอยู่  และให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้
การกํากับแก่ผู้ใช้บริการเฉพาะท่ีมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดที่สํานักงานใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ
ตั้งอยู่เท่านั้น 

ข้อ ๘ อัตรารวมสูงสุดของดอกเบ้ีย  ค่าปรับ  ค่าบริการ  และค่าธรรมเนียมใด ๆ  ที่ผู้ประกอบธุรกิจ
อาจเรียกเก็บรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละสามสิบหกต่อปี  (Effective  rate) 

ข้อ ๙ ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุรายละเอียดค่าธรรมเนียม  ดอกเบ้ีย  และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
อันเนื่องจากสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับให้ชัดเจนครบถ้วนในเอกสารชี้ชวน  ใบสมัคร  
และสัญญา  ทั้งนี้  ตามแบบที่สํานักงานเศรษฐกิจการคลังกําหนด 

ข้อ ๑๐ ผู้ประกอบธุรกิจต้อง 
(๑) แจ้งให้สํานักงานเศรษฐกิจการคลังทราบถึงการเปิดสํานักงานสาขาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

ก่อนเปิดทําการสํานักงานสาขานั้น  ทั้งนี้  สํานักงานสาขาให้หมายความถึงสํานักงานสาขาตามที่สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลังประกาศกําหนด 

(๒) รักษาข้อมูลของผู้บริโภคไว้เป็นความลับ  เว้นแต่ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) การเปิดเผยโดยได้รับคํายินยอมเป็นหนังสือจากผู้บริโภค 
 (ข) การเปิดเผยตามหน้าที่  หรือเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวน  หรือการพิจารณาคดี 
 (ค) การเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจนั้น 
 (ง) การจัดส่งข้อมูลเครดิตให้แก่บริษัทข้อมูลเครดิต 
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 (จ) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 (ฉ) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์อื่นตามที่ได้รับอนุญาตจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ข้อ ๑๑ ห้ามผู้ประกอบธุรกิจกระทําการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดหาเงินทุนจากประชาชน 
(๒) ลดทุน  โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี 
(๓) ย้ายที่ตั้งสํานักงานใหญ่หรือย้ายหรือปิดสํานักงานสาขา  โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสํานักงาน

เศรษฐกิจการคลัง 
(๔) โอนหนี้ที่เกิดจากสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับไปเป็นหนี้ตามสัญญาบัญชี

เดินสะพัด  เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้บริโภคก่อน  หนี้อันเกิดจากสินเชื่อรายย่อย 
ระดับจังหวัดภายใต้การกํากับที่ยังมิได้โอนไปเป็นหนี้ตามสัญญาบัญชีเดินสะพัดจะเอาดอกเบ้ียนั้นทบเข้ากับ
ต้นเงินแล้วคิดดอกเบ้ียในจํานวนเงินที่ทบเข้ากันนั้นไม่ได้ 

(๕) หยุดหรือระงับการดําเนินกิจการเก่ียวกับธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การ
กํากับโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี 

ในการขออนุญาตตามความในข้อ  ๑๑  (๒)  หรือข้อ  ๑๑  (๕)  ของวรรคหน่ึงให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับย่ืนหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ขออนุญาตผ่านสํานักงาน
เศรษฐกิจ  การคลัง  และให้สํานักงานเศรษฐกิจการคลังพิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี  เพื่อพิจารณา
อนุญาตดงักล่าว  ให้เสร็จภายในหกสิบวันทําการนับแต่วันที่ได้รับคําขอและเอกสารครบถ้วนถูกต้อง 

ข้อ ๑๒ ให้สํานักงานเศรษฐกิจการคลังมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อ
รายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับและรวมถึงหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) คุณสมบัติของผู้ใช้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับ 
(๒) ดอกเบ้ีย  ค่าปรับ  ค่าบริการ  ค่าธรรมเนียมใด ๆ  เก่ียวกับสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด

ภายใต้การกํากับ 
อย่างไรก็ดี  ผู้ประกอบธุรกิจอาจเรียกค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุจาก

ผู้บริโภคได้  นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วในวรรคหน่ึงตามที่สํานักงานเศรษฐกิจการคลังกําหนด 
(๓) การตรวจสอบและการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้  

การกํากับ 
(๔) การเรียกให้ชําระหนี้และการติดตามทวงถามให้ชําระหนี้ 
(๕) การจําหน่ายและโอนหน้ี 
(๖) การปฏิบัติและจัดการเกี่ยวกับข้อมูลผู้บริโภค   
(๗) การปฏิบัติเม่ือมีข้อร้องเรียน 
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(๘) การจัดทําบัญชีและรายงาน   
(๙) การกําหนดนโยบาย  แผนงาน  และการประชาสัมพันธ์ 

(๑๐) เร่ืองอื่น ๆ  ที่สํานักงานเศรษฐกิจการคลังเห็นว่าจําเป็นในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจ
สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับ 

ข้อ ๑๓ กรรมการ  ผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  หรือผู้มีอํานาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ
ต้องไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
(๒) เคยได้รับโทษจําคุก  โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่กระทํา 

โดยทุจริต 
(๓) เคยเป็นกรรมการ  ผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  หรือผู้มีอํานาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ

ที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนการอนุญาตตามข้อ  ๑๔ 
(๔) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามหรือขาดคุณสมบัติอื่นใด  ทั้งนี้  ตามที่สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

