


แนวโนม้ของธุรกิจรักษาความปลอดภยั

ตารางที� 2.1: ขนาดและอตัราการเติบโตของธุรกจิรักษาความปลอดภัยในประเทศต่าง ๆ 

Country 
Number of 

companies 

Number of 

guards 
Annual growth rate 

Australia 1,000 70,000 12 to 14% 

United Kingdom 7,850 162,000 20 to 30% 

United States 57,000 2,000,000 20 to 25% 

Philippines 1,000 226,448 12 to 20% 

Japan 8,160 350,000 10 to 15% 

Thailand 1,100 330,000 15 to 20% 

Singapore 180 20,000 15 to 20% 

 
ท่ีมา http://www.iss.co.za/Pubs/Monographs/No39/IntlExpansion.html 



ปัญหาของธุรกิจรักษาความปลอดภยัในต่างประเทศ

• การไมส่ามารถให้บริการตามสญัญา หรือโฆษณา

• การละเมิดสทิธิสว่นบคุคลโดยไมช่อบด้วยกฎหมาย

• การปฏิบตัหิน้าท่ีในลกัษณะท่ีดหูมิ่นหรือไมเ่คารพสทิธิสว่นบคุคล

• อปุกรณ์ไมมี่มาตรฐานตามลกัษณะงาน

• มาตรฐานการทํางานของพนกังาน

• การฉ้อโกงลกูค้าหรือผู้ รับบริการ



ประวติัการเสนอร่างกฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจรักษา

ความปลอดภยัของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ

ปี พ.ศ. การดาํเนินการ

2540 เร่ิมร่างกฎหมายอยา่งเป็นทางการ

16 ต.ค. 50 ครม. อนมุติัหลกัการร่าง พ.ร.บ.การรักษาความปลอดภยัเอกชน พ.ศ. 

.... สง่ให้ สคก. พิจารณา

24 ม.ค. 56 สคก. ตรวจพิจารณาเสร็จ โดยเปล่ียนช่ือเป็นร่าง พ.ร.บ.ธุรกิจรักษา

ความปลอดภยั พ.ศ. ....

7 พ.ค. 56 ครม. มีมติเหน็ชอบให้สง่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตอ่ไป (แตมี่การ

เปล่ียนแปลงทางการเมืองก่อนสภาฯ พิจารณา)

18 มี.ค. 58 ตร. เสนอร่างกฎหมายท่ีผา่น สคก. แล้วให้ ครม. พิจารณา

28 เม.ย. 58 ครม. อนมุติัหลกัการ ให้เสนอ สนช. พิจารณา



ประวติัการเสนอร่างกฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจรักษา

ความปลอดภยัของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ (ต่อ)

ปี พ.ศ. การดาํเนินการ

7 พ.ค. 58 สนช. รับหลกัการ ตัง้ กมธ. วิสามญัพิจารณาร่างฯ จํานวน 15 คน มี 

พล.อ.อู้ด เบือ้งบน เป็นประธาน พล.ต.ต.พรชยั  ขนัตี เป็นเลขาฯ

6 ส.ค. 58 สนช. ผา่นความเหน็ชอบร่าง พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภยั

5 พ.ย. 58 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา

4 มี.ค. 59 กฎหมายมีผลใช้บงัคบั

10 พ.ย. 59 คําสัง่ หน.คสช. ท่ี 67/2559 ขยายเวลาการขออนญุาตของผู้ประกอบ

ธุรกิจและพนกังาน รปภ. รายเดิม และแก้ไขบางมาตราเก่ียวกบั

คณุสมบติัและลกัษณะต้องห้ามของพนกังาน รปภ.

26 ก.พ. 60 สิน้สดุระยะเวลาการย่ืนคําขอรับใบอนญุาตสําหรับรายเดิม



พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภยั พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตนีิ ้

• “ธุรกิจรักษาความปลอดภยั” หมายความวา่ ธุรกิจการให้บริการรักษา

ความปลอดภยัโดยจดัให้มีพนกังานรักษาความปลอดภยัรับอนญุาตทํา

หน้าท่ีคุ้มครองความปลอดภยัในชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สนิของบคุคล 

โดยได้รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใด แตไ่มร่วมถึงการให้บริการ

