ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย
พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558

บทนิยาม
ธุรกิจรักษาความปลอดภัยมีองคประกอบดังนี้
1. ใหบริการรักษาความปลอดภัยโดยพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตทําหนาที่
2. คุมครองความปลอดภัยในชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินของบุคคล
3. ไดรับเงินหรือประโยชนตอบแทน
4. ไมรวมบริการรักษาความปลอดภัยของรัฐตามที่ นรม ประกาศ
บริษัทรักษาความปลอดภัย หมายความวาบริษัทซึ่งไดรับในอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย
บริ ษั ท หมายความว า บริ ษั ท ว า ด ว ยกฎหมายแพ ง หรื อ บริ ษั ท มหาชน จํ า กั ด ตามกฎหมายว า ด ว ย
บริษัทมหาชนกํากัด
พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ( พปร. ) หมายความวา ผูซึ่งไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนให
เปนพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต
คณะกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัย
นายทะเบี ยน หมายความว า นายทะเบีย นกลางหรือนายทะเบี ย นประจําจังหวัดกรุงเทพ ฯ และนาย
ทะเบียนประจําจังหวัด
พนักงานเจาหนาที่ หมายความวา ผูซึ่ง ผบ.ตร. แตงตั้ง
ผูบัญชาการตํารวจนครบาล เปนนายทะเบียนกลางและเปนนายทะเบียนประจํากรุงเทพ ฯ มีอํานาจ
หนาที่จัดทําบัญชีรายชื่อบริษัทรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตทั่วราชอาณาจักร
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด มีอํานาจหนาที่จัดทําบัญชีรายชื่อบริษัทรักษาความปลอดภัยและพนักงาน
รักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ในเขตจังหวัดของตน
นายยกรัฐมนตรี รักษาการตาม พ.ร.บ. นี้ มีอํานาจออกกฎกระทรวงและกําหนดคาธรรมเนียม
คณะกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัย
มีจํานวน 16 คน ประกอบดวย
1. ผบ.ตร. เปนประธานกรรมการ
2. กรรมการโดยตําแหนง 6 คน มีอธิบดีกรมการปกครองอธิบดีสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เลขาธิการ
คณะกรรมการคุมครองผู บ ริโภค ผอ.สํ านั กกิจการยุ ติธรรม ผูบั ญชาการศูน ยรักษาความปลอดภั ย ผู อํานวยการ
องคการทหารผานศึก
3. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่ง นรม. แตงตั้ง 2 คน และ 2 ใน 3 ตองเปนผูมีความรูเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย ผูบัญชาการตํารวจนครบาล เปนกรรมการและเลขานุการมีอํานาจแตงตั้งผูชวยเลขาธิการไดไมเกิน 2 คน
เปน พันตํารวจตรี ขึ้นไป
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
คุณสมบัติ
1. มีสัญชาติไทย
2. มีความรูประสบการณในงานรักษาความปลอดภัย
ลักษณะตองหาม
1. เปนบุคคลลมละลาย
2. เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ คนไรความสามรถหรือเสมือนไรความสามารถ

