
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธรุกิจรักษาความปลอดภยั   
 

พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 
บทนิยาม 
 ธุรกิจรักษาความปลอดภัยมีองคประกอบดังนี้ 
 1. ใหบริการรักษาความปลอดภัยโดยพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตทําหนาท่ี 
 2. คุมครองความปลอดภัยในชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินของบุคคล 
 3. ไดรับเงินหรือประโยชนตอบแทน 
 4. ไมรวมบริการรักษาความปลอดภัยของรัฐตามท่ี นรม ประกาศ 

บริษัทรักษาความปลอดภัย หมายความวาบริษัทซ่ึงไดรับในอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย 
บริษัท หมายความวา บริษัทวาดวยกฎหมายแพง หรือบริษัทมหาชน จํากัด ตามกฎหมายวาดวย 

บริษัทมหาชนกํากัด 
พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ( พปร. ) หมายความวา ผูซ่ึงไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนให

เปนพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต 
คณะกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัย 
นายทะเบียน หมายความวา นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนประจําจังหวัดกรุงเทพ ฯ และนาย

ทะเบียนประจําจังหวัด 
พนักงานเจาหนาท่ี หมายความวา ผูซ่ึง ผบ.ตร. แตงตั้ง 
ผูบัญชาการตํารวจนครบาล   เปนนายทะเบียนกลางและเปนนายทะเบียนประจํากรุงเทพ ฯ มีอํานาจ

หนาท่ีจัดทําบัญชีรายชื่อบริษัทรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตท่ัวราชอาณาจักร 
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด มีอํานาจหนาท่ีจัดทําบัญชีรายชื่อบริษัทรักษาความปลอดภัยและพนักงาน

รักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ในเขตจังหวัดของตน 
นายยกรัฐมนตรี รักษาการตาม พ.ร.บ. นี้ มีอํานาจออกกฎกระทรวงและกําหนดคาธรรมเนียม 
คณะกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัย 
มีจํานวน 16 คน ประกอบดวย 
1. ผบ.ตร. เปนประธานกรรมการ 
2. กรรมการโดยตําแหนง 6 คน มีอธิบดีกรมการปกครองอธิบดีสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เลขาธิการ

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ผอ.สํานักกิจการยุติธรรม ผูบัญชาการศูนยรักษาความปลอดภัย ผูอํานวยการ
องคการทหารผานศึก 

3. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึง นรม. แตงตั้ง 2 คน และ 2 ใน 3 ตองเปนผูมีความรูเก่ียวกับการรักษาความ
ปลอดภัย  ผูบัญชาการตํารวจนครบาล เปนกรรมการและเลขานุการมีอํานาจแตงตั้งผูชวยเลขาธิการไดไมเกิน 2 คน 
เปน พันตํารวจตรี ข้ึนไป 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 
คุณสมบัติ 
1. มีสัญชาติไทย 
2. มีความรูประสบการณในงานรักษาความปลอดภัย 
ลักษณะตองหาม 
1. เปนบุคคลลมละลาย 
2. เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ คนไรความสามรถหรือเสมือนไรความสามารถ 
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3. เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตประมาทหรือลหุโทษ 
4. ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใด ๆ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป การประชุมตองมีเสียงขางมาก หากคะแนนเสียงเทากันให
ประธานกรรมการออกเสียงไดอีก 1 เสียง  กรรมการผูทรงคุณวุฒิวางลงไมถึง 90 วัน จะไมแตงตั้งกรรมการใหมก็ได 

กรรมการพนจากวาระเม่ือ 
1. ตาย 
2. ลาออก 
3. นรม.ใหออก เพราะบกพรองตอหนาท่ี ความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ 
4. ขาดคุณสมบัติและลักษณะตองหาม 
คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ี 
1. กําหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการสงเริมเพ่ือใหนายทะเบียนไปปฏิบัติ 
2. เสนอความเหน็ตอ นรม. ในการออกกฎกระทรวง 
3. ออกระเบยีบกําหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยท่ีบริษัทตองปฏิบัติ 
4. ออกระเบียบกําหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย หลักสูตรรักษาความปลอดภัย 
5. ออกระเบียบกําหนดมาตรฐานสถานฝกอบรม 
6. ออกประกาศกําหนดเครื่องหมายพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต 
7. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งนายทะเบียน 
8. ออกระเบียนกําหนดหลักเกณฑการเปรียบเทียบ 
9. นรม. มอบหมาย 
การประชุมคณะกรรมการ 
1. ตองมาประชุมเกินก่ึงหนึ่ง 
2. ประธานไมมาหรือปฏิบัติหนาท่ีไมไดเลือกกรรมการหนึ่ง คนเปนประธาน 
3. การวินิจฉัยชี้ขาดเสียงเทากัน ใหประธานออกเสียงอีกเสียงเพ่ือชี้ขาด 
4. ประธานกรรมการหรือกรรมการเปนผูมีสวนไดเสียหามเขาประชุม 
5. คณะกรรมการจัดตั้งคณะอนุกรรมการได 
6. มีอํานาจเชิญบุคคลมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาได 
7. ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ รับผิดชอบงานธุรการ งานวิชา  

การและกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับคณะกรรมการ 
บริษัทรักษาความปลอดภัย 
1. จะตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน 
2. จะตองมีคุณสมบัติ 

       2.1 มีจํานวนหุนท่ีถือโดยบุคคลมีสัญชาติไทย เกินก่ึงหนึ่ง 
               2.2 มีกรรมการเปนบุคคลมีสัญชาติไทยเกินก่ึงหนึ่ง 
               2.3 ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตมากอน 

3. การขออนุญาตนายทะเบียนตองแจงผูขอรับใบอนุญาตภายใน 60 วัน 
4. ใบอนุญาตมีอายุ 4 ป 
5. ตองมีคํานําหนาชื่อวา “บริษัทรักษาความปลอดภัย” และคําลงทายวา “จํากัด” หรือ “จํากัด (มหาชน)” 

ตอทาย 
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6.หามบุคคลอ่ืนใชชื่อ บริษัทรักษาความปลอดภัย 
7. การขอตอใบอนุญาตตองยื่นกอนใบอนุญาตกอนหมดอายุและนายทะเบียนตองแจงภายใน 60 วัน นับ

แตวันไดรับคําขอ 
8. บริษัทตองแสดงใบอนุญาตในท่ีเปดเผย 
9. ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย ชํารุด ตองแจงภายใน 30 วัน 
สัญญาจางระหวางบริษัทกับผูรับจางตองมีรายการ 8 ประการ 
1. ชื่อและท่ีอยูของบริษัทและผูวาจาง 
2. วันท่ีทําสัญญา 
3. ขอบเขตงานและระยะเวลาบริการ 
4. คาจางและการจายคาจาง 
5. หนาท่ีและความรับผิดชอบของบริษัทและผูวาจาง 
6. คาปรับ 
7. การกําหนดคาเสียหาย 
8. เลิกสัญญา 
ตองทําเปนหนังสือมีรายการครบถวนไมครบสัญญาเปนโฆฆะ 
บริษัทตองปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย 
1. กํากับตรวจสอบการทํางานของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต 
2. มีระบบบันทึกเหตุการณประจําวัน 
3. มีศูนยประสานงาน 
4. มีอุปกรณสื่อสารระหวางศูนยประสานงานกับ พปร. 
5. ใหความรูเก่ียวกับการักษาความปลอดภัยและฝกทบทวนสมํ่าเสมอ 
บริษัทรักษาความปลอดภัยมีหนาท่ี 
1. ใหความรวมมือตํารวจ ร.ต.ต.ข้ึนไป ท่ีไดรับมอบหมายจาก หน.สถานีเพ่ือตรวจดูขอมูลบันทึกเหตุการณ

ประจําวัน  เพ่ือนําไปวางแผนรักษาความปลอดภัย 
2. เม่ือไดรับแจงจาก พปร. ขอมูลอาชญากรรมเบาะแสคนรายใหแจงฝายปกครองหรือตํารวจทราบโดย

ทันที 
3. บริษัทตองจัดทําบัญชีรายชื่อ พปร. เพ่ือแจงตอนายทะเบียนภายใน 30 วัน หลังจากไดรับใบอนุญาต

หากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลของ พปร. ตองแจงภายใน 15 วัน 
4. บริษัทตองรายงานผลการดําเนินการในรอบปในเดือน มกราคม ของปถัดไป 

   พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต (พปร.)  
1. ตองมีใบอนุญาตเปน พปร. 
2. ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
คุณสมบัติ 

2.1 มีสัญชาติไทย 
2.2 มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ 
2.3 สําเร็จการศึกษาภาคบังคับ 
2.4 ไดรับหนังสือรับรองผานการฝกอบรม 

ลักษณะตองหาม 
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2.5  ติดสุราติดยาเสพติดหรือโรคติดตอท่ีคณะกรรมการกําหนด 
2.6 เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ คนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 

