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พระราชบัญญัติ 
ธุรกิจรักษาความปลอดภัย 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให+ไว+ ณ วันท่ี ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เป1นป2ที่ ๗๐ ในรัชกาลป5จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล+าฯ 

ให+ประกาศว9า 
 
โดยท่ีเป1นการสมควรมีกฎหมายว9าด+วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล+าฯ ให+ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว+โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห9งชาติ ดังต9อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว9า “พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย 

พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให+ใช+บังคับเม่ือพ+นกําหนดหน่ึงร+อยย่ีสิบวันนับแต9วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป1นต+นไป เว+นแต9บทบัญญัติในหมวด ๑ และมาตรา ๗๒ ให+ใช+บังคับ
ต้ังแต9วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป1นต+นไป 

 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“ธุรกิจรักษาความปลอดภัย” หมายความว9า ธุรกิจการให+บริการรักษาความ

ปลอดภัยโดยจัดให+มีพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตทําหน+าท่ีคุ+มครองความปลอดภัยในชีวิต 
ร9างกาย หรือทรัพยBสินของบุคคล โดยได+รับเงินหรือประโยชนBตอบแทนอ่ืนใด แต9ไม9รวมถึงการ
ให+บริการรักษาความปลอดภัยโดยหน9วยงานของรัฐตามท่ีนายกรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา 

“บริษัทรักษาความปลอดภัย” หมายความว9า บริษัทซึ่งได+รับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจรักษาความปลอดภัย 

“บริษัท” หมายความว9า บริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพ9งและพาณิชยB หรือ
บริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายว9าด+วยบริษัทมหาชนจํากัด 

“พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต” หมายความว9า ผู+ซึ่งได+รับใบอนุญาตเป1น
พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๑๐๔ ก/หน+า ๒๔/๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
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“คณะกรรมการ” หมายความว9า คณะกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัย 
“นายทะเบียน” หมายความว9า นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด แล+วแต9

กรณี 
“พนักงานเจ+าหน+าท่ี” หมายความว9า ผู+ซึ่งผู+บัญชาการตํารวจแห9งชาติแต9งต้ังให+

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๔  ให+ผู+บัญชาการตํารวจนครบาลเป1นนายทะเบียนกลาง มีอํานาจหน+าท่ีตาม

พระราชบัญญัติน้ีในส9วนท่ีบัญญัติให+เป1นอํานาจหน+าท่ีของนายทะเบียนกลาง และเป1นนายทะเบียน
ประจํากรุงเทพมหานคร มีอํานาจหน+าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ีในเขตกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบ
การจัดทําบัญชีรายช่ือบริษัทรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตท่ัว
ราชอาณาจักร 

ให+ผู+บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเป1นนายทะเบียนจังหวัด มีอํานาจหน+าท่ีตาม
พระราชบัญญัติน้ีในเขตจังหวัดของตน และรับผิดชอบการจัดทําบัญชีรายช่ือบริษัทรักษาความ
ปลอดภัยและพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตในเขตจังหวัดของตน 

 
มาตรา ๕  ให+นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให+มีอํานาจออก

กฎกระทรวงกําหนดค9าธรรมเนียมไม9เกินอัตราท+ายพระราชบัญญัติน้ี ยกเว+นค9าธรรมเนียม และ
กําหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

การออกกฎกระทรวงกําหนดค9าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงจะกําหนดอัตรา
ค9าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยให+แตกต9างกันโดยคํานึงถึงจํานวนพนักงานรักษา
ความปลอดภัยรับอนุญาตของบริษัทรักษาความปลอดภัยก็ได+ 

กฎกระทรวงน้ัน เม่ือได+ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล+วให+ใช+บังคับได+ 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัย 

   
 

มาตรา ๖  ให+มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว9า “คณะกรรมการกํากับธุรกิจรักษา
ความปลอดภัย” ประกอบด+วย 

(๑) ผู+บัญชาการตํารวจแห9งชาติ เป1นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตําแหน9ง ได+แก9 อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมสวัสดิการและ

