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กฎกระทรวง 
การอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย 

พ.ศ. ๒๕๖๐๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหน่ึง มาตรา ๑๖ วรรคสอง มาตรา ๒๒ 

วรรคสอง และมาตรา ๒๔ วรรคสอง แห/งพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว4 ดังต/อไปน้ี 

 
ข4อ ๑  บริษัทใดประสงค7จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย 

ให4ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตต/อนายทะเบียน พร4อมด4วยเอกสารและหลักฐาน ดังต/อไปน้ี 
(๑) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งต4องรับรองไว4ไม/เกินสามสิบวัน

นับถึงวันย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 
(๒) สําเนาบัญชีรายช่ือผู4ถือหุ4น ซึ่งต4องรับรองไว4ไม/เกินสามสิบวันนับถึงวันย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาต 
(๓) รายช่ือและสัญชาติของกรรมการบริษัททุกคน 
(๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู4มีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล 
(๕) รูปถ/ายคร่ึงตัว หน4าตรง ไม/สวมหมวกและแว/นตาดํา ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร 

ของผู4มีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล ซึ่งถ/ายมาแล4วไม/เกินหกเดือน จํานวน ๑ รูป 
(๖) ตัวอย/างรอยตราประทับ (ถ4ามี) 
(๗) แผนท่ีสังเขปแสดงบริเวณท่ีต้ังสถานท่ีประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัย 
(๘) หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิ สิทธิครอบครอง หรือหนังสือยินยอมให4ใช4สถานท่ีท่ีใช4

เปDนสถานท่ีประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัย 
 
ข4อ ๒  ภายในสิบห4าวันนับแต/ท่ีได4รับคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความ

ปลอดภัย หากนายทะเบียนเห็นว/าคําขอรับใบอนุญาต หรือเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร4อมกับ
คําขอรับใบอนุญาตในเรื่องใด ไม/ถูกต4องหรือไม/ครบถ4วนตามข4อ ๑ ให4นายทะเบียนมีหนังสือแจ4ง
ให4ผู4ขอรับใบอนุญาตทราบพร4อมด4วยเหตุผลเพ่ือแก4ไขให4แล4วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต/วันท่ีได4รับ
หนังสือน้ัน 

ในกรณีท่ีผู4ขอรับใบอนุญาตไม/แก4ไขเพ่ิมเติมคําขอใบอนุญาต หรือไม/จัดส/งเอกสาร
หรือหลักฐานให4ถูกต4องและครบถ4วนภายในระยะตามวรรคหน่ึง ให4ถือว/าผู4ขอรับใบอนุญาตไม/ประสงค7
จะให4ดําเนินการต/อไปและให4นายทะเบียนจําหน/ายเร่ืองออกจากสารบบ 

 
ข4อ ๓  ในกรณีท่ีคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยและเอกสาร

และหลักฐานถูกต4องและครบถ4วน และผู4ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติและไม/มีลักษณะต4องห4ามตาม
มาตรา ๑๗ ให4นายทะเบียนมีหนังสือแจ4งคําสั่งอนุญาตหรือไม/อนุญาตไปยังผู4ขอรับใบอนุญาตภายใน

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล/ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๔๕ ก/หน4า ๒๔/๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ 
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หกสิบวันนับแต/วันท่ีได4รับคําขอรับใบอนุญาต และให4ผู4ขอรับใบอนุญาตมาชําระค/าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยภายในหกสิบวันนับแต/วันท่ีได4รับหนังสือแจ4งดังกล/าว 

ถ4าผู4ขอรับใบอนุญาตชําระค/าธรรมเนียมภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ให4นาย
ทะเบียนออกใบอนุญาตให4แก/ผู4ขอรับใบอนุญาตภายในเจ็ดวันนับแต/วันที่ได4รับชําระค/าธรรมเนียม 
แต/หากผู4ขอรับใบอนุญาตไม/ชําระค/าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในกําหนดเวลาดังกล/าว ให4ถือว/าผู4ขอรับ
ใบอนุญาตไม/ประสงค7จะรับใบอนุญาต และให4นายทะเบียนจําหน/ายเร่ืองออกจากสารบบ 

ในกรณีท่ีนายทะเบียนมีคําสั่งไม/อนุญาต ให4นายทะเบียนมีหนังสือแจ4งให4ผู4ขอรับ
ใบอนุญาตทราบพร4อมด4วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ7  ท้ังน้ี ภายในเจ็ดวันนับแต/วันท่ีมีคําสั่งไม/อนุญาต 

