เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๖๒ ง

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓

คําสั่งศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน
ที่ ๕๘/๒๕๕๓
เรื่อง หามมิใหกระทําการใด ๆ หรือสั่งใหกระทําการใด ๆ เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงิน
หรือการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินของบุคคลหรือนิติบุคคลเทาที่จําเปนแกการรักษา
ความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประเทศ และความปลอดภัยของประชาชน
(ฉบับที่ ๒)
ตามที่ไดมีคําสั่งศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน ที่ ๔๙/๒๕๕๓ เรื่อง หามมิใ ห
กระทําการใด ๆ หรือสั่งใหกระทําการใด ๆ เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงิน หรือการดําเนินการ
เกี่ยวกับทรัพยสินของบุคคลหรือนิติบุคคลเทาที่จําเปนแกการรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัย
ของประเทศ และความปลอดภั ย ของประชาชน ลงวั น ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ห า มมิ ใ ห
สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารตามที่ไดมีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวย
การประกันวินาศภัย สหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ นิติบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับปจจัยชําระเงินตางประเทศตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และนิติบุคคล
ที่ไดรั บอนุ ญาตใหบริ การโอนเงิน ทางอิ เล็กทรอนิ กส ทํานิ ติกรรมสั ญญาหรือการดํ าเนิน การใด ๆ
ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินกับบุคคลหรือนิติบุคคลตามบัญชีรายชื่อ
แนบทายคําสั่งดังกลาว พรอมทั้งใหสถาบันการเงินและนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจขางตนแจงและสงขอมูล
เกี่ยวกับการทําธุรกรรมของบุคคลหรือนิติบุคคลตามบัญชีรายชื่อแนบทายคําสั่งดังกลาว ซึ่งไดกระทําขึ้น
ตั้งแตวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มายังหัวหนาผูรับผิดชอบ
ในการแกไขสถานการณฉุกเฉินภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น
อาศัยอํานาจตามขอ ๖ ของประกาศตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับคําสั่งนายกรัฐมนตรี
ที่ พิเศษ ๙๓/๒๕๕๓ เรื่อง แตงตั้งผูกํากับการปฏิบัติงาน หัวหนาผูรับผิดชอบ และพนักงานเจาหนาที่
ในการแกไขสถานการณฉุกเฉิน ที่มีความรายแรง (เพิ่มเติม ) ลงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
จึงมีคําสั่งดังตอไปนี้

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๖๒ ง

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ขอ ๑ ใหแ กไ ขเพิ่ม เติม บัญ ชีรายชื่ อบุ คคลหรื อนิ ติบุ คคลแนบท ายคํ าสั่ งศู น ยอํ านวยการ
แกไขสถานการณฉุกเฉิน ที่ ๔๙/๒๕๕๓ เรื่อง หามมิใหกระทําการใด ๆ หรือสั่งใหกระทําการใด ๆ
เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงิน หรือการดําเนิน การเกี่ยวกับทรัพยสิน ของบุคคลหรือนิติบุคคล
เทาที่จําเปนแกการรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประเทศ และความปลอดภัยของประชาชน
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบทายคําสั่งนี้
ขอ ๒ ใหนําความในขอ ๑ ขอ ๒ ขอ ๔ และขอ ๕ ของคําสั่งศูน ยอํานวยการแกไข
สถานการณฉุกเฉิน ที่ ๔๙/๒๕๕๓ เรื่อง หามมิใหกระทําการใด ๆ หรือสั่งใหกระทําการใด ๆ เกี่ยวกับ
การทําธุรกรรมทางการเงิน หรือการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินของบุคคลหรือนิติบุคคลเทาที่จําเปน
แกการรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประเทศ และความปลอดภัยของประชาชน ลงวันที่
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ มาใชบังคับกับบุคคลหรือนิติบุคคลตามบัญชีรายชื่อแนบทายคําสั่งนี้
ขอ ๓ ใหสถาบันการเงินและนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจตามขอ ๑ ของคําสั่งศูนยอํานวยการ
แกไขสถานการณฉุกเฉิน ที่ ๔๙/๒๕๕๓ เรื่อง หามมิใหกระทําการใด ๆ หรือสั่งใหกระทําการใด ๆ
เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงิน หรือการดําเนิน การเกี่ยวกับทรัพยสิน ของบุคคลหรือนิติบุคคล
เทาที่จําเปนแกการรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประเทศ และความปลอดภัยของประชาชน
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ แจงและสงขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมของบุคคลหรือนิติบุคคล
ตามบัญชีรายชื่อแนบทายคําสั่งนี้ซึ่งไดกระทําขึ้น ตั้งแตวัน ที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึงวัน ที่
๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มายังหัวหนาผูรับผิดชอบในการแกไขสถานการณฉุกเฉินภายในวัน ที่
๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
พลเอก อนุพงษ เผาจินดา
หัวหนาผูรับผิดชอบในการแกไขสถานการณฉุกเฉิน

บัญชีรายชื่อบุคคลแนบทายคําสั่งศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน ที่ ๕๘/๒๕๕๓
ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ลําดับ
นิติบุคคล
๑ บริษัท เวิรธซัพพลายส จํากัด
๒ บริษทั บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเมนท จํากัด
๓
๔
๕
๖