คุ+มครองแรงงาน เลขาธิการคณะกรรมการคุ+มครองผู+บริโภค ผู+อํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม ผู+
บัญชาการศูนยBรักษาความปลอดภัย และผู+อํานวยการองคBการสงเคราะหBทหารผ9านศึก 

(๓) กรรมการผู+ทรงคุณวุฒิ ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต9งต้ังจํานวนหกคน ในจํานวนน้ี
จะต+องเป1นผู+แทนจากองคBกรภาคเอกชนท่ีเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยไม9น+อยกว9าสองในสาม 
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หลักเกณฑBและวิธีการคัดเลือกกรรมการผู+ทรงคุณวุฒิตาม (๓) ให+เป1นไปตามท่ี
นายกรัฐมนตรีประกาศกําหนด๒ 

ให+ผู+บัญชาการตํารวจนครบาลเป1นกรรมการและเลขานุการ และข+าราชการตํารวจ
ยศพันตํารวจตรีข้ึนไปในกองบัญชาการตํารวจนครบาลซึ่งผู+บัญชาการตํารวจนครบาลแต9งต้ังจํานวน 
ไม9เกินสองคนเป1นผู+ช9วยเลขานุการ๓ 

 
มาตรา ๗  กรรมการผู+ทรงคุณวุฒิต+องมีคุณสมบัติและไม9มีลักษณะต+องห+าม 

ดังต9อไปน้ี 
ก. คุณสมบัติ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีความรู+ความสามารถและประสบการณBเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย 

ข. ลักษณะต+องห+าม 
(๑) เป1นบุคคลล+มละลาย 
(๒) เป1นคนวิกลจริตหรือจิตฟ5PนเฟQอนไม9สมประกอบ คนไร+ความสามารถหรือคน

เสมือนไร+ความสามารถ 
(๓) เป1นผู+เคยได+รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให+จําคุก เว+นแต9เป1นโทษ

สําหรับความผิดท่ีได+กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔) เป1นผู+ดํารงตําแหน9งทางการเมือง สมาชิกสภาท+องถ่ินหรือผู+บริหารท+องถ่ิน 

กรรมการหรือผู+ดํารงตําแหน9งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมือง หรือ
เจ+าหน+าท่ีพรรคการเมือง 

 
มาตรา ๘  กรรมการผู+ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน9งคราวละสามป2 
ในกรณีท่ีกรรมการผู+ทรงคุณวุฒิพ+นจากตําแหน9งก9อนวาระ ให+มีการแต9งต้ังกรรมการ

ผู+ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน9งท่ีว9าง เว+นแต9วาระของกรรมการผู+ทรงคุณวุฒิจะเหลือไม9ถึงเก+าสิบวันจะไม9
แต9งต้ังกรรมการผู+ทรงคุณวุฒิแทนก็ได+ และให+ผู+ได+รับแต9งต้ังแทนตําแหน9งท่ีว9าง อยู9ในตําแหน9งเท9ากับ
วาระท่ีเหลืออยู9ของกรรมการซึ่งได+แต9งต้ังไว+แล+ว 

ในระหว9างท่ี ยังไม9 ได+แต9ง ต้ังกรรมการผู+ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน9ง ท่ีว9าง ให+
คณะกรรมการประกอบด+วยกรรมการเท9าท่ีเหลืออยู9 

เ ม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง หากยังมิได+ มีการแต9ง ต้ังกรรมการ
ผู+ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม9ให+กรรมการผู+ทรงคุณวุฒิซึ่งพ+นจากตําแหน9งตามวาระน้ันอยู9ในตําแหน9งเพ่ือปฏิบัติ
หน+าท่ีต9อไปจนกว9ากรรมการผู+ทรงคุณวุฒิซึ่งได+รับแต9งต้ังใหม9เข+ารับหน+าท่ี 

กรรมการผู+ทรงคุณวุฒิซึ่งพ+นจากตําแหน9งตามวาระอาจได+รับแต9งต้ังอีกได+ แต9จะ
ดํารงตําแหน9งติดต9อกันเกินสองวาระไม9ได+ 

 
                                                 