-23. เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตประมาทหรือลหุโทษ
4. ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใด ๆ
กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ อยู ในตํ าแหน งคราวละ 3 ป การประชุมตองมีเสีย งขางมาก หากคะแนนเสีย งเท ากั น ให
ประธานกรรมการออกเสียงไดอีก 1 เสียง กรรมการผูทรงคุณวุฒิวางลงไมถึง 90 วัน จะไมแตงตั้งกรรมการใหมก็ได
กรรมการพนจากวาระเมื่อ
1. ตาย
2. ลาออก
3. นรม.ใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ ความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ
4. ขาดคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่
1. กําหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการสงเริมเพื่อใหนายทะเบียนไปปฏิบัติ
2. เสนอความเห็นตอ นรม. ในการออกกฎกระทรวง
3. ออกระเบียบกําหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่บริษัทตองปฏิบัติ
4. ออกระเบียบกําหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย หลักสูตรรักษาความปลอดภัย
5. ออกระเบียบกําหนดมาตรฐานสถานฝกอบรม
6. ออกประกาศกําหนดเครื่องหมายพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต
7. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งนายทะเบียน
8. ออกระเบียนกําหนดหลักเกณฑการเปรียบเทียบ
9. นรม. มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการ
1. ตองมาประชุมเกินกึ่งหนึ่ง
2. ประธานไมมาหรือปฏิบัติหนาที่ไมไดเลือกกรรมการหนึ่ง คนเปนประธาน
3. การวินิจฉัยชี้ขาดเสียงเทากัน ใหประธานออกเสียงอีกเสียงเพื่อชี้ขาด
4. ประธานกรรมการหรือกรรมการเปนผูมีสวนไดเสียหามเขาประชุม
5. คณะกรรมการจัดตั้งคณะอนุกรรมการได
6. มีอํานาจเชิญบุคคลมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาได
7. ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ รับผิดชอบงานธุรการ งานวิชา
การและกิจการอื่นที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการ
บริษัทรักษาความปลอดภัย
1. จะตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน
2. จะตองมีคุณสมบัติ
2.1 มีจํานวนหุนที่ถือโดยบุคคลมีสัญชาติไทย เกินกึ่งหนึ่ง
2.2 มีกรรมการเปนบุคคลมีสัญชาติไทยเกินกึ่งหนึ่ง
2.3 ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตมากอน
3. การขออนุญาตนายทะเบียนตองแจงผูขอรับใบอนุญาตภายใน 60 วัน
4. ใบอนุญาตมีอายุ 4 ป
5. ตองมีคํานําหนาชื่อวา “บริษัทรักษาความปลอดภัย” และคําลงทายวา “จํากัด” หรือ “จํากัด (มหาชน)”
ตอทาย

-36.หามบุคคลอื่นใชชื่อ บริษัทรักษาความปลอดภัย
7. การขอตอใบอนุญาตตองยื่นกอนใบอนุญาตกอนหมดอายุและนายทะเบียนตองแจงภายใน 60 วัน นับ
แตวันไดรับคําขอ
8. บริษัทตองแสดงใบอนุญาตในที่เปดเผย
9. ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย ชํารุด ตองแจงภายใน 30 วัน
สัญญาจางระหวางบริษัทกับผูรับจางตองมีรายการ 8 ประการ
1. ชื่อและที่อยูของบริษัทและผูวาจาง
2. วันที่ทําสัญญา
3. ขอบเขตงานและระยะเวลาบริการ
4. คาจางและการจายคาจาง
5. หนาที่และความรับผิดชอบของบริษัทและผูวาจาง
6. คาปรับ
7. การกําหนดคาเสียหาย
8. เลิกสัญญา
ตองทําเปนหนังสือมีรายการครบถวนไมครบสัญญาเปนโฆฆะ
บริษัทตองปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย
1. กํากับตรวจสอบการทํางานของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต
2. มีระบบบันทึกเหตุการณประจําวัน
3. มีศูนยประสานงาน
4. มีอุปกรณสื่อสารระหวางศูนยประสานงานกับ พปร.
5. ใหความรูเกี่ยวกับการักษาความปลอดภัยและฝกทบทวนสม่ําเสมอ
บริษัทรักษาความปลอดภัยมีหนาที่
1. ใหความรวมมือตํารวจ ร.ต.ต.ขึ้นไป ที่ไดรับมอบหมายจาก หน.สถานีเพื่อตรวจดูขอมูลบันทึกเหตุการณ
ประจําวัน เพื่อนําไปวางแผนรักษาความปลอดภัย
2. เมื่อไดรับแจงจาก พปร. ขอมูลอาชญากรรมเบาะแสคนรายใหแจงฝายปกครองหรือตํารวจทราบโดย
ทันที
3. บริษัทตองจัดทําบัญชีรายชื่อ พปร. เพื่อแจงตอนายทะเบียนภายใน 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

