
 
 

ประกาศของคณะปฏวิัติ     
ฉบับที ่ 58 

 

 โดยที่คณะปฏวิัติพิจารณาเห็นวา การควบคุมกิจการคาขายอันกระทบถึงความปลอดภัย   
หรือผาสุกแหงสาธารณชนอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยการควบคุมกิจการคาขายอันกระทบถึง
ความปลอดภยัหรือผาสุกแหงสาธารณชน และกฎหมายวาดวยการกําหนดกระทรวง  เจาหนาที่รักษาการ
ตามกฎหมายดังกลาวสมควรปรับปรุงรวมเปนกฎหมายฉบับเดียวกนัเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ  
อน่ึง ปรากฏวาในขณะนี้ไดมีผูประกอบกจิการรับรองหรือรับซื้อตั๋วเงิน กิจการจัดหาเงินทุนเพื่อบคุคลอื่น
และกิจการซื้อขายหรอืแลกเปลี่ยนหลักทรพัย     รวมทัง้การเปนตวัแทนหรือนายหนาของกิจการดังกลาว
มากยิ่งขึ้น และกิจการเหลานี้มีลักษณะเปนกิจการคาขายซึ่งกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุก
ของประชาชนได แตกฎหมายวาดวยการควบคุมกิจการคาขายอันกระทบถึงความปลอดภัย หรือผาสุกแหง
สาธารณชนและกฎหมายวาดวยการกําหนดกระทรวงเจาหนาที่รักษาการตามกฎหมายดังกลาวที่ใชอยูใน
ปจจุบัน  ยังไมมีบทบัญญัตคิวบคุมการประกอบกิจการดังกลาวขางตน    สมควรกาํหนดการควบคุม
กิจการนั้นไวในกฎหมายที่ปรับปรุงใหมเสียดวยในคราวเดียวกัน    หัวหนาคณะปฏิวตัิจึงมีคําสั่งดังตอไปน้ี 

 
ขอ 1  ใหยกเลิก 
(1) พระราชบัญญตัิควบคุมกิจการคาขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแหงสาธารณชน   

พุทธศักราช 2471 
(2) พระราชบัญญตัิควบคุมกิจการคาขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแหงสาธารณชน  

(ฉบับที ่2)  พุทธศักราช   2485 
(3) พระราชบัญญตัิควบคุมกิจการคาขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแหงสาธารณชน  

(ฉบับที ่3)  พ.ศ. 2499 
(4) พระราชบัญญตัิกําหนดกระทรวงเจาหนาที่รักษาการตามพระราชบญัญัติควบคุมกิจการคาขาย 

อันกระทบถึงความปลอดภยัหรือผาสุกแหงสาธารณชน  พ.ศ. 2471 พุทธศักราช 2476 
(5) พระราชบัญญตัิกําหนดกระทรวงเจาหนาที่รักษาการตามพระราชบญัญัติควบคุมกิจการคาขาย 

อันกระทบถึงความปลอดภยัหรือผาสุกแหงสาธารณชน  พ.ศ. 2471 (ฉบับที ่2)  พุทธศักราช  2484 
(6) พระราชบัญญตัิกําหนดกระทรวงเจาหนาที่รักษาการตามพระราชบญัญัติควบคุมกิจการคาขาย 

อันกระทบถงึความปลอดภยัหรือผาสุกแหงสาธารณชน  พ.ศ. 2471 (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2499 
 
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคบัอ่ืนในสวนที่บัญญัติไวแลวในประกาศของคณะปฏิวตัิฉบบันี ้

หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับประกาศของคณะปฏิวตัิฉบับนี้ใหใชประกาศของคณะปฏิวตัฉิบับนี้แทน 
 
 
          /ขอ 2.  ……..          
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ขอ 2   ในประกาศของคณะปฏิวตัิฉบับนี ้
 
"พนักงานเจาหนาที่"   หมายความวา   ผูซึ่งรัฐมนตรีหรือผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย 

แตงตั้งใหปฏบิัติการตามประกาศของคณะปฏิวตัิฉบบันี ้
"รัฐมนตร"ี   หมายความวา   รัฐมนตรีวาการกระทรวงของกระทรวงที่มีอํานาจและหนาทีต่าม

ประกาศของคณะปฏิวตัิฉบบันี ้  หรือตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา 
 
ขอ 3  กิจการดังตอไปน้ีใหถือวาเปนกิจการคาขายอันเปนสาธารณปูโภค 
(1)  การรถไฟ 
(2)  การรถราง 
(3)  การขุดคลอง 
(4)  การเดินอากาศ 
(5)  การประปา 
(6)  การชลประทาน 
(7)  การไฟฟา 
(8)  การผลิตเพ่ือจําหนายหรือจําหนายกาซโดยระบบเสนทอไปยังอาคารตาง ๆ 
(9) บรรดากิจการอื่นอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชนตามที่ระบ ุ

ไวในพระราชกฤษฎีกา 
 การตราพระราชกฤษฎีกาตาม (9)  ใหกําหนดกระทรวงผูมีอํานาจและหนาที่เกีย่วกับกิจการนั้นดวย 