๒ มาตรา ๖ วรรคสอง แก+ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งหัวหน+าคณะรักษาความสงบแห9งชาติ ท่ี ๖๗/๒๕๕๙ 
เร่ือง การแก+ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว9าด+วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย 

๓ มาตรา ๖ วรรคสาม เพ่ิมโดยคําสั่งหัวหน+าคณะรักษาความสงบแห9งชาติ ท่ี ๖๗/๒๕๕๙ เร่ือง 
การแก+ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว9าด+วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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มาตรา ๙  นอกจากการพ+นจากตําแหน9งตามวาระ กรรมการผู+ทรงคุณวุฒิพ+นจาก
ตําแหน9งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) นายกรัฐมนตรีให+ออก เพราะบกพร9องต9อหน+าท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ

หย9อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต+องห+ามตามมาตรา ๗ 
 
มาตรา ๑๐  คณะกรรมการมีอํานาจหน+าท่ี ดังต9อไปน้ี 
(๑) กําหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการเก่ียวกับการส9งเสริมและกํากับดูแล

ธุรกิจรักษาความปลอดภัยเพ่ือให+นายทะเบียนรับไปปฏิบัติ 
(๒) เสนอความเห็นต9อนายกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๓) ออกระเบียบกําหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยท่ีบริษัทรักษาความ

ปลอดภัยต+องปฏิบัติ 
(๔) ออกระเบียบกําหนดมาตรฐานหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย 
(๕) ออกระเบียบกําหนดมาตรฐานสถานฝTกอบรมและอัตราค9าธรรมเนียมการ

ฝTกอบรม 
(๖) ออกประกาศกําหนดเคร่ืองหมายของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต 
(๗) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณBคําสั่งของนายทะเบียน 
(๘) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑBการเปรียบเทียบ 
(๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
ระเบียบและประกาศตาม (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๘) เม่ือประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาแล+วให+ใช+บังคับได+ 
 
มาตรา ๑๑  การประชุมคณะกรรมการต+องมีกรรมการมาประชุมไม9น+อยกว9าก่ึงหน่ึง

ของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป1นองคBประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ+าประธานกรรมการไม9มาประชุมหรือไม9อาจปฏิบัติ

หน+าท่ีได+ ให+ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป1นประธานในท่ีประชุม 
การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให+ถือเสียงข+างมาก กรรมการคนหน่ึงให+มีเสียงหน่ึงใน

การลงคะแนนถ+าคะแนนเสียงเท9ากัน ให+ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป1นเสียงช้ี
ขาด 

 
มาตรา ๑๒  ในการประชุมคณะกรรมการ ให+ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งมี

ส9วนได+เสียโดยตรงหรือโดยอ+อมในเร่ืองท่ีคณะกรรมการพิจารณา แจ+งให+ท่ีประชุมทราบ และพิจารณา
ว9าประธานกรรมการหรือกรรมการผู+น้ันสมควรอยู9ในท่ีประชุมหรือมีมติในการประชุมเร่ืองน้ันหรือไม9 

 
มาตรา ๑๓  คณะกรรมการมีอํานาจแต9งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือ

ดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
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การประชุมคณะอนุกรรมการ ให+นํามาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช+บังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๑๔  ในการปฏิบัติหน+าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี คณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการอาจเชิญบุคคลท่ีเก่ียวข+องมาให+ถ+อยคํา หรือให+ส9งเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข+องเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาได+ 

 
มาตรา ๑๕  ให+สํานักงานตํารวจแห9งชาติทําหน+าท่ีเป1นสํานักงานเลขานุการของ

คณะกรรมการรับผิดชอบงานธุรการ งานวิชาการ และกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข+องกับงานของคณะกรรมการ 
 

หมวด ๒ 
ธุรกิจรักษาความปลอดภัย 

   
 

มาตรา ๑๖  ผู+ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยต+องเป1นบริษัท และได+รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยจากนายทะเบียน 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให+เป1นไปตามหลักเกณฑB วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ในการออกใบอนุญาต นายทะเบียนจะกําหนดเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจไว+ด+วยก็ได+ 
 