บริษัท บี.บี.ดี.พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท เอสซีเอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัท รวยชัย อินเตอรเนชั่นแนล กรุป จํากัด
บริษัท รวยชัย เมอรแชนไดส จํากัด
บุคคลธรรมดา

หมายเลขอางอิง
๐๑๐๕๕๓๐๐๐๐๒๗๓
๐๑๐๕๕๔๙๐๗๔๘๘๔
๐๑๐๕๕๓๐๐๐๐๒๗๓
๐๑๐๕๕๓๒๐๗๒๘๔๑
๐๑๐๕๕๓๕๑๕๖๘๖๗
๐๑๐๕๕๓๕๑๕๖๕๓๑

ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

นายวิชาญ มีนชัยนันท
นางสุดารัตน เกยุราพันธุ
นายพงศเทพ เทพกาญจนา
นางพิมพา จันทรประสงค
นายเจริญ จรรยโกมล
นายเรืองเดช สุพรรณฝาย
นายไพโรจน อิสรเสรีพงษ
นายจิรศักดิ์ เตชะทวีกุล
นายพันธเลิศ ใบหยก
นายสมหวัง อัสราษี
น.ส. จุฑารัตน เมนะเสวต
น.ส. ชินณิชา วงศสวัสดิ์
นางอรุณี ชํานาญยา

หมายเลขอางอิง
๓-๑๐๑๐-๐๐๒๘๒-๖๓-๙
๓-๑๐๐๕-๐๒๒๐๙-๗๑-๖
๓-๗๔๙๙-๐๐๓๘๙-๕๘-๐
๓-๑๒๐๖-๐๐๓๗๖-๑๒-๙
๓-๑๐๑๗-๐๑๔๒๙-๘๔-๙
๓-๔๐๑๘-๐๐๐๔๒-๑๙-๒
๓-๑๐๐๓-๐๐๔๘๖-๙๘-๑
๓-๒๑๙๙-๐๐๑๐๑-๖๒-๙
๓-๑๐๑๒-๐๐๐๗๐-๙๘-๘
๓-๑๐๒๑-๐๐๒๕๔-๐๔-๒
๓-๑๐๐๙-๐๒๘๔๓-๙๔-๓
๕-๒๑๐๑-๙๙๐๑๑-๑๒-๔
๓-๕๖๐๑-๐๐๘๐๙-๓๕-๙

๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
นายวีระ มุสิกพงศ
นายอริสมันต พงศเรืองรอง
นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท
นายยศวริศ หรือประมวล ชูกลอม
นางดารุณี กฤตบุญญาลัย
นายธนกฤต ชะเอมนอย หรือชัยชนะ เกิดดี

๓-๘๐๙๙-๐๐๒๕๑-๒๕-๑
๓-๙๓๙๙-๐๐๐๑๙-๒๒-๕
๓-๗๐๐๕-๐๐๖๒๖-๖๑-๖
๓-๙๓๐๕-๐๐๒๙๕-๔๐-๕
๓-๑๐๒๒-๐๑๘๔๙-๘๖-๖
๓-๑๐๐๙-๐๒๕๔๐-๕๔-๑
๓-๗๖๐๕-๐๐๑๖๖-๙๘-๔

บัญชีรายชื่อบุคคลแนบทายคําสั่งศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน ที่ ๕๘/๒๕๕๓
ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ลําดับ
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

บุคคลธรรมดา
นายอารี ไกรนรา
นายวรวุฒิ วิชัยดิษฐ
พล.ท. พฤณท สุวรรณทัต
พล.ต.อ. สลาง บุนนาค
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นางเยาวเรศ ชินวัตร
นายจตุพร พรหมพันธุ
นายจักรภพ เพ็ญแข
นายสุธรรม แสงประทุม

หมายเลขอางอิง
๓-๘๐๑๑-๐๐๑๙๓-๑๘-๖
๓-๑๐๐๖-๐๒๒๗๖-๔๑-๕
๓-๑๐๑๗-๐๐๙๗๗-๖๘-๑
๕-๑๐๐๕-๙๙๐๔๒-๗๘-๘
๓-๑๐๐๒-๐๑๕๒๓-๖๘-๓
๓-๑๐๐๙-๐๐๘๓๙-๑๙-๑
๓-๑๐๐๑-๐๐๖๗๘-๑๓-๔
๓-๑๐๐๕-๐๒๖๒๓-๕๕-๕
๓-๑๐๐๖-๐๒๑๑๒-๙๘-๖

๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗

นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ
นายไพรจิตร ธรรมโรจนพินิจ
นายพศิน หอกลาง
นายชาญชัย รวยรุงเรือง
นางสุกัญญา ประจวบเหมาะ
นางสุจินดา เชิดชัย
นายอัสนี เชิดชัย
นายสุรวุฒิ เชิดชัย

๓-๑๐๐๙-๐๐๕๑๕-๙๑-๔
๓-๑๐๑๔-๐๓๓๕๘-๓๘-๒
๓-๑๐๒๐-๐๐๒๕๒-๘๐-๓
๓-๕๗๐๘-๐๐๓๘๕-๙๕-๑
๓-๑๐๐๙-๐๐๑๕๔-๗๖-๘
๓-๓๐๙๙-๐๑๗๘๗-๓๘-๘
๓-๓๐๙๙-๐๑๗๘๗-๔๑-๘
๓-๓๐๙๙-๐๑๗๘๗-๔๐-๐

