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พระราชกฤษฎีกา 
จัดต้ังองคการตลาด 
พ.ศ. ๒๔๙๖ 

------------ 
             ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
     ใหไว ณ วันที ่๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๖ 
       เปนปที่ ๘ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
  โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งองคการตลาด 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๕ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๔๗๕ แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕ และมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติวาดวย 
การจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราช 
กฤษฎีกาขึ้นไว ดั่งตอไปนี้ 
  มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการตลาด  
พ.ศ. ๒๔๙๖" 
  มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  มาตรา ๓  ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
  "องคการ" หมายความวา องคการตลาด 
  "ตลาด" หมายความวา ตลาดสาธารณ ตลาดเอกชน ท้ังท่ีทําการขายสงและ 
ทําการขายปลีก และใหหมายความรวมถึงตลาดนัดซ่ึงจัดใหมีข้ึนเปนคร้ังคราว หรือตามกําหนด 
เวลาดวย 
  "คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการขององคการ 
  "ผูอํานวยการ" หมายความวา ผูอํานวยการขององคการ 
  "พนักงาน" หมายความวา พนักงานขององคการ 
  "รัฐมนตร"ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้
  มาตรา ๔  ใหจัดตั้งองคการขึ้นองคการหนึ่ง เรียกวา "องคการตลาด" 
  มาตรา ๕  องคการมีสํานักงานแหงใหญอยูในจังหวัดพระนคร และจะตั้ง 
สํานักงานสาขาหรือตัวแทนขึ้น ณ ที่ใดภายในหรือภายนอกราชอาณาจักรก็ได 
  มาตรา ๖  องคการมีวัตถุประสงค ดั่งตอไปนี้ 
  (๑) จัดสรางตลาดสาธารณใหเพียงพอแกความตองการ 
  (๒) ปรับปรุงตลาดสาธารณที่มีอยูแลวใหถูกสุขลักษณะ และทันสมัย 
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  (๓) สงเสรมิตลาดเอกชน 
  (๔) จัดและสงเสรมิการผลิตโภคภัณฑใหพอแกความตองการของตลาด 
  (๕) จัดการขนสงโภคภัณฑไปสูตลาดใหเปนไปโดยสะดวก 
  (๖) จัดดําเนินการ ควบคุม และอํานวยบริการเกี่ยวกับตลาดขององคการ 
  มาตรา ๗  ใหองคการมีอํานาจดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคในมาตรา ๖  
และอํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง 
  (๑) สราง ซ้ือ จัดหา จําหนาย ยืม ใหยืม เชา ใหเชา เชาซื้อ ใหเชาซ้ือ  
ถือกรรมสิทธิ ์ครอบครองหรือดําเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช บริการ หรือทรัพยสินใด ๆ  
อันเกี่ยวกับตลาด 
  (๒) กูยืมเงิน หรือใหกูยืมเงินโดยมีหลักประกันดวยบุคคล หรือดวยทรัพย  
หรือรับทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหเพื่อสรางตลาดและปรับปรุงตลาด 
  การกูยืมเงิน ถาเปนจํานวนเงินเกินกวาสามลานบาท ตองไดรับอนุญาตจาก 
คณะรัฐมนตรีกอน 
  (๓) ทําการคาและขนสงสินคา 
  (๔) ออกเงินลงทุน หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวน หรือถือหุนในบริษัทจํากัด  
เพื่อจัดตั้งหรือจัดดําเนินการตลาด 
  (๕) วางระเบียบในการจดัตลาดขององคการ 
  (๖) กระทําการอื่นใดเพื่อสงเสริมตลาดและการผลิตโภคภัณฑเพื่อใหพอ 
แกความตองการของตลาด 
  มาตรา ๘  ใหกําหนดทุนขององคการเปนจํานวนเงินสิบหาลานบาทโดยรัฐบาล 
จายใหเปนทุนประเดิมหาลานบาท และจายเพิ่มเติมเปนคราว ๆ ตามจํานวนท่ีรัฐบาลเห็นสมควร 
  มาตรา ๙  เงินสํารองขององคการใหประกอบดวยเงินสํารองธรรมดาซึ่งตั้งไว 
เผื่อขาด เงินสํารองเพื่อขยายกิจการ เงินสํารองเพื่อไถถอนหนี้ และเงินสํารองอื่น ๆ เพื่อ 
ความประสงคแตละอยางโดยเฉพาะ ตามแตคณะกรรมการจะเห็นสมควร 
  มาตรา ๑๐  รายไดที่องคการไดรับจากการดําเนินกิจการใหตกเปนขององคการ 
สําหรับเปนคาใชจายตางๆ  
  มาตรา ๑๑  ในปหนึ่ง ๆ เมื่อไดหักคาใชจายสําหรับดําเนินกิจการ คาภาระ 
ตาง ๆ ท่ีเหมาะสม เงินสํารองอื่น ๆ เงินสมทบกองทุนสําหรับจายสงเคราะหผูปฏิบัติงาน 
ในองคการ เงินบําเหน็จ และรางวัลของกรรมการและพนักงาน และเงินลงทุนตามท่ีไดรับ 
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแลว เหลือเทาใดใหนําสงเปนเงินรายไดของรัฐ 
  แตถารายไดมีจํานวนไมพอสําหรับรายจายดังกลาว นอกจากเงินสํารองที่ระบุไว 
ในมาตรา ๙ และองคการไมสามารถหาเงินจากทางอื่นได รัฐบาลพึงจายเงินใหแกองคการ 
เทาจํานวนที่จําเปน 
  มาตรา ๑๒  รัฐมนตรีมีอํานาจและหนาท่ีควบคุมโดยท่ัวไปซึ่งกิจการขององคการ 
เทาที่เกี่ยวกับอํานาจและหนาที่ และเพื่อประโยชนในการนี้ รัฐมนตรีมีอํานาจเรียกประธาน 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ ผูอํานวยการ หรือพนักงานมาชี้แจงขอเท็จจริง หรอื 
แสดงความคิดเห็น หรือใหทํารายงานยื่นได 
  มาตรา ๑๓  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดวยประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ ผูอํานวยการซึ่งเปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการอื่นอีกไมนอยกวา 
