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ประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับท่ี ๕๘ 

   
 

โดยท่ีคณะปฏิวัติพิจารณาเห็นว(า การควบคุมกิจการค*าขายอันกระทบถึงความ
ปลอดภัยหรือผาสุกแห(งสาธารณชนอยู(ภายใต*บังคับของกฎหมายว(าด*วยการควบคุมกิจการค*าขายอัน
กระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห(งสาธารณชน และกฎหมายว(าด*วยการกําหนดกระทรวง 
เจ*าหน*าท่ีรักษาการตามกฎหมายดังกล(าว สมควรปรับปรุงรวมเป6นกฎหมายฉบับเดียวกันเพ่ือความ
สะดวกในการปฏิบัติ อนึ่ง ปรากฏว(าในขณะนี้ได*มีผู*ประกอบกิจการรับรองหรือรับซ้ือต๋ัวเงิน กิจการ
จัดหาเงินทุนเพ่ือบุคคลอ่ืน และกิจการซ้ือขายหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย; รวมท้ัง การเป6นตัวแทนหรือ
นายหน*าของกิจการดังกล(าวมากยิ่ ง ข้ึน และกิจการเหล(านี้ มีลักษณะเป6นกิจการค*าขายซ่ึง
กระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชนได* แต(กฎหมายว(าด*วยการควบคุมกิจการ
ค*าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห(งสาธารณชน และกฎหมายว(าด*วยการกําหนด
กระทรวงเจ*าหน*าท่ีรักษาการตามกฎหมายดังกล(าวท่ีใช*อยู(ในป<จจุบัน ยังไม(มีบทบัญญัติควบคุมการ
ประกอบกิจการดังกล(าวข*างต*น สมควรกําหนดการควบคุมกิจการนั้นไว*ในกฎหมายท่ีปรับปรุงใหม(เสีย
ด*วยในคราวเดียวกัน หัวหน*าคณะปฏิวัติจึงมีคําสั่งดังต(อไปนี้ 

 
ข*อ ๑  ให*ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติควบคุมกิจการค*าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุก

แห(งสาธารณชน พุทธศักราช ๒๔๗๑ 
(๒) พระราชบัญญัติควบคุมกิจการค*าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุก

แห(งสาธารณชน (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
(๓) พระราชบัญญัติควบคุมกิจการค*าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุก

แห(งสาธารณชน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(๔) พระราชบัญญัติกําหนดกระทรวงเจ*าหน*าท่ีรักษาการตามพระราชบัญญัติควบคุม

กิจการค*าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห(งสาธารณชน พ.ศ. ๒๔๗๑ พุทธศักราช 
๒๔๗๖ 

(๕) พระราชบัญญัติกําหนดกระทรวงเจ*าหน*าท่ีรักษาการตามพระราชบัญญัติควบคุม
กิจการค*าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห(งสาธารณชน พ.ศ. ๒๔๗๑ (ฉบับท่ี ๒) 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

(๖) พระราชบัญญัติกําหนดกระทรวงเจ*าหน*าท่ีรักษาการตามพระราชบัญญัติควบคุม
กิจการค*าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห(งสาธารณชน พ.ศ. ๒๔๗๑ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๔๙๙ 

บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข*อบังคับอ่ืนในส(วนท่ีบัญญัติไว*แล*วในประกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบับนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแย*งกับประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ให*ใช*ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับ
นี้แทน 

 
ข*อ ๒  ในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ 
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“พนักงานเจ*าหน*าท่ี” หมายความว(า ผู*ซ่ึงรัฐมนตรีหรือผู*ว(าการธนาคารแห(งประเทศ
ไทย แต(งต้ังให*ปฏิบัติการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความว(า รัฐมนตรีว(าการกระทรวงของกระทรวงท่ีมีอํานาจและ
หน*าท่ีตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ หรือตามท่ีกําหนดไว*ในพระราชกฤษฎีกา 

 
ข*อ ๓  กิจการดังต(อไปนี้ให*ถือว(าเป6นกิจการค*าขายอันเป6นสาธารณูปโภค 
(๑) การรถไฟ 
(๒) การรถราง 
(๓) การขุดคลอง 
(๔) การเดินอากาศ 
(๕) การประปา 
(๖) การชลประทาน 
(๗) การไฟฟMา 
(๘) การผลิตเพ่ือจําหน(ายหรือจําหน(ายกNาซโดยระบบเส*นท(อไปยังอาคารต(าง ๆ 
(๙) บรรดากิจการอ่ืนอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน

ตามท่ีระบุไว*ในพระราชกฤษฎีกา 
การตราพระราชกฤษฎีกาตาม (๙) ให*กําหนดกระทรวงผู*มีอํานาจและหน*าท่ีเก่ียวกับ

