
 
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ 

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 
 

1. ความมุ่งหมายของกฎหมาย 
 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่ 58 มีวัตถุประสงค์เพื ่อควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึง 
ความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชนซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมกิจการค้าขาย
อันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน และกฎหมายว่าด้วยการกำหนดกระทรวงเจ้าหน้าที่
รักษาการตามกฎหมายดังกล่าว โดยสมควรปรับปรุงรวมเป็นกฎหมายฉบับเดียวกันเพื ่อความสะดวก  
ในการปฏิบัติ ประกอบกับในขณะที่ตรากฎหมายฉบับนี้ ได้มีผู้ประกอบกิจการรับรองหรือรับซื้อตั๋วเงิน 
กิจการจัดหาเงินทุนเพื่อบุคคลอื่นและกิจการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ รวมทั้งการเป็นตัวแทน  
หรือนายหน้าของกิจการดังกล่าวมากยิ่งขึ้น และกิจการเหล่านี้มีลักษณะเป็ นกิจการซึ่งกระทบกระเทือน 
ถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชนได้ แต่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบ  
ถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน และกฎหมายว่าด้วยการกำหนดกระทรวงเจ้าหน้าที่รักษาการ
ตามกฎหมายดังกล่าวที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติควบคุมการประกอบกิจการดังกล่าวข้างต้น  
จึงสมควรกำหนดการควบคุมกิจการนั้นไว้ในกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่เสียด้วยในคราวเดียว  

2. สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย 
 2.1 หลักการสำคัญ 

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 มุ่งควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัย 
หรือผาสุกแห่งสาธารณชน ซึ่งแบ่งกิจการออกเป็น 2 ประเภท 

2.1.1 กิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค (ข้อ 3) ได้แก่ (1) การรถไฟ (2) การรถราง  
(3) การขุดคลอง (4) การเดินอากาศ (5) การประปา (6) การชลประทาน (7) การไฟฟ้า (8) การผลิต  
เพ ื ่อจำหน ่ายหร ือจำหน ่ายก ๊ าซโดยระบบเส ้นท่ อไปย ังอาคารต ่าง ๆ (9) บรรดาก ิจการ อ่ืน 
อันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชนตามที ่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกา  
โดยในการตราพระราชกฤษฎีกาตาม (9) ให้กำหนดกระทรวงผู้มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับกิจการนั้นด้วย  
(ข้อ 3 วรรคสอง) 

2.1.2 กิจการอื่น ๆ ซึ่งเป็นกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นกิจการ
อันมีสภาพคล้ายคลึงกัน (ข้อ 5) ได้แก่ (1) การประกันภัย (2) การคลังสินค้า (3) การธนาคาร  
(4) การออมสิน (5) เครดิตฟองซิเอร์ (6) การรับรองหรือรับซื้อตั๋วเงิน (7) การจัดหามาซึ่งเงินทุนแล้วให้
ผู้อื่นกู้เงินนั้น หรือเอาเงินนั้นซื้อหรือซื้อลดซึ่งตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออื่น หรือตราสารการเครดิต  
(8) การซื ้อ ขาย หรือแลกเปลี ่ยนตราสารแสดงสิทธิในหนี้หรือทรัพย์สิน เช่น พันธบัตร หุ ้น หุ ้นกู้  
หรือตราสารพาณิชย์ หรือการทำหน้าที่เป็นตัวแทน นายหน้า ผู้จัดการหรือผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน
ในตราสารดังกล่าว หรือการจัดให้มีตลาดหรือสถานที่อันเป็นศูนย์กลางการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยน  
ตราสารดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 และข้อ 5 ข้างต้น 
ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยกิจการนั้น (ข้อ 6)  
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 2.2 การดำเนินการประกอบกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน 
บุคคลใดที ่มีความประสงค์จะประกอบกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคตามข้อ 3 

จะต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับสัมปทานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ 
หรือตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา ขึ ้นอยู ่กับว่ากิจการดังกล่าวเป็นกิจการประเภทใด (ข้อ 4)  
                ส่วนกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด หรือกิจการอันมีสภาพคล้ายคลึงกันตามข้อ 5  นั้น บุคคล 
ผ ู ้ประสงค ์จะประกอบกิจการต ้องขออน ุญาตต ่อร ัฐมนตร ีผ ู ้ม ีอำนาจ ตามเง ื ่อนไขในประกาศ  
ของแต่ละกระทรวง (ข้อ 5) เช่น ประกาศกระทรวงการคลัง เรื ่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5  
แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง การประกอบธุรกิจบัตรเครดิต) ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 
เป็นต้น 