 
ขอ 4  หามมิใหบุคคลใดประกอบกิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภค   เวนแตจะไดรับอนุญาต   

หรือไดรับสัมปทานจากรัฐมนตร ี
 
    ขอ 5  เม่ือไดมีประกาศของรัฐมนตรีกําหนดกิจการอยางหนึ่งอยางใด ดังระบุไวตอไปน้ี  หรือ
กิจการอันมีสภาพคลายคลงึกัน ใหเปนกจิการที่ตองขออนุญาต หามมิใหผูใดประกอบกิจการนั้น เวนแต
จะไดรับอนุญาตจากรัฐมนตร ี

(1)  การประกันภัย 
(2)  การคลังสินคา 
(3)  การธนาคาร 
(4)  การออมสิน 
(5)  เครดิตฟองซิเอร 
(6)  การรับรองหรือรับซื้อตั๋วเงิน   
(7) การจัดหามาซ่ึงเงินทุนแลวใหผูอ่ืนกูเงินน้ัน หรือเอาเงินน้ันซ้ือหรือซ้ือลดซึ่งตั๋วเงินหรือ 

ตราสารเปลี่ยนมืออ่ืนหรือตราสารการเครดิต 
           /(8)………. 
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(8) การซื้อ ขาย หรือแลกเปลีย่นตราสารแสดงสิทธิในหนีห้รือทรัพยสิน เชน พันธบตัร หุน  
หุนกู หรือตราสารพาณิชย   หรือการทําหนาที่เปนตัวแทน นายหนา ผูจัดการ หรือผูใหคําแนะนาํเกี่ยวกบั
การลงทุนในตราสารดังกลาว หรือการจัดใหมีตลาดหรอืสถานที่อันเปนศูนยกลางการซื้อ ขาย หรือ
แลกเปลี่ยนตราสารพาณิชย 

การประกาศตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีจะกําหนดประเภทหรือลกัษณะของกิจการดวยก็ได 
 

ขอ 6  ในกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการตามที่ระบุไวในขอ  3  หรือขอ  5 การประกอบ
กิจการดังกลาว  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยกิจการนั้น 
 

ขอ 7  ในการอนุญาตหรือใหสัมปทานตามขอ 4 และขอ 5 รัฐมนตรจีะกําหนดเงื่อนไข
ใด ๆ ตามที่เห็นวาจําเปนเพ่ือความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชนไวดวยก็ได 

เง่ือนไขที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรจีะแกไขเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมก็ได แตตอง
กําหนดระยะเวลาการใชบังคับเง่ือนไขที่แกไข เปลีย่นแปลงหรือเพ่ิมเติมตามที่รฐัมนตรีเห็นสมควร 

 
ขอ 8  ใหกระทรวงการคลังมีอํานาจและหนาที่เกี่ยวกบักิจการดังตอไปน้ี  หรือกิจการที่มีสภาพ

คลายคลึงกัน 
(1)  การธนาคาร 
(2)  การออมสิน 
(3)  เครดิตฟองซิเอร 
(4)  การรับรองหรือรับซื้อตั๋วเงิน 
(5)  การจัดหามาซ่ึงเงินทุนแลวใหผูอ่ืนกูเงินน้ัน หรือเอาเงินน้ันซ้ือหรือซ้ือลดซึ่งตั๋วเงินหรือ 

ตราสารเปลี่ยนมืออ่ืน หรือตราสารการเครดิต 
(6) การซื้อ ขาย หรือแลกเปลีย่นตราสารแสดงสิทธิในหนีห้รือทรัพยสิน  เชน  พันธบตัร  หุน   

หุนกูหรือตราสารพาณิชย  หรือการทําหนาที่เปนตัวแทน  นายหนา  ผูจัดการ  หรือผูใหคําแนะนําเกี่ยวกบั 
การลงทุนในตราสารดังกลาว หรือการจัดใหมีตลาด  หรือสถานที่อันเปนศูนยกลางการซื้อ ขาย หรือแลกเปลีย่น
ตราสารดังกลาว 
 

ขอ 9   ใหกระทรวงคมนาคมมีอํานาจและหนาที่เกีย่วกับกิจการการรถไฟและการเดินอากาศ 
 
ขอ 10  ใหกระทรวงพัฒนาการแหงชาตมีิอํานาจและหนาที่เกี่ยวกบักิจการการชลประทานและ 

การขุดคลอง          
 
          ขอ 11  ใหกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจและหนาที่เกีย่วกับกิจการการรถราง การประปา  
การไฟฟา และการผลติเพ่ือจําหนายหรือจําหนายกาซโดยระบบเสนทอไปยังอาคารตาง ๆ 
          /ขอ 12. ............ 
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ขอ 12  ใหกระทรวงเศรษฐการมีอํานาจและหนาที่เกีย่วกับกิจการประกันภัยและการ
คลังสินคา หรือกิจการที่มีสภาพคลายคลงึกัน 
 