มาตรา ๑๗  บริษัทซึ่งขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยต+อง 
(๑) มีจํานวนหุ+นท่ีถือโดยบุคคลผู+มีสัญชาติไทยเกินก่ึงหน่ึงของทุนจดทะเบียนของ

บริษัทจํากัดหรือทุนชําระแล+วของบริษัทมหาชนจํากัด แล+วแต9กรณี 
(๒) มีกรรมการซึ่งเป1นบุคคลผู+มีสัญชาติไทยเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด  

ท้ังน้ี กรรมการท้ังหมดของบริษัทต+องไม9เคยเป1นกรรมการหรือผู+มีอํานาจจัดการแทนบริษัทท่ีถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย 

(๓) ไม9เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย 
 
มาตรา ๑๘  เม่ือได+รับคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย ให+

นายทะเบียนมีหนังสือแจ+งคําสั่งอนุญาตหรือไม9อนุญาตไปยังผู+ขอรับใบอนุญาตทราบภายในหกสิบวัน
นับแต9วันท่ีได+รับคําขอรับใบอนุญาต 

 
มาตรา ๑๙  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยให+มีอายุสี่ป2นับแต9วันท่ี

ออกใบอนุญาต 
 
มาตรา ๒๐  บริษัทรักษาความปลอดภัยต+องใช+คํานําหน+าช่ือว9า “บริษัทรักษาความ

ปลอดภัย” และคําว9า “จํากัด” หรือ “จํากัด (มหาชน)” ต9อท+าย แล+วแต9กรณี 
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มาตรา ๒๑  ห+ามมิให+ผู+ใดนอกจากบริษัทรักษาความปลอดภัยใช+ช่ือหรือคําแสดงช่ือ
ในธุรกิจว9า “บริษัทรักษาความปลอดภัย” หรือคําอ่ืนใดท่ีมีความหมายเช9นเดียวกัน 

 
มาตรา ๒๒  การขอต9ออายุใบอนุญาต ให+บริษัทรักษาความปลอดภัยย่ืนคําขอก9อน

วันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ และเม่ือได+ย่ืนคําขอดังกล9าวแล+ว ให+ประกอบธุรกิจต9อไปได+จนกว9าจะได+รับแจ+ง
คําสั่งไม9อนุญาตจากนายทะเบียน แต9ทั้งน้ีนายทะเบียนต+องแจ+งคําสั่งอนุญาตหรือไม9อนุญาตให+ผู+ย่ืนคํา
ขอทราบภายในหกสิบวันนับแต9วันท่ีได+รับคําขอ 

การขอต9ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให+เป1นไปตามหลักเกณฑB วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๓  บริษัทรักษาความปลอดภัยต+องแสดงใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษา

ความปลอดภัยไว+ในท่ีเปVดเผยและเห็นได+ง9าย ณ สถานท่ีประกอบธุรกิจท่ีระบุไว+ในใบอนุญาต 
 
มาตรา ๒๔  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให+

บริษัทรักษาความปลอดภัยย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต9อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต9วันท่ี
ได+ทราบการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดดังกล9าว 

การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตให+เป1นไปตามหลักเกณฑB วิธีการ และเง่ือนไข
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๕  การให+บริการรักษาความปลอดภัยต+องทําสัญญาเป1นหนังสือระหว9าง

บริษัทรักษาความปลอดภัยและผู+ว9าจ+าง ซึ่งอย9างน+อยต+องมีรายการ ดังต9อไปน้ี 
(๑) ช่ือและท่ีอยู9ของบริษัทรักษาความปลอดภัยและผู+ว9าจ+าง 
(๒) วันท่ีทําสัญญา 
(๓) ขอบเขตของงานและระยะเวลาให+บริการรักษาความปลอดภัย 
(๔) ค9าจ+างและการจ9ายเงินค9าจ+าง 
(๕) หน+าท่ีและความรับผิดของบริษัทรักษาความปลอดภัยและผู+ว9าจ+าง 
(๖) ค9าปรับ 
(๗) การกําหนดค9าเสียหาย 
(๘) การเลิกสัญญา 
ให+การให+บริการรักษาความปลอดภัยท่ีไม9ได+ทําสัญญาเป1นหนังสือหรือมีรายการไม9