-42.5 ติดสุราติดยาเสพติดหรือโรคติดตอที่คณะกรรมการกําหนด
2.6 เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ คนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
2.7 ไม เคยตองโทษจําคุ กความผิดตอชีวิตรางกาย ทรัพยสิน เพศ การพนัน ยาเสพติด เวน แตพัน โทษ
มาแลวไมนอยกวา 3 ป และมิใชความผิดเกี่ยวกับเพศ
2.8 เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไมถึง 2 ป
3. ใบอนุญาตใชได 3 ป
4. การตอใบอนุญาตตองมีหนังสือรับรองสมรรถภาพของบริษัทหรือหนังสือรับรองวาไดผานการฝกทบทวน
หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย
5. ใบอนุญาตหาย ถูกทําลาย ชํารุด ตองแจงใน 30 วัน
6. ขณะปฏิบัติหนาที่ตองสงบเครื่องแตงแบบติดเครื่องหมายและมีบัตรประจําตัวของบริษัทที่ตนสังกัด
7. ห า มแต งเครื่ อ งแบบเหมื อ นหรือ คลา ยตํ ารวจ ทหาร หรือ เจ าพนั ก งานรัก ษาความสงบเรีย บร อ ยที่
นายทะเบียนกลางประกาศ
พนักงานรักษาความปลอดภัย รับอนุญาต (พปร.) มีหนาที่
1. ชวยฝายปกครองหรือตํารวจจับตาม ป.วิ อาญา
2. รักษาความปลอดภัยในชีวิต รางกายทรัพยสินรวมทั้งระงับเหตุและรักษาความสงบเรียบรอยในบริเวณ
หรือสถานที่ที่รับผิดชอบ
3. เมื่อมีการกระทําผิดอาชญาหรือมีเหตุรายเกิดขึ้นใหแจงฝายปกครองหรือตํารวจทองที่ทันทีและปดกั้น
และรักษาสถานที่เกิดเหตุใหคงสภาพเดิม จนกวาฝายปกครองหรือตํารวจผูมีอํานาจจะเดินทางมาถึง
การพักใชและการเพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทรักษาความปลอดภัย
1. การพักใชใบอนุญาต
1.1 ไมปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย (ม. 26)
1. 2. ไมจัดทําบัญชีรายชื่อพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตโดยไมแกไขใน 30 วัน
2. สัญญาที่ทํากอนการพักใชใหดําเนินการตอไปขณะพักใช หามทําสัญญาจาง
3. บริษัทขาดคุณสมบัติและไมแกไข ภายใน 90 วัน
การเพิกถอนใบอนุญาต
1. เคยถูกพักใช 2 ครั้ง และมีเหตุถูกพักใชอีกไมวาเหตุผลใดใน 1 ป
2. ไมแกไขคุณสมบัติของบริษัทภายใน 90 วัน
คําสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตตองดําเนินการ ดังนี้
1. ตองทําเปนหนังสือระบุวันที่พักใชหรือเพิกถอน
2. แจงบริษัททราบใน 7 วัน นับแตนายทะเบียนมีคําสั่ง
3. ปดประกาศหนังสือในที่เปดเผย ณ บริษัท
4. โฆษณาเครือขายสารสนเทศ ของ ตร.
บริษัทต องดําเนิ น การตามสัญ ญาที่ทํากอนการเพิกถอนตอไป โดยตองปฏิ บั ติต ามหลั กเกณฑ และเงื่อนไขที่น าย
ทะเบียนกําหนด..
การเพิกถอนใบอนุญาตพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต (พปร.)
1. ขาดคุณสมบัติ
2. มีลักษณะตองหาม
คําสั่งเพิกถอนใหปฏิบัติเหมือนกับคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทรักษาความปลอดภัย

-5การอุทธรณ
มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายใน 30 วัน ในกรณีดังตอไปนี้
1. คําสั่งไมออกใบอนุญาตหรือไมตอใบอนุญาต
2. คําสั่งไมรับรองสถานฝกอบรม
3. คําสั่งไมออกใบอนุญาตและไมตอใบอนุญาต พปร.
4. คําสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตของบริษัท
5. คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปน พปร.
อํานาจนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่
1. เขาไปที่ทําการของบริษัทในเวลาทําการ
2. มีหนังสือเรียกกรรมการ ผูจัดการหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต มาใหถอยคําหรือชี้แจง
หรือสงเอกสาร หรือหลักฐานประกอบการพิจารณา
3. เรียกให ผูแสดงตนวาเปนพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ใหแสดงบัตรประจําตัว เมื่อมีเหตุ
สงสัยวาทําผิดตามกฎหมายนี้