รักษาความปลอดภยัโดยหน่วยงานของรัฐตามท่ีนายกรัฐมนตรีประกาศ

กําหนดในราชกิจจานเุบกษา

• “บริษัทรักษาความปลอดภยั” หมายความวา่ บริษัทซึง่ได้รับ

ใบอนญุาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภยั



• “พนักงานรักษาความปลอดภยัรับอนุญาต” หมายความวา่ ผู้ซึง่

ได้รับใบอนญุาตเป็นพนกังานรักษาความปลอดภยัรับอนญุาต

• “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการกํากบัธุรกิจรักษาความ

ปลอดภยั

• “นายทะเบียน” หมายความวา่ นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียน

จงัหวดั แล้วแตก่รณี

• “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความวา่ ผู้ซึง่ผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ

แตง่ตัง้ให้ปฏิบตักิารตามพระราชบญัญตันีิ ้



มาตรา ๔ ใหผู้บ้ญัชาการตาํรวจนครบาลเป็นนายทะเบียนกลาง มีอาํนาจ

หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ีในส่วนท่ีบญัญติัใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ีของนาย

ทะเบียนกลาง และเป็นนายทะเบียนประจาํกรุงเทพมหานคร มีอาํนาจ

หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ีในเขตกรุงเทพมหานคร และรับผดิชอบการ

จดัทาํบญัชีรายช่ือบริษทัรักษาความปลอดภยัและพนกังานรักษาความ

ปลอดภยัรับอนุญาตทัว่ราชอาณาจกัร

ใหผู้บ้งัคบัการตาํรวจภูธรจงัหวดัเป็นนายทะเบียนจงัหวดั มีอาํนาจ

หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ีในเขตจงัหวดัของตน และรับผดิชอบการ

จดัทาํบญัชีรายช่ือบริษทัรักษาความปลอดภยัและพนกังานรักษาความ

ปลอดภยัรับอนุญาตในเขตจงัหวดัของตน



มาตรา ๕ ใหน้ายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และใหมี้อาํนาจ

ออกกฎกระทรวงกาํหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอตัราทา้ยพระราชบญัญติัน้ี 

ยกเวน้ค่าธรรมเนียม และกาํหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบติัการตาม

พระราชบญัญติัน้ี

การออกกฎกระทรวงกาํหนดค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงจะ

กาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภยัให้

แตกต่างกนัโดยคาํนึงถึงจาํนวนพนกังานรักษาความปลอดภยัรับอนุญาต

ของบริษทัรักษาความปลอดภยักไ็ด้



มาตรา ๖ ใหมี้คณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา่ “คณะกรรมการกาํกบั

ธุรกิจรักษาความปลอดภยั” มีผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติเป็นประธาน 

กรรมการประกอบดว้ยขา้ราชการโดยตาํแหน่งจาํนวน ๖ คน และ

ผูท้รงคุณวฒิุอีก ๖ คน และมีผูบ้ญัชาการตาํรวจนครบาลเป็นกรรมการ

และเลขานุการ

มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ท่ี ในการกาํหนดนโยบายและ

ออกระเบียบคาํสัง่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายน้ี ตลอดจนมีหนา้ท่ีวินิจฉยั

อุทธรณ์คาํสัง่ของนายทะเบียน และออกระเบียบกาํหนดหลกัเกณฑก์าร

เปรียบเทียบปรับผูก้ระทาํผดิตามกฎหมายน้ี



หนา้ท่ีนายทะเบียนต่อบริษทั

• มาตรา ๔ มีอาํนาจหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ีในเขตรับผดิชอบ และ
จดัทาํบญัชีรายช่ือบริษทัและพนกังานรักษาความปลอดภยัในเขตจงัหวดั
ตน (นายทะเบียนกลางมีอาํนาจในเขตกรุงเทพฯ และจดัทาํบญัชีรายช่ือ

บริษทัและพนกังานทัว่ราชอาณาจกัร) และเป็นคณะกรรมการ
เปรียบเทียบปรับ ตามมาตรา ๗๑

• มาตรา ๑๖ ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภยัใหแ้ก่
บริษทัรักษาความปลอดภยั ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามมาตรา ๑๗ และ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง

• มาตรา ๑๘ แจง้คาํสัง่อนุญาตหรือไม่อนุญาตแกผู้ข้อภายในหกสิบวนั 
นบัแต่ไดรั้บคาํขอรับใบอนุญาต