ครบถ+วนตามวรรคหน่ึง เป1นโมฆะ 
 
มาตรา ๒๖  บริษัทรักษาความปลอดภัยต+องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความ

ปลอดภัยท่ีคณะกรรมการกําหนด 
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยตามวรรคหน่ึง ประกอบด+วย 
(๑) การกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติหน+าท่ีของพนักงานรักษาความปลอดภัย

รับอนุญาต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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(๒) ระบบบันทึกเหตุการณBประจําวันเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ
หรือสถานท่ีที่รับผิดชอบรักษาความปลอดภัย 

(๓) ศูนยBประสานงานท่ีบริษัทรักษาความปลอดภัยจัดให+มีขึ้นเพ่ือให+คําแนะนําในการ
ปฏิบัติหน+าท่ีของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตในระหว9างการปฏิบัติหน+าท่ี 

(๔) อุปกรณBการสื่อสารท่ีบริษัทรักษาความปลอดภัยจัดให+มีข้ึนเพ่ือประโยชนBในการ
สื่อสารระหว9างศูนยBประสานงานกับพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตในระหว9างการปฏิบัติ
หน+าท่ี 

(๕) ความรู+เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยและการฝTกทบทวนให+แก9พนักงานรักษา
ความปลอดภัยรับอนุญาตซึ่งบริษัทรักษาความปลอดภัยต+องจัดให+มีขึ้นอย9างสมํ่าเสมอ 

 
มาตรา ๒๗  ในการให+บริการรักษาความปลอดภัย ให+บริษัทรักษาความปลอดภัยจัด

พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตเป1นผู+ให+บริการรักษาความปลอดภัยแก9ผู+ว9าจ+าง 
 
มาตรา ๒๘  บริษัทรักษาความปลอดภัยมีหน+าท่ีให+ความร9วมมือแก9ตํารวจซึ่งมียศ

ต้ังแต9ร+อยตํารวจตรีข้ึนไปท่ีได+รับมอบหมายจากหัวหน+าสถานีตํารวจในท+องท่ีซึ่งเป1นท่ีต้ังของบริษัท
รักษาความปลอดภัยหรือสถานท่ีที่บริษัทรักษาความปลอดภัยน้ันรับผิดชอบรักษาความปลอดภัย ตาม
ข+อกําหนดในสัญญาจ+างในการขอเข+าตรวจดูข+อมูลบันทึกเหตุการณBประจําวันเก่ียวกับการรักษาความ
ปลอดภัยภายในบริเวณหรือสถานท่ีท่ีรับผิดชอบรักษาความปลอดภัยดังกล9าว  ท้ังน้ี เพ่ือประโยชนBใน
การวางแผนจัดการรักษาความสงบเรียบร+อย และความปลอดภัยในชีวิต ร9างกาย หรือทรัพยBสิน 

 
มาตรา ๒๙  เม่ือได+รับแจ+งจากพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตเก่ียวกับ

ข+อมูลอาชญากรรม เบาะแสคนร+าย หรือการกระทําความผิดอาญาท่ีเกิดข้ึนหรือเช่ือว9าเกิดข้ึนภายใน
บริเวณหรือสถานท่ีท่ีรับผิดชอบรักษาความปลอดภัย ให+บริษัทรักษาความปลอดภัยแจ+งให+พนักงาน
ฝXายปกครองหรือตํารวจท่ีปฏิบัติหน+าท่ีประจําอยู9ในท+องท่ีท่ีสถานท่ีรักษาความปลอดภัยน้ันต้ังอยู9
ในทันที 

 
มาตรา ๓๐  ให+บริษัทรักษาความปลอดภัยจัดทําบัญชีรายช่ือพนักงานรักษาความ

ปลอดภัยรับอนุญาต ย่ืนต9อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต9วันท่ีได+รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
รักษาความปลอดภัย 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ให+บริษัทรักษา
ความปลอดภัยจัดทําบัญชีรายช่ือพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตท่ีเป1นป5จจุบันย่ืนต9อนาย
ทะเบียนภายในสิบห+าวันนับแต9วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

