
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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คําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ 
ท่ี ๖๗/๒๕๕๙ 

เร่ือง การแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว�าด�วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย 
   

 
ตามที่ได�มีการประกาศใช�พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ในราชกิจจานุเบกษาแล�วเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยให�มีผลใช�บังคับเมื่อพ�นกําหนด
หนึ่งร�อยย่ีสิบวันนับแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป9นต�นไป กล�าวคือ ต้ังแต�วันท่ี ๔ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เป9นต�นไป ด�วยเหตุท่ีต�องเตรียมการต�าง ๆ อันพึงต�องกระทําเพ่ือให�การใช�บังคับ
กฎหมายแก�พนักงานรักษาความปลอดภัยจํานวนหลายแสนคน และบริษัทรักษาความปลอดภัย
จํานวนหลายพันแห�ง เป9นไปด�วยความเรียบร�อยน้ัน เน่ืองจากการตราอนุบัญญัติและการกําหนด
มาตรการรองรับตามท่ีกฎหมายบัญญัติยังคงมีป=ญหาขัดข�อง ทําให�มีผู�ได�รับผลกระทบจากการบังคับใช�
กฎหมายดังกล�าวเป9นจํานวนมาก เพราะเหตุแห�งคุณสมบัติและลักษณะต�องห�ามของพนักงานรักษา
ความปลอดภัยท้ังท่ีประกอบอาชีพน้ีอยู�แต�เดิมและท่ีจะเข�าสู�อาชีพน้ีในอนาคต แม�มีบทเฉพาะกาล
ยกเว�นหรือผ�อนผันไว�ให�แล�วในบางเร่ือง และหน�วยงานราชการต�าง ๆ ก็ให�ความช�วยเหลือในการแก�ไข
ข�อขัดข�องต�าง ๆ แต�ผลกระทบต�อความรับรู�ความเข�าใจและการปรับตัวให�เข�ากับกฎเกณฑBใหม�ยังคง 
มีอยู�  นอกจากน้ัน ผู�ตรวจการแผ�นดินยังได�ให�ข�อสังเกตและคําแนะนํามาหลายประการ คณะรักษา
ความสงบแห�งชาติและรัฐบาลจึงได�เชิญผู�เก่ียวข�องทุกฝEายมาหารือแล�วมีความเห็นร�วมกันว�า  
แม�เจตนารมณBของกฎหมายดังกล�าว ซึ่งมุ�งจัดระเบียบธุรกิจรักษาความปลอดภัยให�ผู�ประกอบอาชีพน้ี
มีความพร�อมท้ังทางสมรรถนะ วุฒิภาวะ และทัศนคติ จะเป9นเร่ืองท่ีดีเพ่ือให�สมกับท่ีได�รับความ
ไว�วางใจให�ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต ร�างกาย และทรัพยBสินของผู�อ่ืน แต�จากเหตุขัดข�องในด�าน
ความพร�อม การรับรู� และความเข�าใจของผู�ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษา
ความปลอดภัย รวมท้ังบุคคลท่ีเก่ียวข�อง อาจมีผลให�การใช�บังคับกฎหมายกระทบต�อความสงบ
เรียบร�อยและประโยชนBสาธารณะได�  จึงจําเป9นต�องแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความ
ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ในบางประการ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติโดยความเห็นชอบของ
คณะรักษาความสงบแห�งชาติ จึงมีคําสั่ง ดังต�อไปน้ี 

 
ข�อ ๑  ให�ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๖ แห�งพระราชบัญญัติธุรกิจรักษา

ความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และให�ใช�ความต�อไปน้ีแทน 
“หลักเกณฑBและวิธีการคัดเลือกกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิตาม (๓) ให�เป9นไปตามท่ี

นายกรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
ให�ผู�บัญชาการตํารวจนครบาลเป9นกรรมการและเลขานุการ และข�าราชการตํารวจ

ยศพันตํารวจตรีขึ้นไปในกองบัญชาการตํารวจนครบาลซึ่งผู�บัญชาการตํารวจนครบาลแต�งต้ังจํานวนไม�
เกินสองคนเป9นผู�ช�วยเลขานุการ” 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ข�อ ๒  ให�ยกเลิกความใน (๓) ของ ก. ของมาตรา ๓๔ แห�งพระราชบัญญัติธุรกิจ
รักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และให�ใช�ความต�อไปน้ีแทน 

“(๓) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับท่ีใช�อยู�ในขณะท่ีสําเร็จ
การศึกษา” 

 
ข�อ ๓  ให�ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา ๗๓ แห�งพระราชบัญญัติธุรกิจรักษา

ความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และให�ใช�ความต�อไปน้ีแทน 
“มาตรา ๗๓  ผู� ใดประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยอยู� ในวันก�อนวันท่ี

พระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ หากประสงคBจะประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยต�อไป ให�ย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง ภายในสามร�อยหกสิบวันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ 
และเม่ือได�ย่ืนคําขอแล�วให�ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยต�อไปได�จนกว�าจะได�รับแจ�งคําสั่งไม�
อนุญาตจากนายทะเบียน” 

 
ข�อ ๔  ให�ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา ๗๔ แห�งพระราชบัญญัติธุรกิจรักษา

ความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และให�ใช�ความต�อไปน้ีแทน 
“มาตรา ๗๔  ผู�ใดเป9นพนักงานรักษาความปลอดภัยในสังกัดของผู�ประกอบธุรกิจ

รักษาความปลอดภัยอยู�ในวันก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ ถ�าประสงคBจะเป9นพนักงานรักษา
ความปลอดภัยรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี ให�ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ วรรคหน่ึง 
ภายในสามร�อยหกสิบวันนับแต�วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ และเมื่อยื่นคําขอรับใบอนุญาตแล�ว 
ให�ประกอบอาชีพต�อไปได�จนกว�าจะได�รับแจ�งคําสั่งไม�อนุญาตจากนายทะเบียน  ทั้งนี้ มิให�นํา
มาตรา ๓๔ ก. (๓) และมาตรา ๓๔ ข. (๓) มาใช�บังคับกับบุคคลดังกล�าว” 

 
ข�อ ๕  ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือหน�วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข�องอาจเสนอ

ให�คณะรักษาความสงบแห�งชาติแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งน้ีได� 
 
ข�อ ๖๑  คําสั่งน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป9นต�นไป 
 
 

สั่ง ณ วันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
พลเอก ประยุทธB  จันทรBโอชา 

หัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๒๕๖ ง/หน�า ๙/๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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ปุณิกา/ปริยานุช/จัดทํา 
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 
พจนา/ตรวจ 

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