กิจการนั้นด*วย 
 
ข*อ ๔  ห*ามมิให*บุคคลใดประกอบกิจการค*าขายอันเป6นสาธารณูปโภค เว*นแต(จะ

ได*รับอนุญาตหรือได*รับสัมปทานจากรัฐมนตรี 
 
ข*อ ๕  เม่ือได*มีประกาศของรัฐมนตรีกําหนดกิจการอย(างหนึ่งอย(างใดดังระบุไว*

ต(อไปนี้ หรือกิจการอันมีสภาพคล*ายคลึงกัน ให*เป6นกิจการท่ีต*องขออนุญาต ห*ามมิให*ผู*ใดประกอบ
กิจการนั้น เว*นแต(จะได*รับอนุญาตจากรัฐมนตรี 

(๑) การประกันภัย 
(๒) การคลังสินค*า 
(๓) การธนาคาร 
(๔) การออมสิน 
(๕) เครดิตฟองซิเอร; 
(๖) การรับรองหรือรับซ้ือต๋ัวเงิน 
(๗) การจัดหามาซ่ึงเงินทุนแล*วให*ผู*อ่ืนกู*เงินนั้น หรือเอาเงินนั้นซ้ือหรือซ้ือลดซ่ึงต๋ัว

เงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออ่ืนหรือตราสารการเครดิต 
(๘) การซ้ือ ขาย หรือแลกเปลี่ยนตราสารแสดงสิทธิในหนี้หรือทรัพย;สิน เช(น 

พันธบัตร หุ*น หุ*นกู* หรือตราสารพาณิชย; หรือการทําหน*าท่ีเป6นตัวแทน นายหน*า ผู*จัดการ หรือผู*ให*
คําแนะนําเก่ียวกับการลงทุนในตราสารดังกล(าว หรือการจัดให*มีตลาดหรือสถานท่ีอันเป6นศูนย;กลาง
การซ้ือ ขาย หรือแลกเปลี่ยนตราสารดังกล(าว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การประกาศตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีจะกําหนดประเภทหรือลักษณะของกิจการด*วย
ก็ได* 

 
ข*อ ๖  ในกรณีท่ีมีกฎหมายเฉพาะว(าด*วยกิจการตามท่ีระบุไว*ในข*อ ๓ หรือข*อ ๕ 

การประกอบกิจการดังกล(าว ให*เป6นไปตามกฎหมายว(าด*วยกิจการนั้น 
 
ข*อ ๗  ในการอนุญาตหรือให*สัมปทานตามข*อ ๔ และข*อ ๕ รัฐมนตรีจะกําหนด

เง่ือนไขใด ๆ ตามท่ีเห็นว(าจําเป6น เพ่ือความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชนไว*ด*วยก็ได* 
เง่ือนไขท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีจะแก*ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมก็ได* แต(

ต*องกําหนดระยะเวลาการใช*บังคับเง่ือนไขท่ีแก*ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมตามท่ีรัฐมนตรี
เห็นสมควร 

 
ข*อ ๘  ให*กระทรวงการคลังมีอํานาจและหน*าท่ีเก่ียวกับกิจการดังต(อไปนี้ หรือ

กิจการท่ีมีสภาพคล*ายคลึงกัน 
(๑) การธนาคาร 
(๒) การออมสิน 
(๓) เครดิตฟองซิเอร; 
(๔) การรับรองหรือรับซ้ือต๋ัวเงิน 
(๕) การจัดหามาซ่ึงเงินทุนแล*วให*ผู*อ่ืนกู*เงินนั้น หรือเอาเงินนั้นซ้ือหรือซ้ือลดซ่ึงต๋ัว

เงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออ่ืน หรือตราสารการเครดิต 
(๖) การซ้ือ ขาย หรือแลกเปลี่ยนตราสารแสดงสิทธิในหนี้หรือทรัพย;สิน เช(น 

พันธบัตร หุ*น หุ*นกู* หรือตราสารพาณิชย; หรือการทําหน*าท่ีเป6นตัวแทน นายหน*า ผู*จัดการ หรือผู*ให*
คําแนะนําเก่ียวกับการลงทุนในตราสารดังกล(าว หรือการจัดให*มีตลาดหรือสถานท่ีอันเป6นศูนย;กลาง
การซ้ือ ขาย หรือแลกเปลี่ยนตราสารดังกล(าว 