 2.7 ไมเคยตองโทษจําคุกความผิดตอชีวิตรางกาย ทรัพยสิน เพศ การพนัน ยาเสพติด เวนแตพันโทษ
มาแลวไมนอยกวา 3 ป และมิใชความผิดเก่ียวกับเพศ 

2.8 เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไมถึง 2 ป 
3. ใบอนุญาตใชได 3 ป 
4. การตอใบอนุญาตตองมีหนังสือรับรองสมรรถภาพของบริษัทหรือหนังสือรับรองวาไดผานการฝกทบทวน

หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย 
5. ใบอนุญาตหาย ถูกทําลาย ชํารุด ตองแจงใน 30 วัน 
6. ขณะปฏิบัติหนาท่ีตองสงบเครื่องแตงแบบติดเครื่องหมายและมีบัตรประจําตัวของบริษัทท่ีตนสังกัด 
7. หามแตงเครื่องแบบเหมือนหรือคลายตํารวจ ทหาร หรือเจาพนักงานรักษาความสงบเรียบรอยท่ี 

นายทะเบียนกลางประกาศ 
พนักงานรักษาความปลอดภัย รับอนุญาต (พปร.) มีหนาท่ี 
1. ชวยฝายปกครองหรือตํารวจจับตาม ป.วิ อาญา 
2. รักษาความปลอดภัยในชีวิต รางกายทรัพยสินรวมท้ังระงับเหตุและรักษาความสงบเรียบรอยในบริเวณ 

หรือสถานท่ีท่ีรับผิดชอบ 
3. เม่ือมีการกระทําผิดอาชญาหรือมีเหตุรายเกิดข้ึนใหแจงฝายปกครองหรือตํารวจทองท่ีทันทีและปดก้ัน

และรักษาสถานท่ีเกิดเหตุใหคงสภาพเดิม จนกวาฝายปกครองหรือตํารวจผูมีอํานาจจะเดินทางมาถึง 
การพักใชและการเพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทรักษาความปลอดภัย 
1. การพักใชใบอนุญาต   

       1.1 ไมปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย (ม. 26) 
        1. 2. ไมจัดทําบัญชีรายชื่อพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตโดยไมแกไขใน 30 วัน 

2. สัญญาท่ีทํากอนการพักใชใหดําเนินการตอไปขณะพักใช หามทําสัญญาจาง 
3. บริษัทขาดคุณสมบัติและไมแกไข ภายใน 90 วัน 
การเพิกถอนใบอนุญาต 
1. เคยถูกพักใช 2  ครั้ง และมีเหตุถูกพักใชอีกไมวาเหตุผลใดใน 1 ป 
2. ไมแกไขคุณสมบัติของบริษัทภายใน 90 วัน 
คําส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตตองดําเนินการ  ดังนี ้
1. ตองทําเปนหนังสือระบุวันท่ีพักใชหรือเพิกถอน 
2. แจงบริษัททราบใน 7 วัน นับแตนายทะเบียนมีคําสั่ง 
3. ปดประกาศหนังสือในท่ีเปดเผย ณ บริษัท 
4. โฆษณาเครือขายสารสนเทศ ของ ตร. 

 บริษัทตองดําเนินการตามสัญญาท่ีทํากอนการเพิกถอนตอไป โดยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีนาย
ทะเบียนกําหนด.. 

การเพิกถอนใบอนุญาตพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต (พปร.) 
1. ขาดคุณสมบัติ 
2. มีลักษณะตองหาม 

คําสั่งเพิกถอนใหปฏิบัติเหมือนกับคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทรักษาความปลอดภัย 
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การอุทธรณ 
มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายใน 30 วัน ในกรณีดังตอไปนี้ 
1. คําสั่งไมออกใบอนุญาตหรือไมตอใบอนุญาต 
2. คําสั่งไมรับรองสถานฝกอบรม 
3. คําสั่งไมออกใบอนุญาตและไมตอใบอนุญาต พปร. 
4. คําสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตของบริษัท 
5. คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปน พปร. 
อํานาจนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาท่ี 
1. เขาไปท่ีทําการของบริษัทในเวลาทําการ 
2. มีหนังสือเรียกกรรมการ ผูจัดการหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต มาใหถอยคําหรือชี้แจง

หรือสงเอกสาร หรือหลักฐานประกอบการพิจารณา 
3. เรียกใหผูแสดงตนวาเปนพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ใหแสดงบัตรประจําตัว เม่ือมีเหตุ

สงสัยวาทําผิดตามกฎหมายนี้ 
 
 