หกคน และไมเกินสิบหาคน เปนผูบริหารกิจการขององคการ 
  มาตรา ๑๔  คณะรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ  
และกรรมการอื่นนอกจากผูอํานวยการ ซึ่งเปนกรรมการโดยตําแหนง 
  มาตรา ๑๕  เพื่อประโยชนแหงกิจการขององคการ ใหคณะกรรมการมีอํานาจ 
แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินกิจการอยางใดอยางหนึ่งขององคการได 
  มาตรา ๑๖  ใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ดํารง 
ตําแหนงคราวละสี่ป เมื่อครบกําหนดแลวเปนอันพนจากตําแหนงตามวาระ 
  ผูที่พนจากตําแหนงแลวอาจแตงตั้งอีกได 
  มาตรา ๑๗  ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ  
ยอมพนจากตําแหนงกอนถึงวาระ เม่ือ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) คณะรัฐมนตรีใหออก 
  ในกรณีท่ีมีการพนจากตําแหนงกอนถึงวาระ ใหแตงตั้งประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ หรือกรรมการ เขาแทน ผูท่ีไดรับแตงต้ังเขาแทนใหอยูในตําแหนงไดเพียง 
เทากําหนดเวลาของผูซ่ึงตนแทน 
  มาตรา ๑๘  ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการยอมไดรับ 
ประโยชนตอบแทนตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
  มาตรา ๑๙  คณะกรรมการมีอํานาจและหนาท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแล 
โดยท่ัวไปซ่ึงกิจการขององคการ และมีอํานาจท่ีจะ 
  (๑) กระทํากิจการและวางขอบังคับและระเบียบการตามที่ระบุไวในมาตรา ๗ 
  (๒) วางขอบังคับการประชุมและการดําเนินกิจการของคณะกรรมการ 
  (๓) วางขอบังคับวาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน  
การตัดเงินเดือน การลดขั้นเงินเดือน และการถอดถอนพนักงาน ตลอดจนกําหนดอัตราเงินเดือน  
คาจาง และเงินบําเหน็จและรางวัลของพนักงาน 
  (๔) วางขอบังคับกําหนดระเบียบปฏิบัติกิจการขององคการ และระเบียบวินัย  
และการลงโทษพนักงาน และกรณีอื่นทํานองเดียวกัน 
  (๕) วางขอบังคับอื่น ๆ อันจําเปนเพื่อใหกิจการขององคการไดดําเนินไป 
โดยเรียบรอย 
  มาตรา ๒๐  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนผูอํานวยการ  
ดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มติใหความเห็นชอบในการถอดถอนผูอํานวยการตองประกอบดวยคะแนนเสียง 
มากกวากึ่งจํานวนของกรรมการทั้งหมด โดยไมนับคะแนนเสียงของผูอํานวยการซึ่งเปนกรรมการ 
โดยตําแหนงดวย 
  ใหผูอํานวยการไดรับเงินเดือนตามที่คณะกรรมการกําหนด 
  มาตรา ๒๑  ผูอํานวยการมีอํานาจและหนาที่เปนผูจัดการและดําเนินกิจการของ 
องคการใหเปนไปตามนโยบายและระเบียบขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด และตองรับผิดชอบ 
ตอคณะกรรมการในการจัดการและดําเนินกิจการขององคการ 
  มาตรา ๒๒  ผูอํานวยการมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงาน ทุกตําแหนง และม ี
อํานาจและหนาท่ีดั่งตอไปนี้ดวย คือ 
  (๑) แตงต้ัง ถอดถอน เลื่อนขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน 
พนักงาน ท้ังน้ี ตองเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 
  (๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจการขององคการ โดยไมขัดหรือแยงตอ 
นโยบาย ระเบียบ และขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 
  มาตรา ๒๓  ในกิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูอํานวยการเปนตัวแทนของ 
องคการ และเพื่อการนี้ผูอํานวยการจะมอบใหบุคคลใด ๆ ปฏิบัติกิจการบางอยางแทนในเมื่อ 
คณะกรรมการกําหนดไวในขอบังคับวาใหปฏิบัติแทนกันไดนั้นก็ได 
  มาตรา ๒๔  เม่ือผูอํานวยการไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดดวยเหตุใดเหตุหน่ึง  
ใหประธานกรรมการเปนผูทําการแทน แตคณะกรรมการจะแตงตั้งกรรมการหรือพนักงาน 
คนใดคนหนึ่งเขาทําหนาที่ผูอํานวยการเปนการชั่วคราวก็ได ในกรณีดั่งกลาวนี้ใหผูทําการแทน 
มีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูอํานวยการ 
  มาตรา ๒๕  ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ  
และผูอํานวยการ อาจไดรับเงินรางวัลตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด 
  มาตรา ๒๖  ใหองคการวางและถือไวซึ่งระบบการบัญชีอันถูกตอง แยกตาม 
ประเภทงานที่สําคัญ ๆ มีการสอบบัญชีภายในเปนประจํา และมีสมุดบัญชีลงรายการ 
  (๑) การรับและจายเงิน 
  (๒) สินทรัพยและหน้ีสิน 
ซ่ึงแสดงการงานท่ีเปนอยูตามจริงและตามท่ีควร ตามประเภทงาน พรอมดวยขอความอันเปนเหตุ 
ที่มาของรายการนั้น ๆ 
  มาตรา ๒๗  ทุกปใหคณะกรรมการตั้งผูสอบบัญชีคนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อสอบ 
และรับรองบัญชีขององคการเปนป ๆ ไปและใหไดรับบําเหน็จตามที่คณะกรรมการกําหนด 
  หามมิใหตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ ผูอํานวยการ  
พนักงาน หรือผูมีสวนไดเสียในกิจการขององคการเปนผูสอบบัญช ี
  มาตรา ๒๘  ใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจบัญชีและการเงินของ 
องคการ 
  มาตรา ๒๙  ผูสอบบัญชีมีอํานาจสอบสรรพสมุด บัญชีและเอกสารหลักฐานของ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