• มาตรา ๒๒ ตอ่อายใุบอนญุาตให้แก่บริษัทฯ ภายในหกสบิวนันบัแตว่นัท่ีได้รับคําขอ

• มาตรา ๒๔ ออกใบแทนใบอนญุาตกรณีใบอนญุาตสญูหาย ถกูทําลายหรือชํารุดใน
สาระสําคญั ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

• ควบคมุกํากบัดแูลบริษัทรักษาความปลอดภยัให้ดําเนินการตามกฎหมายนี ้

– มาตรา ๒๕ สญัญาการให้บริการรักษาความปลอดภยั

– มาตรา ๒๖ ปฏิบตัิตามมาตรฐานรักษาความปลอดภยัท่ีคณะกรรมการกําหนด

– มาตรา ๒๗ จดัพนกังานรักษาความปลอดภยัรับอนญุาตแก่ผู้วา่จ้าง

– มาตรา ๒๘ ให้ความร่วมมือแก่ตํารวจในการขอเข้าตรวจดขู้อมลูบนัทกึเหตกุารณ์เก่ียวกบั
การรักษาความปลอดภยั

– มาตรา ๒๙ บริษัทต้องแจ้งให้พนกังานฝ่ายปกครองหรือตํารวจทราบเม่ือมีข้อมลู
อาชญากรรม เบาะแสคนร้าย หรือการกระทําผิดอาญาเกิดขึน้

– มาตรา ๓๐ บริษัทต้องจดัทําบญัชีรายช่ือพนกังานรักษาความปลอดภยัแก่นายทะเบียน

– มาตรา ๓๑ บริษัทจดัทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา

– มาตรา ๓๒ บริษัทท่ีเลกิประกอบธุรกิจต้องย่ืนคําขออนญุาตเลกิตอ่นายทะเบียน



หนา้ท่ีนายทะเบียนต่อพนกังาน

• มาตรา ๓๓ ออกใบอนญุาตแก่บคุคลท่ีประสงค์จะทําหน้าท่ีเป็นพนกังาน

รักษาความปลอดภยัรับอนญุาต ซึง่ต้องมีคณุสมบตัคิรบถ้วนและไมมี่

ลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๔ ภายในหกสบิวนันบัแตว่นัท่ีได้รับคําขอ 

ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

• มาตรา ๓๗ ตอ่ใบอนญุาตแก่พนกังานรักษาความปลอดภยัท่ีมาขอตอ่ทัง้นี ้

ต้องมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามมาตรา ๓๗ ภายในหกสบิวนันบัแตว่นัท่ีได้

รับคําขอ

• มาตรา ๓๘ ออกใบแทนใบอนญุาตแก่พนกังานรักษาความปลอดภยัท่ีมาย่ืน

ขอใบแทนกรณีสญูหาย ถกูทําลาย หรือชํารุด



• ควบคมุกํากบัพนกังานรักษาความปลอดภยัรับอนญุาต ให้ปฏิบติัตาม

กฎหมายนีไ้ด้แก่

• มาตรา ๓๙ พนกังานรักษาความปลอดภยัต้องสวมเคร่ืองแบบติด

เคร่ืองหมายพนกังานรักษาความปลอดภยัรับอนญุาต (กําหนดโดย

คณะกรรมการฯ ม.๑๐(๖) และมีบตัรประจําตวัพร้อมแสดง

• มาตรา ๔๐ บริษัทต้องไมกํ่าหนดเคร่ืองแบบของพนกังานรักษาความ

ปลอดภยัให้เหมือนหรือคล้ายคลงึเคร่ืองแบบทหาร ตํารวจ หรือเจ้า

พนกังานตามกฎหมาย

• มาตรา ๔๑ ในการปฏิบติัหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั พนกังานรักษา

ความปลอดภยัมีหน้าท่ีช่วยเหลือเจ้าพนกังาน รักษาความปลอดภยั

และความสงบเรียบร้อย และแจ้งเหตแุก่พนกังานฝ่ายปกครองหรือ

ตํารวจ



บทลงโทษทางปกครอง
• มาตรา ๔๒ สัง่ให้บริษัทแก้ไขให้ถกูต้องกรณี ไม่ปฏิบตัติามมาตรฐานการ

