
ประกาศของคณะปฏิวัติ 

ฉบับท่ี 58 

 

  
โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นว่า การควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือ

ผาสุกแห่งสาธารณชนอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัย
หรือผาสุกแห่งสาธารณชน และกฎหมายว่าด้วยการก าหนดกระทรวง เจ้าหน้าที่รักษาการตามกฎหมายดังกล่าว 
สมควรปรับปรุงรวมเป็นกฎหมายฉบับเดียวกันเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ อนึ่ง ปรากฏว่าในขณะนี้ได้มีผู้
ประกอบกิจการรับรองหรือรับซื้อตั๋วเงิน กิจการจัดหาเงินทุนเพ่ือบุคคลอ่ืน และกิจการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยน
หลักทรัพย์ รวมทั้ง การเป็นตัวแทนหรือนายหน้าของกิจการดังกล่าวมากยิ่งขึ้น และกิจการเหล่านี้มีลักษณะเป็น
กิจการค้าขายซึ่งกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชนได้ แต่กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
กิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน และกฎหมายว่าด้วยการก าหนดกระทรวง
เจ้าหน้าที่รักษาการตามกฎหมายดังกล่าวที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ยังไม่มีบทบัญญัติควบคุมการประกอบกิจการดังกล่าว
ข้างต้น สมควรก าหนดการควบคุมกิจการนั้นไว้ในกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่เสียด้วยในคราวเดียวกัน หัวหน้าคณะ
ปฏิวัติจึงมีค าสั่งดังต่อไปนี้ 

  
ข้อ 1  ให้ยกเลิก 

(1) พระราชบัญญัติควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน 
พุทธศักราช 2471 

(2) พระราชบัญญัติควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน 
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2485 

(3) พระราชบัญญัติควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2499 

(4) พระราชบัญญัติก าหนดกระทรวงเจ้าหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการ
ค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน พ.ศ. 2471 พุทธศักราช 2476 

(5) พระราชบัญญัติก าหนดกระทรวงเจ้าหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการ
ค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน พ.ศ. 2471 (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2484 

(6) พระราชบัญญัติก าหนดกระทรวงเจ้าหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการ
ค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน พ.ศ. 2471 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2499 



บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืนในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้แทน 

  
ข้อ 2  ในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีหรือผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย แต่งตั้ง

ให้ปฏิบัติการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงของกระทรวงที่มีอ านาจและหน้าที่ตาม

ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ หรือตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา 

  
ข้อ 3  กิจการดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค 

(1) การรถไฟ 

(2) การรถราง 

(3) การขุดคลอง 

(4) การเดินอากาศ 

(5) การประปา 

(6) การชลประทาน 

(7) การไฟฟ้า 

(8) การผลิตเพ่ือจ าหน่ายหรือจ าหน่ายก๊าซโดยระบบเส้นท่อไปยังอาคารต่าง ๆ 

(9) บรรดากิจการอ่ืนอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชนตามที่ระบุไว้
ในพระราชกฤษฎีกา 

การตราพระราชกฤษฎีกาตาม (9) ให้ก าหนดกระทรวงผู้มีอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับกิจการนั้น
ด้วย 

  
ข้อ 4  ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค เว้นแต่จะได้รับอนุญาต

หรือได้รับสัมปทานจากรัฐมนตรี 
  
ข้อ 5  เมื่อได้มีประกาศของรัฐมนตรีก าหนดกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดดังระบุไว้ต่อไปนี้ หรือ

กิจการอันมีสภาพคล้ายคลึงกัน ให้เป็นกิจการที่ต้องขออนุญาต ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการนั้น เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากรัฐมนตรี 

(1) การประกันภัย 



(2) การคลังสินค้า 

(3) การธนาคาร 

(4) การออมสิน 

(5) เครดิตฟองซิเอร์ 
(6) การรับรองหรือรับซื้อตั๋วเงิน 

(7) การจัดหามาซึ่งเงินทุนแล้วให้ผู้อื่นกู้เงินนั้น หรือเอาเงินนั้นซื้อหรือซ้ือลดซึ่งตั๋วเงินหรือตราสาร
เปลี่ยนมืออ่ืนหรือตราสารการเครดิต 

(8) การซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนตราสารแสดงสิทธิในหนี้หรือทรัพย์สิน เช่น พันธบัตร หุ้น หุ้นกู้ 
หรือตราสารพาณิชย์ หรือการท าหน้าที่เป็นตัวแทน นายหน้า ผู้จัดการ หรือผู้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการลงทุนในตรา
สารดังกล่าว หรือการจัดให้มีตลาดหรือสถานที่อันเป็นศูนย์กลางการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนตราสารดังกล่าว 

การประกาศตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีจะก าหนดประเภทหรือลักษณะของกิจการด้วยก็ได้ 
  
ข้อ 6  ในกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 หรือข้อ 5 การประกอบ

กิจการดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยกิจการนั้น 

  
ข้อ 7  ในการอนุญาตหรือให้สัมปทานตามข้อ 4 และข้อ 5 รัฐมนตรีจะก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ตามท่ี

เห็นว่าจ าเป็น เพ่ือความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชนไว้ด้วยก็ได้ 
เงื่อนไขที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมก็ได้ แต่ต้องก าหนด

ระยะเวลาการใช้บังคับเงื่อนไขที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมตามท่ีรัฐมนตรีเห็นสมควร 

  
ข้อ 8  ให้กระทรวงการคลังมีอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับกิจการดังต่อไปนี้ หรือกิจการที่มีสภาพ