 
ข4อ ๔  ผู4รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยซึ่งประสงค7จะแก4ไข

เพิ่มเติมชื่อของบริษัทรักษาความปลอดภัยหรือที่ตั้งของสถานที่ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย
ในใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย ให4ยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงรายการดังกล/าวต/อ
นายทะเบียนพร4อมด4วยเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวข4อง และให4นําความในข4อ ๒ มาใช4บังคับแก/การ
พิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลงรายการด4วยโดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีนายทะเบียนตรวจสอบแล4วเห็นว/า คําขอและเอกสารและหลักฐานถูกต4อง
และครบถ4วน ให4ดําเนินการเปลี่ยนแปลงรายการน้ันในใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย
ต/อไป 

 
ข4อ ๕  ผู4รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยซึ่งประสงค7ขอต/ออายุ

ใบอนุญาต ให4ย่ืนคําขอต/ออายุใบอนุญาตต/อนายทะเบียน พร4อมด4วยเอกสารและหลักฐานดังต/อไปน้ี 
ภายในหกสิบวันก/อนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ 

(๑) สําเนาใบอนุญาตเดิม หรือสําเนาใบแทนใบอนุญาต 
(๒) เอกสารและหลักฐานตามข4อ ๑ 
ให4นําความในข4อ ๒ และข4อ ๓ มาใช4บังคับแก/การพิจารณาต/ออายุใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยด4วยโดยอนุโลม 
การอนุญาตให4ต/ออายุใบอนุญาต ให4นายทะเบียนออกใบอนุญาตให4ใหม/โดยระบุคําว/า 

“ต/ออายุ” กํากับไว4ด4วย 
 
ข4อ ๖  ในกรณีท่ีใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยสูญหาย ถูกทําลาย 

หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให4ผู4รับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต/อนายทะเบียน พร4อมด4วย
เอกสารและหลักฐานตามท่ีระบุไว4ในแบบคําขอ รวมท้ังให4ส/งคืนใบอนุญาตฉบับเดิมท่ีชํารุดหรือย่ืน
หลักฐานการแจ4งความกรณีสูญหาย หรือถูกทําลาย ภายในสามสิบวันนับแต/วันท่ีได4ทราบถึงการสูญหาย 
ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญดังกล/าว และให4นําความในข4อ ๒ มาใช4บังคับกับการพิจารณา
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตด4วยโดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีนายทะเบียนตรวจสอบแล4วเห็นว/า คําขอและเอกสารและหลักฐานถูกต4อง
และครบถ4วน ให4ออกใบแทนใบอนุญาตให4แก/ผู4ย่ืนคําขอ โดยให4ใช4แบบใบอนุญาตเดิม และระบุคําว/า 
“ใบแทน” ด4วยตัวอักษรสีแดงกํากับไว4ด4านบนของใบอนุญาต 
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ข4อ ๗  คําขอรับใบอนุญาต ใบรับคําขอ ใบอนุญาต คําขอเปลี่ยนแปลงรายการ คําขอ
ต/ออายุใบอนุญาต และคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย ให4เปDนไปตาม
แบบท่ีผู4บัญชาการตํารวจแห/งชาติกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
ข4อ ๘  การย่ืนคําขอตามกฎกระทรวงน้ี ให4ย่ืน ณ ท4องท่ีท่ีสถานท่ีประกอบธุรกิจ

รักษาความปลอดภัยต้ังอยู/ ดังต/อไปน้ี 
(๑) ในกรุงเทพมหานคร ให4ย่ืน ณ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
(๒) ในจังหวัดอ่ืน ให4ย่ืน ณ กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด 
 
 

ให4ไว4 ณ วันท่ี ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พลเอก ประยุทธ7  จันทร7โอชา 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช4กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีมาตรา ๑๖ วรรคสอง มาตรา ๒๒ 
วรรคสอง และมาตรา ๒๔ วรรคสอง แห/งพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
บัญญัติให4การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต การขอต/ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต และ
การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยเปDนไปตามหลักเกณฑ7 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปDนต4องออกกฎกระทรวงน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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ชวัลพร/ภวรรณตรี/จัดทํา 
๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ 

 
 
 
 