ขอ 13  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพ่ือปฏิบตัิกิจการที่อยูในอํานาจและ
หนาที่ของกระทรวงตามทีก่ําหนดไวในประกาศของคณะปฏิวตัิฉบบันี้หรือพระราชกฤษฎีกา แลวแต
กรณี 

 
ขอ 14   รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลงัอาจมอบหมายใหธนาคารแหงประเทศไทย 

เปนผูดําเนินการตามที่กระทรวงการคลังมีอํานาจและหนาที่ตามประกาศของคณะปฏิวตัิฉบับนีไ้ด 
 

เม่ือรัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลังไดมอบหมายใหธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่งแลว ใหผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจแตงตั้งพนักงานธนาคารแหงประเทศ
ไทยเปนพนักงานเจาหนาที่ เพ่ือปฏิบัติกจิการตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดรบัมอบหมาย 

 
 ขอ 15  ในการปฏิบตัิหนาที ่ พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานประกอบกจิการตามที่
ระบุไวในขอ 3  หรือขอ  5  ในระหวางเวลาทําการเพื่อตรวจสอบใหการเปนไปตามประกาศของคณะ
ปฏิวตัิฉบับนี ้  หรือในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามประกาศของคณะปฏิวตัิ
ฉบับนี ้   พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดหรืออายัดเอกสาร   หรือสิ่งของที่เกี่ยวของกับการกระทาํ
ความผิดดังกลาว เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีได 

ในการปฏิบตัหินาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูประกอบกิจการและผูมีหนาที่
เกี่ยวของกับการประกอบกิจการอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามสมควร 

 
ขอ 16  ผูใดฝาฝนขอ 4  หรือขอ 5   ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่ป  หรือปรับไมเกิน 

สองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

ขอ 17  ผูไดรับอนุญาตหรือไดรับสัมปทานตามขอ 4 หรือผูไดรับอนุญาตตามขอ 5 ผูใดไม
ปฏิบตัิตามเงือ่นไขที่กําหนดตามขอ 7  ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท และในกรณีทีเ่ปน
ความผิดตอเนื่องกัน ใหปรบัอีกไมเกินวนัละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังทําการฝาฝนอยู  
                
          ขอ 18  ผูใดขดัขวางหรือไมใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบตัิหนาทีต่าม
ขอ 15 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
         /ขอ 19 ......... 
 
 



- 5 - 
 
ขอ 19  บรรดาเงื่อนไขที่รัฐบาลไดกําหนดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมกิจการคาขายอัน

กระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแหงสาธารณชน  และใชบังคบัอยูในวันกอนวนัที่ประกาศของ 
คณะปฏวิัตฉิบับนี้ใชบังคบั คงใชบังคบั ไดตอไป 

 
ขอ 20  ใบอนญุาตหรือสัมปทานใหประกอบกิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภคตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมกิจการคาขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแหงสาธารณชน  ซึ่งไดออกให
กอนวันที่ประกาศของคณะปฏิวตัิฉบับนี้ใชบังคับ คงใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอาย ุ
 

ขอ 21  ใหถือวากิจการการประกันภัย  การคลังสินคา  การออมสิน   เครดิตฟองซิเอร   เปน
กิจการที่รัฐมนตรีไดประกาศตามขอ 5 แลว 
          ใหใบอนุญาตประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ซึ่งไดออกใหกอนวันที่ประกาศของคณะปฏิวตัิฉบบั
นี้ใชบังคบั    คงใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุ 
 
          ขอ 22  เม่ือรัฐมนตรีไดประกาศใหกิจการตามขอ 5  เปนกจิการที่ตองขออนุญาตเพิ่มขึ้นจากที่ได
ประกาศไวแลว    ผูซึ่งประกอบกิจการอยูในวันที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด   ถาประสงคจะประกอบกิจการ
ตอไป ใหยื่นคาํขอรับอนุญาตตามประกาศของคณะปฏวิัตฉิบบันี้ภายในหกสิบวัน   นับแตรฐัมนตรีประกาศ
กําหนดเม่ือไดยื่นคําขอรับอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวตัิฉบบันี้แลว    ใหดําเนินกิจการตอไปได
จนกวาผูอนุญาตไดแจงใหทราบถึงการไมอนุญาต 
 
          ขอ 23  ใหรัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลัง  รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพัฒนาการแหงชาติ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐการ  
รักษาการตามประกาศของคณะปฏิวตัิฉบบันี ้
 
          ขอ 24(1)  ประกาศของคณะปฏิวตัิฉบับนีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 

 
      ประกาศ  ณ  วันที ่ 26  มกราคม  พุทธศกัราช   2515 
 
 

  (ลงนาม) จอมพล   ถ. กิตตขิจร 
                                          หัวหนาคณะปฏวิัต ิ

 
 

                                                           
(1)  ราชกิจจานุเบกษา  2515/15/3พ./ ลงวันที่  27  มกราคม  2515 



 
 
 
 
 
 