รักษาความปลอดภยัในมาตรา ๒๖ หรือ ไม่จดัทําบญัชีรายช่ือพนกังาน ตาม
มาตรา ๓๐ หากไม่แก้ไขภายในสามสบิวนั นายทะเบียนสัง่ให้พกัใช้
ใบอนญุาตประกอบธุรกิจได้สองครัง้ ครัง้ละไม่เกินสามสบิวนั

• มาตรา ๔๔ บริษัทท่ีขาดคณุสมบตัติามมาตรา ๑๗ (๑) หรือ (๒) ให้นาย
ทะเบียบนสัง่ให้แก้ไขภายในเก้าสบิวนั 

• มาตรา ๔๕ เพิกถอนใบอนญุาตบริษัท กรณี
– เคยถกูสัง่พกัใช้ใบอนญุาตมาแล้วสองครัง้ และมีเหตจุะต้องถกูพกัใช้อีก ภายในหนึง่

ปีนบัแตว่นัที่ถกูสัง่พกัใช้ใบอนญุาตครัง้ที่หนึง่

– ไมแ่ก้ไขคณุสมบติัของบริษัทตามมาตรา ๑๗(๑) หรือ (๒)  ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดในมาตรา ๔๔

• มาตรา ๔๘ เพิกถอนใบอนญุาตพนกังานรักษาความปลอดภยัท่ีขาด
คณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๔



หมวด ๒

ธุรกิจรักษาความปลอดภยั

• มาตรา ๑๖ ผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภยัต้องเป็นบริษัท และได้รับ
ใบอนญุาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภยัจากนายทะเบียน

• หากประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภยัโดยไมไ่ด้รับใบอนญุาต ต้องระวางโทษจําคกุ
ไมเ่กินหนึง่ปีหรือปรับไมเ่กินสองหม่ืนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ (มาตรา ๕๕) ซึง่
กฎหมายบญัญตัิวา่ ผู้ใดประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภยัโดยไมไ่ด้รับอนญุาต

• มาตรา ๑๗ บริษัทซึง่ขอรับใบอนญุาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภยัต้อง

– (๑) มีจํานวนหุ้นท่ีถือโดยบคุคลผู้ มีสญัชาติไทยเกินกึ่งหนึง่ของทนุจดทะเบียนของบริษัท
จํากดัหรือทนุชําระแล้วของบริษัทมหาชนจํากดั แล้วแตก่รณี

– (๒) มีกรรมการซึง่เป็นบคุคลผู้ มีสญัชาติไทยเกินกึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมด ทัง้นี ้

• กรรมการทัง้หมดของบริษัทต้องไมเ่คยเป็นกรรมการหรือผู้ มีอํานาจจดัการแทนบริษัท
ท่ีถกูเพิกถอนใบอนญุาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภยั

– (๓) ไม่เคยถกูเพิกถอนใบอนญุาตประกอบธรุกิจรักษาความปลอดภยั



• มาตรา ๒๐ บริษัทรักษาความปลอดภยัต้องใช้คํานําหน้าช่ือวา่ “บริษัทรักษา
ความปลอดภยั”และคําวา่ “จํากดั” หรือ “จํากดั (มหาชน)” ตอ่ท้าย แล้วแต่
กรณี

• มาตรา ๒๑ ห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากบริษัทรักษาความปลอดภยัใช้ช่ือหรือคํา
แสดงช่ือในธุรกิจวา่ “บริษัทรักษาความปลอดภยั” หรือคําอ่ืนใดท่ีมี
ความหมายเช่นเดียวกนั

• หากฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินห้าหม่ืนบาท และปรับอีกไม่
เกินวนัละห้าพนับาทตลอดระยะเวลาท่ีฝ่าฝืนอยู ่(มาตรา ๕๖) 

• ผู้ใดใช้ช่ือหรือคําแสดงช่ือในธุรกิจวา่ “บริษัทรักษาความปลอดภยั”หรือคําอ่ืน
ใดท่ีมีความหมายเช่นเดียวกนั อยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญตันีิใ้ช้บงัคบั ให้
บคุคลนัน้เลกิใช้ช่ือหรือคําแสดงช่ือดงักลา่วภายในหกสบิวนันบัแตว่นัท่ี
พระราชบญัญตันีิใ้ช้บงัคบั (มาตรา ๗๖)