 
ข*อ ๙  ให*กระทรวงคมนาคมมีอํานาจและหน*าท่ีเก่ียวกับกิจการการรถไฟและการ

เดินอากาศ 
 
ข*อ ๑๐  ให*กระทรวงพัฒนาการแห(งชาติมีอํานาจและหน*าท่ีเก่ียวกับกิจการการ

ชลประทาน และการขุดคลอง 
 
ข*อ ๑๑  ให*กระทรวงมหาดไทย*มีอํานาจและหน*าท่ีเก่ียวกับกิจการการรถราง การ

ประปา การไฟฟMา และการผลิตเพ่ือจําหน(ายหรือจําหน(ายกNาซ โดยระบบเส*นท(อไปยังอาคารต(าง ๆ 
 
ข*อ ๑๒  ให*กระทรวงเศรษฐการมีอํานาจและหน*าท่ีเก่ียวกับกิจการประกันภัยและ

การคลังสินค*า หรือกิจการท่ีมีสภาพคล*ายคลึงกัน 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข*อ ๑๓  ให*รัฐมนตรีมีอํานาจแต(งต้ังพนักงานเจ*าหน*าท่ีเพ่ือปฏิบัติกิจการท่ีอยู(ใน
อํานาจและหน*าท่ีของกระทรวงตามท่ีกําหนดไว*ในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้หรือพระราช
กฤษฎีกา แล*วแต(กรณี 

 
ข*อ ๑๔  รัฐมนตรีว(าการกระทรวงการคลังอาจมอบหมายให*ธนาคารแห(งประเทศ

ไทยเป6นผู*ดําเนินการตามท่ีกระทรวงการคลังมีอํานาจและหน*าท่ีตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ได* 
เม่ือรัฐมนตรีว(าการกระทรวงการคลังได*มอบหมายให*ธนาคารแห(งประเทศไทยเป6น

ผู*ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล*ว ให*ผู*ว(าการธนาคารแห(งประเทศไทยมีอํานาจแต(งต้ังพนักงานธนาคาร
แห(งประเทศไทยเป6นพนักงานเจ*าหน*าท่ี เพ่ือปฏิบัติกิจการตามท่ีธนาคารแห(งประเทศไทยได*รับ
มอบหมาย 

 
ข*อ ๑๕  ในการปฏิบัติหน*าท่ี พนักงานเจ*าหน*าท่ีมีอํานาจเข*าไปในสถานประกอบ

กิจการตามท่ีระบุไว*ในข*อ ๓ หรือข*อ ๕ ในระหว(างเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบให*การเป6นไปตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ หรือในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว(ามีการกระทําความผิดตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติฉบับนี้ พนักงานเจ*าหน*าท่ีมีอํานาจยึดหรืออายัดเอกสารหรือสิ่งของท่ีเก่ียวข*องกับการ
กระทําความผิดดังกล(าว เพ่ือประโยชน;ในการดําเนินคดีได* 

ในการปฏิบัติหน*าท่ีของพนักงานเจ*าหน*าท่ีตามวรรคหนึ่ง ให*ผู*ประกอบกิจการและผู*
มีหน*าท่ีเก่ียวข*องกับการประกอบกิจการอํานวยความสะดวกแก(พนักงานเจ*าหน*าท่ีตามสมควร 

 
ข*อ ๑๖  ผู*ใดฝTาฝUนข*อ ๔ หรือข*อ ๕ ต*องระวางโทษจําคุกไม(เกินหนึ่งปV หรือปรับไม(

เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
ข*อ ๑๗  ผู*ได*รับอนุญาตหรือได*รับสัมปทานตามข*อ ๔ หรือผู*ได*รับอนุญาตตามข*อ ๕ 

ผู*ใดไม(ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดตามข*อ ๗ ต*องระวางโทษปรับไม(เกินสองหม่ืนบาท และในกรณีท่ี
เป6นความผิดต(อเนื่องกัน ให*ปรับอีกไม(เกินวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาท่ียังทําการฝTาฝUนอยู( 

 
ข*อ ๑๘  ผู*ใดขัดขวางหรือไม(ให*ความสะดวกแก(พนักงานเจ*าหน*าท่ีซ่ึงปฏิบัติหน*าท่ี

ตามข*อ ๑๕ ต*องระวางโทษจําคุกไม(เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม(เกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
ข*อ ๑๙  บรรดาเง่ือนไขท่ีรัฐบาลได*กําหนดตามกฎหมายว(าด*วยการควบคุมกิจการ

ค*าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห(งสาธารณชน และใช*บังคับอยู(ในวันก(อนวันท่ี
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช*บังคับ คงใช*บังคับได*ต(อไป 