บัญชีรายช่ือพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตต+องมีรายการเก่ียวกับประวัติ
ของพนักงานดังกล9าว  ท้ังน้ี แบบบัญชีรายช่ือและวิธีการย่ืนบัญชี ให+เป1นไปตามท่ีนายทะเบียนกลาง
ประกาศกําหนด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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มาตรา ๓๑  ให+บริษัทรักษาความปลอดภัยจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ
บริษัทในรอบป2ท่ีผ9านมา ย่ืนต9อนายทะเบียนภายในเดือนมกราคมของป2ถัดไป  ท้ังน้ี ตามแบบและ
วิธีการท่ีนายทะเบียนกลางประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๓๒  บริษัทรักษาความปลอดภัยซึ่งประสงคBจะเลิกประกอบธุรกิจในระหว9าง

อายุใบอนุญาตให+ย่ืนคําขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยต9อนายทะเบียน 
ในการอนุญาต นายทะเบียนจะกําหนดเง่ือนไขให+ผู+ย่ืนคําขอปฏิบัติด+วยก็ได+ 

 
หมวด ๓ 

พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต 
   

 
มาตรา ๓๓  ผู+ใดประสงคBจะทําหน+าท่ีเป1นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต 

ต+องได+รับใบอนุญาตเป1นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตจากนายทะเบียน 
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให+เป1นไปตามหลักเกณฑB วิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๔  ผู+ขอรับใบอนุญาตเป1นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตต+องมี

คุณสมบัติและไม9มีลักษณะต+องห+าม ดังต9อไปน้ี 
ก. คุณสมบัติ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม9ตํ่ากว9าสิบแปดป2บริบูรณB 
(๓)๔ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับท่ีใช+อยู9ในขณะท่ีสําเร็จ

การศึกษา 
(๔) ได+รับหนังสือรับรองว9าได+ผ9านการฝTกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย

จากสถานฝTกอบรมท่ีนายทะเบียนกลางรับรองตามวรรคสอง 
ข. ลักษณะต+องห+าม 

(๑) เป1นโรคพิษสุราเร้ือรังหรือติดยาเสพติดให+โทษหรือเป1นโรคติดต9อท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

(๒) เป1นคนวิกลจริตหรือจิตฟ5PนเฟQอนไม9สมประกอบ คนไร+ความสามารถหรือคน
เสมือนไร+ความสามารถ 

(๓) เป1นผู+เคยได+รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให+จําคุกสําหรับความผิด
เก่ียวกับชีวิตและร9างกาย ความผิดเก่ียวกับทรัพยB หรือความผิดเก่ียวกับเพศตามประมวลกฎหมาย
อาญา ความผิดตามกฎหมายว9าด+วยการพนัน หรือความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด เว+นแต9
เป1นโทษสําหรับความผิดท่ีได+กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ+นโทษมาแล+วไม9น+อยกว9า
สามป2ก9อนวันขอรับใบอนุญาตและมิใช9ความผิดเก่ียวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา 
                                                 

๔ มาตรา ๓๔ ก (๓) แก+ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งหัวหน+าคณะรักษาความสงบแห9งชาติ ท่ี ๖๗/๒๕๕๙ 
เร่ือง การแก+ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว9าด+วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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(๔) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป1นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต
มาแล+วยังไม9ถึงสองป2นับถึงวันย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเป1นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต 

การรับรองสถานฝTกอบรมให+เป1นไปตามหลักเกณฑB วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงและเม่ือนายทะเบียนกลางได+รับคําขอรับการรับรอง ให+มีหนังสือแจ+งคําสั่งรับรองหรือไม9
รับรองไปยังผู+ย่ืนคําขอทราบภายในหกสิบวันนับแต9วันท่ีได+รับคําขอ 

 
มาตรา ๓๕  เม่ือได+รับคําขอรับใบอนุญาตเป1นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับ

อนุญาตให+นายทะเบียนมีหนังสือแจ+งคําสั่งอนุญาตหรือไม9อนุญาตไปยังผู+ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน
หกสิบวันนับแต9วันท่ีได+รับคําขอรับใบอนุญาต 