คล้ายคลึงกัน 

(1) การธนาคาร 

(2) การออมสิน 

(3) เครดิตฟองซิเอร์ 
(4) การรับรองหรือรับซื้อตั๋วเงิน 

(5) การจัดหามาซึ่งเงินทนุแล้วให้ผู้อื่นกู้เงินนั้น หรือเอาเงินนั้นซื้อหรือซ้ือลดซึ่งตั๋วเงินหรือตราสาร
เปลี่ยนมืออ่ืน หรือตราสารการเครดิต 



(6) การซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนตราสารแสดงสิทธิในหนี้หรือทรัพย์สิน เช่น พันธบัตร หุ้น หุ้นกู้ 
หรือตราสารพาณิชย์ หรือการท าหน้าที่เป็นตัวแทน นายหน้า ผู้จัดการ หรือผู้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการลงทุนในตรา
สารดังกล่าว หรือการจัดให้มีตลาดหรือสถานที่อันเป็นศูนย์กลางการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนตราสารดังกล่าว 

  
ข้อ 9  ให้กระทรวงคมนาคมมีอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับกิจการการรถไฟและการเดินอากาศ 

  
ข้อ 10  ให้กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติมีอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับกิจการการชลประทาน และ

การขุดคลอง 

  
ข้อ 11  ให้กระทรวงมหาดไทย*มีอ านาจและหน้าที่ เกี่ยวกับกิจการการรถราง การประปา การ

ไฟฟ้า และการผลิตเพื่อจ าหน่ายหรือจ าหน่ายก๊าซ โดยระบบเส้นท่อไปยังอาคารต่าง ๆ 

  
ข้อ 12  ให้กระทรวงเศรษฐการมีอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับกิจการประกันภัยและการคลังสินค้า 

หรือกิจการที่มีสภาพคล้ายคลึงกัน 

  
ข้อ 13  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติกิจการที่อยู่ในอ านาจและหน้าที่

ของกระทรวงตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้หรือพระราชกฤษฎีกา แล้วแต่กรณี 
  
ข้อ 14  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาจมอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็น

ผู้ด าเนินการตามท่ีกระทรวงการคลังมีอ านาจและหน้าที่ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ได้ 
เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ด าเนินการ

ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือปฏิบัติกิจการตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับมอบหมาย 

  
ข้อ 15  ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปในสถานประกอบกิจการตามที่ระบุ

ไว้ในข้อ 3 หรือข้อ 5 ในระหว่างเวลาท าการเพ่ือตรวจสอบให้การเป็นไปตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ หรือใน
กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ
ยึดหรืออายัดเอกสารหรือสิ่งของที่เก่ียวข้องกับการกระท าความผิดดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดีได้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบกิจการและผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร 

 



ข้อ 16  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ 4 หรือข้อ 5 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
ข้อ 17  ผู้ได้รับอนุญาตหรือได้รับสัมปทานตามข้อ 4 หรือผู้ได้รับอนุญาตตามข้อ 5 ผู้ใดไม่ปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขที่ก าหนดตามข้อ 7 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และในกรณีที่เป็นความผิดต่อเนื่องกัน ให้
ปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังท าการฝ่าฝืนอยู่ 

  
ข้อ 18  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 15 ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
ข้อ 19  บรรดาเงื่อนไขที่รัฐบาลได้ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมกิจการค้าขายอัน

กระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน และใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้
ใช้บังคับ คงใช้บังคับได้ต่อไป 

  
ข้อ 20  ใบอนุญาตหรือสัมปทานให้ประกอบกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่า

ด้วยการควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน ซึ่งได้ออกให้ก่อนวันที่
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ 

  
ข้อ 21  ให้ถือว่ากิจการการประกันภัย การคลังสินค้า การออมสิน เครดิตฟองซิเอร์ เป็นกิจการที่

รัฐมนตรีได้ประกาศตามข้อ 5 แล้ว 

ให้ใบอนุญาตประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ซึ่งได้ออกให้ก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้
ใช้บังคับ คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ 

  
ข้อ 22  เมื่อรัฐมนตรีได้ประกาศให้กิจการตามข้อ 5 เป็นกิจการที่ต้องขออนุญาตเพ่ิมขึ้นจากที่ได้

ประกาศไว้แล้ว ผู้ซึ่งประกอบกิจการอยู่ในวันที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่น
ค าขอรับอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ภายในหกสิบวัน นับแต่รัฐมนตรีประกาศก าหนด เมื่อได้ยื่นค า
ขอรับอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้แล้ว ให้ด าเนินกิจการต่อไปได้จนกว่าผู้อนุญาตได้แจ้งให้ทราบถึง
การไม่อนุญาต 

  



ข้อ 23  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ 
รักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ 

  
ข้อ 241  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 

  
  

ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2515 

จอมพล ถ.  กิตติขจร 

หัวหน้าคณะปฏิวัติ 
                      
 
 

*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 25452 

  
มาตรา 131  ในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 ให้แก้ไขค า

ว่า “กระทรวงมหาดไทย” เป็น “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการ
ประปา 

  
หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอน
กิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้น
แล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่ง
หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย  ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและ
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพ่ือให้

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89/ตอนที่ 15/ฉบับพิเศษ หน้า 3/27 มกราคม 2515 
2 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119/ตอนที่ 102 ก/หน้า 66/8 ตุลาคม 2545 



ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอ านาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มี
การโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไข
บทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการให้ตรงกับการโอนอ านาจหน้าที่ และเพ่ิมผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไข
ให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
  

  
  
 