 
ข*อ ๒๐  ใบอนุญาตหรือสัมปทานให*ประกอบกิจการค*าขายอันเป6นสาธารณูปโภค

ตามกฎหมายว(าด*วยการควบคุมกิจการค*าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห(งสาธารณชน 
ซ่ึงได*ออกให*ก(อนวันท่ีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช*บังคับ คงใช*ได*ต(อไปจนกว(าจะสิ้นอายุ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข*อ ๒๑  ให*ถือว(ากิจการการประกันภัย การคลังสินค*า การออมสิน เครดิตฟองซิเอร; 
เป6นกิจการท่ีรัฐมนตรีได*ประกาศตามข*อ ๕ แล*ว 

ให*ใบอนุญาตประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ซ่ึงได*ออกให*ก(อนวันท่ีประกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบับนี้ใช*บังคับ คงใช*ได*ต(อไปจนกว(าจะสิ้นอายุ 

 
ข*อ ๒๒  เม่ือรัฐมนตรีได*ประกาศให*กิจการตามข*อ ๕ เป6นกิจการท่ีต*องขออนุญาต

เพ่ิมข้ึนจากท่ีได*ประกาศไว*แล*ว ผู*ซ่ึงประกอบกิจการอยู(ในวันท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด ถ*าประสงค;
จะประกอบกิจการต(อไป ให*ยื่นคําขอรับอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ภายในหกสิบวัน 
นับแต(รัฐมนตรีประกาศกําหนด เม่ือได*ยื่นคําขอรับอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้แล*ว ให*
ดําเนินกิจการต(อไปได*จนกว(าผู*อนุญาตได*แจ*งให*ทราบถึงการไม(อนุญาต 

 
ข*อ ๒๓  ให*รัฐมนตรีว(าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว(าการกระทรวงคมนาคม 

รัฐมนตรีว(าการกระทรวงพัฒนาการแห(งชาติ รัฐมนตรีว(าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว(าการ
กระทรวงเศรษฐการ รักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ 

 
ข*อ ๒๔๑  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให*ใช*บังคับต้ังแต(วันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป6นต*นไป 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
จอมพล ถ.  กิตติขจร 
หัวหน*าคณะปฏิวัติ 

       

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล(ม ๘๙/ตอนท่ี ๑๕/ฉบับพิเศษ หน*า ๓/๒๗ มกราคม ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

*พระราชกฤษฎีกาแก*ไขบทบัญญัติให*สอดคล*องกับการโอนอํานาจหน*าท่ีของส(วนราชการให*เป6นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒ 

 
มาตรา ๑๓๑  ในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๘ ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. 

๒๕๑๕ ให*แก*ไขคําว(า “กระทรวงมหาดไทย” เป6น “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม” 
เฉพาะในส(วนท่ีเก่ียวกับกิจการประปา 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได*บัญญัติให*จัดต้ังส(วนราชการข้ึนใหม(โดยมีภารกิจใหม( ซ่ึงได*มี
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน*าท่ีของส(วนราชการให*เป6นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล*ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล(าวได*
บัญญัติให*โอนอํานาจหน*าท่ีของส(วนราชการ รัฐมนตรีผู*ดํารงตําแหน(งหรือผู*ซ่ึงปฏิบัติหน*าท่ีในส(วน
ราชการเดิมมาเป6นของส(วนราชการใหม( โดยให*มีการแก*ไขบทบัญญัติต(าง ๆ ให*สอดคล*องกับอํานาจ
หน*าท่ีท่ีโอนไปด*วย  ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให*เป6นไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกล(าว จึงสมควรแก*ไขบทบัญญัติของกฎหมายให*สอดคล*องกับการโอนส(วนราชการ เพ่ือให*
ผู*เก่ียวข*องมีความชัดเจนในการใช*กฎหมายโดยไม(ต*องไปค*นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน*าท่ีว(าตาม
กฎหมายใดได*มีการโอนภารกิจของส(วนราชการหรือผู*รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป6นของ
หน(วยงานใดหรือผู*ใดแล*ว โดยแก*ไขบทบัญญัติของกฎหมายให*มีการเปลี่ยนชื่อส(วนราชการ รัฐมนตรี 
ผู*ดํารงตําแหน(งหรือผู*ซ่ึงปฏิบัติหน*าท่ีของส(วนราชการให*ตรงกับการโอนอํานาจหน*าท่ี และเพ่ิมผู*แทน
ส(วนราชการในคณะกรรมการให*ตรงตามภารกิจท่ีมีการตัดโอนจากส(วนราชการเดิมมาเป6นของส(วน
ราชการใหม(รวมท้ังตัดส(วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแล*ว ซ่ึงเป6นการแก*ไขให*ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล(าว  จึงจําเป6นต*องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

๒ ราชกิจจานุเบกษา เล(ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน*า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 