ทั้งนี้ ในการอนุญาตตามข้อ 4 และข้อ 5 รัฐมนตรีจะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ตามที่เห็นว่าจำเป็น
เพ่ือความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชนไว้ด้วยก็ได้ (ข้อ 7)     

2.3 อำนาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวง 
2.3.1 กระทรวงการคลัง 

 มีอำนาจและหน้าที่เกี ่ยวกับกิจการดังต่อไปนี้หรือกิจการที่มีสภาพคล้ายคลึงกัน  
(ข้อ 8) ได้แก่ (1) การธนาคาร (2) การออมสิน (3) เครดิตฟองซิเอร์ (4) การรับรองหรือรับซื้อตั๋วเงิน  
(5) การจัดหามาซึ่งเงินทุนแล้วให้ผู ้อื ่นกู้เงินนั ้น หรือเอาเงินนั้นซื้อหรือซื ้อลดซึ่งตั ๋วเงินหรือตราสาร 
เปลี ่ยนมืออื ่น หรือตราสารการเครดิต (6) การซื ้อ ขาย หรือแลกเปลี ่ยนตราสารแสดงสิทธิในหนี้  
หรือทรัพย์สิน เช่น พันธบัตร หุ้น หุ้นกู้ หรือตราสารพาณิชย์ หรือการทำหน้าที่เป็นตัวแทน นายหน้า 
ผู้จัดการหรือผู ้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารดังกล่าว หรือการจัดให้มีตลาดหรือสถานที่ 
อันเป็นศูนย์กลางการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนตราสารดังกล่าว 

2.3.2 กระทรวงคมนาคม 
       มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับกิจการรถไฟ และการเดินอากาศ (ข้อ 9) 

2.3.3 กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ (ปัจจุบันคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
         มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับกิจการ การชลประทานและการขุดคลอง (ข้อ 10) 
2.3.4 กระทรวงมหาดไทย 
         มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับกิจการการรถราง การประปา การไฟฟ้า และการผลิต  

เพ่ือจำหน่ายหรือจำหน่ายก๊าซโดยระบบเส้นท่อไปยังอาคารต่าง ๆ (ข้อ 11) 
2.2.5 กระทรวงเศรษฐการ (ปัจจุบันคือกระทรวงพาณิชย์) 
         มีอำนาจและหน้าที่เกี ่ยวกับกิจการประกันภัย และการคลังสินค้าหรือกิจการที ่มี  

สภาพคล้ายคลึงกัน (ข้อ 12) 
 2.4 พนักงานเจ้าหน้าที่ 

2.4.1 การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 
         รัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั ้งพนักงานเจ้าหน้าที ่ เพื ่อปฏิบัติกิจการที ่อยู ่ในอำนาจ 

และหน้าที ่ของกระทรวงตามที ่กำหนดไว้ในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี ้หรือพระราชกฤษฎีกา  
แล้วแต่กรณี (ข้อ 13) 
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         นอกจากน ี ้ ร ั ฐมนตร ีว ่ าการกระทรวงการคล ั งอาจมอบหมายให ้ธนาคาร  
แห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการตามที่กระทรวงการคลังมีอำนาจและหน้าที่ตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับนี ้ก็ได้ (ข้อ 14 วรรคหนึ่ง) และเมื ่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ธนาคาร  
แห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจแต่งตั้ง
พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือปฏิบัติกิจการตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้รับมอบหมาย (ข้อ 14 วรรคสอง) 

2.4.2 อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
         พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถานประกอบกิจการตามที่ระบุไว้ในข้อ 3  

หรือข้อ 5 ในระหว่างเวลาทำการเพื ่อตรวจสอบให้การเป็นไปตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับนี้ 
หรือในกรณีที ่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี ้ อีกทั้ง 
พนักงานเจ้าหน้าที ่ม ีอำนาจยึดหรืออายัดเอกสารหรือสิ ่งของที ่เก ี ่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว  
เพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีก็ได้ หากผู้ใดขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติ
หน ้าที ่  ต ้องระวางโทษจำคุกไม ่เก ินหนึ ่งเด ือน หร ือปร ับไม่เก ินหนึ ่งพันบาทหรือทั ้งจำทั ้งปรับ  
(ข้อ 15 ประกอบข้อ 18) 

หมายเหตุ - คำอธิบายนี้มีขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการเข้าใจสาระสำคัญของกฎหมายเท่านั้น ส่วนการจะปฏิบัติ
ตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้องนั้น ประชาชนจะต้องศึกษา ทาความเข้าใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบท
กฎหมายเป็นสำคัญ 

 

 