 
มาตรา ๓๖  ใบอนุญาตเป1นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตให+มีอายุสามป2

นับแต9วันท่ีออกใบอนุญาต 
 
มาตรา ๓๗  การขอต9ออายุใบอนุญาต ให+พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต

ย่ืนคําขอก9อนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุโดยให+ย่ืนพร+อมกับหนังสือของบริษัทรักษาความปลอดภัยท่ีตน
สังกัดรับรองสมรรถภาพในการปฏิบัติหน+าท่ีรักษาความปลอดภัยหรือหนังสือรับรองว9าได+ผ9านการฝTก
ทบทวนหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยจากสถานฝTกอบรมท่ีนายทะเบียนกลางรับรอง 

เม่ือได+ย่ืนคําขอดังกล9าวแล+ว ให+ผู+ ย่ืนคําขอทําหน+าท่ีเป1นพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยรับอนุญาตจนกว9าจะได+รับแจ+งคําสั่งไม9อนุญาตจากนายทะเบียน แต9ท้ังน้ีนายทะเบียนต+อง
แจ+งคําสั่งอนุญาตหรือไม9อนุญาตให+ผู+ย่ืนคําขอทราบภายในหกสิบวันนับแต9วันท่ีได+รับคําขอ 

การขอต9ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให+เป1นไปตามหลักเกณฑB วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๘  ในกรณีท่ีใบอนุญาตเป1นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตสูญ

หายถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให+พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตย่ืนคําขอรับใบ
แทนใบอนุญาตดังกล9าวต9อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต9วันท่ีได+ทราบการสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือชํารุดดังกล9าว 

การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตให+เป1นไปตามหลักเกณฑB วิธีการ และเง่ือนไข
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๙  ในขณะปฏิบัติหน+าท่ี พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตต+องสวม

เคร่ืองแบบติดเคร่ืองหมายพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต และมีบัตรประจําตัวของบริษัท
รักษาความปลอดภัยท่ีตนสังกัดเพ่ือแสดงเม่ือได+รับการร+องขอ 

บัตรประจําตัวตามวรรคหน่ึง ให+เป1นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนกลางประกาศ
กําหนด 

 
มาตรา ๔๐  บริษัทรักษาความปลอดภัยจะกําหนดเคร่ืองแบบของพนักงานรักษา

ความปลอดภัยรับอนุญาตให+เหมือนหรือคล+ายคลึงกับเคร่ืองแบบของทหาร ตํารวจ หรือเคร่ืองแบบ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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ของเจ+าพนักงานซึ่งกฎหมายให+มีอํานาจและหน+าท่ีรักษาความสงบเรียบร+อยของประชาชนตามท่ีนาย
ทะเบียนกลางประกาศกําหนดมิได+ 

 
มาตรา ๔๑  ในการปฏิบัติหน+าท่ีรักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติน้ี ให+

พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตมีหน+าท่ี ดังต9อไปน้ี 
(๑) ช9วยเหลือพนักงานฝXายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาในการจับกุมผู+กระทําความผิด 
(๒) รักษาความปลอดภัยในชีวิต ร9างกาย และทรัพยBสินของบุคคล รวมท้ังระงับเหตุ

และรักษาความสงบเรียบร+อยภายในบริเวณหรือสถานท่ีท่ีรับผิดชอบรักษาความปลอดภัยตาม
ข+อกําหนดในสัญญาจ+าง 

(๓) เม่ือมีการกระทําความผิดอาญาหรือน9าเช่ือว9ามีเหตุร+ายเกิดข้ึนภายในบริเวณ
หรือสถานท่ีท่ีรับผิดชอบรักษาความปลอดภัย ต+องแจ+งเหตุน้ันให+พนักงานฝXายปกครองหรือตํารวจ
ท+องท่ีท่ีปฏิบัติหน+าท่ีประจําอยู9ทราบโดยทันที รวมท้ังปVดก้ันและรักษาสถานท่ีเกิดเหตุให+คงสภาพเดิม
ไว+จนกว9าพนักงานฝXายปกครองหรือตํารวจผู+มีอํานาจหน+าท่ีจะเดินทางมาถึงสถานท่ีเกิดเหตุ 