• มาตรา ๒๕ การทําสญัญาในการรับจ้าง

• มาตรา ๒๖ มาตรฐานรักษาความปลอดภยั

• มาตรา ๒๗ ในการให้บริการรักษาความปลอดภยั ให้บริษัทรักษาความปลอดภยัจดั
พนกังานรักษาความปลอดภยัรับอนญุาตเป็นผู้ให้บริการรักษาความปลอดภยัแก่ผู้
วา่จ้าง

• การฝ่าฝืนตามมาตรา ๒๗ มีโทษตามมาตรา ๕๙

• มาตรา ๕๙ บริษัทรักษาความปลอดภยัใดไมป่ฏิบตัิตามมาตรา ๒๗ ต้องระวางโทษ
ปรับไมเ่กินหนึง่หม่ืนบาท

• ในกรณีท่ีบริษัทรักษาความปลอดภยัใดกระทําความผิดตามมาตรานี ้กรรมการ 
ผู้จดัการหรือบคุคลใดซึง่รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทรักษาความปลอดภยั 
ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินหกเดือนหรือปรับไมเ่กินหนึง่หม่ืนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 
ตอ่เม่ือการกระทําความผิดของบริษัทรักษาความปลอดภยันัน้เกิดจากการสัง่การหรือ
การกระทําของกรรมการ ผู้จดัการหรือบคุคลนัน้ หรือไมส่ัง่การหรือไมก่ระทําการอนั
เป็นหน้าท่ีท่ีต้องกระทําของกรรมการ ผู้จดัการ หรือบคุคลนัน้



• มาตรา ๒๘ บริษัทรักษาความปลอดภยัมีหน้าท่ีให้ความร่วมมือแก่ตํารวจซึง่มี
ยศตัง้แตร้่อยตํารวจตรีขึน้ไปท่ีได้รับมอบหมายจากหวัหน้าสถานีตํารวจใน
ท้องท่ีซึง่เป็นท่ีตัง้ของบริษัทรักษาความปลอดภยัหรือสถานท่ีท่ีบริษัทรักษา
ความปลอดภยันัน้รับผิดชอบรักษาความปลอดภยั ตามข้อกําหนดในสญัญา
จ้างในการขอเข้าตรวจดขู้อมลูบนัทกึเหตกุารณ์ประจําวนัเก่ียวกบัการรักษา
ความปลอดภยัภายในบริเวณหรือสถานท่ีท่ีรับผิดชอบรักษาความปลอดภยั
ดงักลา่ว ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนจดัการรักษาความสงบเรียบร้อย 
และความปลอดภยัในชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ

• การฝ่าฝืนมาตรา ๒๘ ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินสองหม่ืนบาท (มาตรา ๖๐)

• มาตรา ๓๑ ให้บริษัทรักษาความปลอดภยัจดัทํารายงานผลการดําเนินงาน
ของบริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา ย่ืนตอ่นายทะเบียนภายในเดือนมกราคมของปี
ถดัไป ทัง้นี ้ตามแบบและวธีิการท่ีนายทะเบียนกลางประกาศกําหนด



หมวด ๓

พนกังานรักษาความปลอดภยัรับอนุญาต

• มาตรา ๓๓ ผู้ใดประสงค์จะทําหน้าท่ีเป็นพนกังานรักษาความปลอดภยั
รับอนญุาต ต้องได้รับใบอนญุาตเป็นพนกังานรักษาความปลอดภยัรับ
อนญุาตจากนายทะเบียน

• การขอรับใบอนญุาตและการออกใบอนญุาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

• การฝ่าฝืนมาตรา ๓๓ มีโทษตามมาตรา ๖๓ ผู้ใดทําหน้าท่ีเป็น
พนกังานรักษาความปลอดภยัรับอนญุาตโดยไมไ่ด้รับใบอนญุาตตาม
มาตรา ๓๓ วรรคหนึง่ ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินสามเดือนหรือปรับไม่
เกินห้าพนับาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ



• มาตรา ๓๔ ผู้ขอรับใบอนญุาตเป็นพนกังานรักษาความปลอดภยัรับอนญุาตต้องมีคณุสมบติั

• และไมมี่ลกัษณะต้องห้าม ดงัตอ่ไปนี ้

• ก. คณุสมบติั
– (๑) มีสญัชาติไทย

– (๒) มีอายไุมต่ํ่ากว่าสบิแปดปีบริบรูณ์

– (๓) สําเร็จการศกึษาภาคบงัคบัตามกฎหมายว่าด้วยการศกึษาภาคบงัคบั

– (๔) ได้รับหนงัสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมหลกัสตูรการรักษาความปลอดภยัจากสถานฝึกอบรมท่ีนาย
ทะเบียนกลางรับรองตามวรรคสอง

• ข. ลกัษณะต้องห้าม
– (๑) เป็นโรคพิษสรุาเรือ้รังหรือติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคติดต่อท่ีคณะกรรมการกําหนด

– (๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

– (๓) เป็นผู้ เคยได้รับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงท่ีสดุให้จําคกุสาํหรับความผิดเก่ียวกบัชีวิตและร่างกาย 
ความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ หรือความผิดเก่ียวกบัเพศตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการพนนั หรือความผิดตามกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหโุทษ หรือพ้นโทษมาแล้วไมน้่อยกว่าสามปีก่อนวนัขอรับใบอนญุาตและมใิช่ความผดิ
เก่ียวกบัเพศตามประมวลกฎหมายอาญา

– (๔) เคยถกูเพิกถอนใบอนญุาตเป็นพนกังานรักษาความปลอดภยัรับอนญุาตมาแล้วยงัไมถ่ึงสองปีนบัถึงวนั
ย่ืนคําขอรับใบอนญุาตเป็นพนกังานรักษาความปลอดภยัรับอนญุาต



• มาตรา ๓๖ ใบอนญุาตเป็นพนกังานรักษาความปลอดภยัรับอนญุาตให้

มีอายสุามปีนบัแตว่นัท่ีออกใบอนญุาต

• มาตรา ๔๐ บริษัทรักษาความปลอดภยัจะกําหนดเคร่ืองแบบของ

พนกังานรักษาความปลอดภยัรับอนญุาตให้เหมือนหรือคล้ายคลงึกบั

เคร่ืองแบบของทหาร ตํารวจ หรือเคร่ืองแบบของเจ้าพนกังานซึง่

กฎหมายให้มีอํานาจและหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ตามท่ีนายทะเบียนกลางประกาศกําหนดมิได้



• มาตรา ๔๑ ในการปฏิบตัิหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตามพระราชบญัญตัินี ้ให้
พนกังานรักษาความปลอดภยัรับอนญุาตมีหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้
– (๑) ช่วยเหลือพนกังานฝ่ายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาในการจบักมุผู้กระทําความผิด

– (๒) รักษาความปลอดภยัในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบคุคล รวมทัง้ระงบัเหตแุละ
รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณหรือสถานท่ีท่ีรับผิดชอบรักษาความปลอดภยัตาม
ข้อกําหนดในสญัญาจ้าง

– (๓) เม่ือมีการกระทําความผิดอาญาหรือน่าเช่ือวา่มีเหตรุ้ายเกิดขึน้ภายในบริเวณหรือ
สถานท่ีท่ีรับผิดชอบรักษาความปลอดภยั ต้องแจ้งเหตนุัน้ให้พนกังานฝ่ายปกครองหรือ
ตํารวจท้องท่ีท่ีปฏิบติัหน้าท่ีประจําอยู่ทราบโดยทนัที รวมทัง้ปิดกัน้และรักษาสถานท่ีเกิด
เหตใุห้คงสภาพเดิมไว้จนกวา่พนกังานฝ่ายปกครองหรือตํารวจผู้ มีอํานาจหน้าท่ีจะเดินทาง
มาถึงสถานท่ีเกิดเหตุ

• การฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ มีโทษตามมาตรา ๖๗ พนกังานรักษาความปลอดภยัรับ
อนญุาตผู้ใดไมป่ฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีกําหนดในมาตรา ๔๑ ซึง่ตนอาจกระทําได้โดยไม่
เกิดอนัตรายแก่ตนเอง ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินหนึง่หม่ืนบาท



ความผิดและอัตราโทษ

ตามพระราชบัญญัตธุิรกจิรักษาความปลอดภัย พ.ศ.  ๒๕๕๘
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