ประกาศกําหนด 
ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงกรรมการ  ผู้จัดการ  หรือผู้มีอํานาจในการจัดการของผู้ประกอบ

ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับ  ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้  
การกํากับแจ้งเป็นหนังสือให้สํานักงานเศรษฐกิจการคลังทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปล่ียนแปลง
ดังกล่าว 

ข้อ ๑๔ เม่ือปรากฏว่า 
(๑) ผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการดําเนินงานประการใดประการหนึ่ง 
(๒) ฐานะการเงินหรือการดําเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่

ประโยชน์ของประชาชนอย่างร้ายแรง  ให้สํานักงานเศรษฐกิจการคลังมีอํานาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจนั้น 
แก้ไขการที่ฝ่าฝืนละเลยหรือแก้ไขฐานะทางการเงินหรือการดําเนินงานให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด  
และให้รายงานให้รัฐมนตรีทราบการสั่งการและผลการดําเนินการตามการสั่งการโดยไม่ชักช้า  แต่ทั้งนี้ 
ต้องไม่เกินกว่าสามสิบวันนับแต่วันสั่งการหรือทราบผลการดําเนินการ 

หากผู้ประกอบธุรกิจมิได้ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กําหนดตามวรรคหนึ่ง  ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของสํานักงานเศรษฐกิจการคลังมีอํานาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ระงับการดําเนินงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นการชั่วคราวภายในระยะเวลาที่กําหนดเพื่อดําเนินการแก้ไข
ให้ถูกต้อง  ในการนี้รัฐมนตรีจะกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขใด ๆ  ให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติ
ด้วยก็ได้ 
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หากผู้ประกอบธุรกิจยังคงฝ่าฝืนไม่ดําเนินการตามคําสั่งของรัฐมนตรีตามความในวรรคสอง  
รัฐมนตรีอาจมีคําสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับของ 
ผู้ประกอบธุรกิจนั้น  และให้นําความในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๕ ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะย้ายสํานักงานสาขาหรือปิดสํานักงานสาขา  ให้ผู้ประกอบธุรกิจ
แจ้งสํานักงานเศรษฐกิจการคลังล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันดําเนินการ  หากไม่ได้รับการทักท้วง
จากสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  ถือว่าสํานักงานเศรษฐกิจการคลังอนุญาตเป็นการทั่วไป  ให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ย้ายสํานักงานสาขาหรือปิดสํานักงานสาขา  อย่างไรก็ดี  กรณีปิดสํานักงานสาขาชั่วคราว  ให้ผู้ประกอบธุรกิจ
สามารถดําเนินการได้และแจ้งให้สํานักงานเศรษฐกิจการคลังทราบทันทีหลังจากปิดสํานักงานสาขาชั่วคราว
ดังกล่าว 

ทั้งนี้  ให้ผู้ประกอบธุรกิจประกาศกําหนดการย้ายสถานที่ตั้งสํานักงานสาขาหรือปิดสํานักงานไว้
ในที่เปิดเผย  ณ  สํานักงานสาขาน้ัน ๆ  และในช่วงเวลาดําเนินการดังกล่าว  ผู้ประกอบธุรกิจต้องกําหนด
แนวทางดําเนินการเพื่ออํานวยความสะดวกให้ลูกค้าและประชาชนตามความเหมาะสม 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีความประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย 
ระดับจังหวัดภายใต้การกํากับ  ให้แจ้งรัฐมนตรีผ่านสํานักงานเศรษฐกิจการคลังทราบ 

เม่ือได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งสํานักงานเศรษฐกิจการคลังพิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี  
โดยไม่ชักช้า  แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  โดยมีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง 

ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของสํานักงานเศรษฐกิจการคลังพิจารณาและอาจมีคําสั่งว่าควรอนุญาต
ให้เลิกประกอบธุรกิจได้เม่ือใด  ภายใต้เง่ือนไขและวิธีการอย่างใด  ทั้งนี้  พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันทําการ  นับแต่วันที่ได้รับรายงานจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลังตามวรรคสอง  เว้นแต่มีเหตุจําเป็น  
ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้รัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ
รายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับทราบก่อนครบกําหนดดังกล่าว  ในการนี้  ให้ขยายระยะเวลาพิจารณา
ออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวันทําการนับแต่วันครบกําหนดเวลาดังกล่าว   

ข้อ ๑๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรีแต่งตั้งมีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๕๘  ลงวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๑๕  และประกาศฉบับนี้  รวมทั้งตรวจสอบ  
การดําเนินงานของกิจการตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศฉบับนี้  และการดําเนินคดีสําหรับความผิดตามประกาศ  
ของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๕๘  ลงวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๑๕ 

ข้อ ๑๘ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอ  กรรมการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจในการจัดการ
พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจต้องมาให้ถ้อยคําหรือแสดงสมุดบัญชีเอกสาร 
และหลักฐานอื่น  อันเก่ียวกับกิจการของผู้ประกอบธุรกิจนั้น  ตามความประสงค์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ข้อ ๑๙ เพื่อให้การกํากับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้ผู้ประกอบธุรกิจส่งสําเนารายงาน
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่สํานักงานเศรษฐกิจการคลังกําหนด 

ข้อ ๒๐ ประกาศนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 