องคการในเวลาอันสมควรไดทุกเมื่อและเพื่อการสอบบัญชี ใหมีอํานาจสอบถามประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ กรรมการ ผูอํานวยการ หรือพนักงานได 
  มาตรา ๓๐  ผูสอบบัญชีตองทํารายงานวาดวยขอความ คําชี้แจงอันควรแกการ 
สอบบัญชีที่ไดรับ ตลอดจนความสมบูรณของสมุดบัญชีที่องคการรักษาอยู และตองแถลงดวยวา 
  (๑) งบดุลยและบัญชีซ่ึงสอบน้ันถูกตองตรงกับสมุดบัญชีเพียงไรหรือไม 
  (๒) งบดุลยและบัญชีซึ่งสอบนั้นแสดงการงานขององคการที่เปนอยูตามจริงและ 
ตามท่ีควร ตามขอความคําชี้แจง และความรูเห็นของผูสอบบัญชีเพียงไรหรือไม 
  มาตรา ๓๑  ภายในหน่ึงรอยหาสิบวัน นับจากวันสิ้นปบัญชีขององคการนั้น  
องคการจะตองเสนอรายงานตอรัฐมนตรีและโฆษณารายงานประจําปแสดงงบดุลยบัญชีทําการ  
และบัญชีกําไรขาดทุน เพียงสิ้นปบัญชี พรอมกับรายงานของผูสอบบัญช ี
  มาตรา ๓๒  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
เศรษฐการ รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
    จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
           นายกรัฐมนตร ี
 
+---------------------------------------------------------------
--------------------------------------+ 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี ้คือ เพื่อดําเนินการจัดใหมี 
ตลาดเพียงพอกับความตองการ และปรับปรุงสงเสริมตลาดท่ีมีอยูแลวใหเปนท่ีเรียบรอย  
มีระเบียบอันดี ตลอดจนการชวยเหลือในการขนสงโภคภัณฑมาสูตลาด เปนการชวยลด 
คาครองชีพของประชาชน 
 
[รก.๒๔๙๖/๗๕/๑๔๕๑/๑ ธันวาคม ๒๔๙๖] 
 
 