 
หมวด ๔ 

การพักใช+และเพิกถอนใบอนุญาต 
   

 
มาตรา ๔๒  เม่ือความปรากฏต9อนายทะเบียนว9าบริษัทรักษาความปลอดภัยใด

กระทําการ ดังต9อไปน้ี ให+นายทะเบียนสั่งให+บริษัทรักษาความปลอดภัยน้ันดําเนินการแก+ไขให+ถูกต+อง
ภายในสามสิบวันนับแต9วันท่ีได+รับแจ+งจากนายทะเบียน 

(๑) ไม9ปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยตามมาตรา ๒๖ 
(๒) ไม9จัดทําบัญชีรายช่ือพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตให+ถูกต+องครบถ+วน

ตามมาตรา ๓๐  
เม่ือพ+นกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง หากบริษัทรักษาความปลอดภัยไม9ปฏิบัติตาม

คําสั่งให+ถูกต+องให+นายทะเบียนสั่งพักใช+ใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยได+สองคร้ัง คร้ัง
ละไม9เกินสามสิบวัน 

 
มาตรา ๔๓  บริษัทรักษาความปลอดภัยซึ่งถูกสั่งพักใช+ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

รักษาความปลอดภัยยังคงมีหน+าท่ีปฏิบัติตามสัญญารักษาความปลอดภัยท่ีได+ทําข้ึนก9อนวันท่ีถูกสั่งพัก
ใช+ใบอนุญาตต9อไปแต9จะทําสัญญารักษาความปลอดภัยในระหว9างถูกสั่งพักใช+ใบอนุญาตไม9ได+ 

สัญญารักษาความปลอดภัยท่ีทําข้ึนในระหว9างถูกสั่งพักใช+ใบอนุญาตไม9มีผลใช+บังคับ 
 
มาตรา ๔๔  ในกรณีท่ีนายทะเบียนเห็นว9าบริษัทรักษาความปลอดภัยใดขาด

คุณสมบัติตามมาตรา ๑๗ (๑) หรือ (๒) ให+นายทะเบียนสั่งให+บริษัทรักษาความปลอดภัยน้ัน
ดําเนินการแก+ไขให+ถูกต+องภายในเก+าสิบวันนับแต9วันท่ีได+รับแจ+งคําสั่งจากนายทะเบียน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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มาตรา ๔๕  ให+นายทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความ
ปลอดภัยเม่ือความปรากฏต9อนายทะเบียนว9า บริษัทรักษาความปลอดภัยใด 

(๑) เคยถูกสั่งพักใช+ใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยมาแล+วสองคร้ัง 
และมีเหตุที่ต+องถูกสั่งพักใช+ใบอนุญาตอีกไม9ว9าจะเป1นเหตุเดียวกันหรือไม9ก็ตาม  ท้ังน้ี ภายในหน่ึงป2นับ
แต9วันท่ีถูกสั่งพักใช+ใบอนุญาตคร้ังท่ีหน่ึง 

(๒) ไม9แก+ไขคุณสมบัติตามมาตรา ๑๗ (๑) หรือ (๒) ให+ถูกต+องภายในกําหนดเวลา
ตามมาตรา ๔๔ 

 
มาตรา ๔๖  คําสั่งพักใช+หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย

ให+ทําเป1นหนังสือโดยระบุวันท่ีพักใช+หรือเพิกถอนใบอนุญาต และให+แจ+งบริษัทรักษาความปลอดภัย
ทราบภายในเจ็ดวันนับแต9วันท่ีนายทะเบียนมีคําสั่งดังกล9าว พร+อมท้ังปVดประกาศหนังสือแจ+งการพักใช+
หรือเพิกถอนใบอนุญาตไว+ในท่ีเปVดเผยและเห็นได+ง9าย ณ บริษัทรักษาความปลอดภัยน้ัน รวมท้ัง
โฆษณาหนังสือแจ+งดังกล9าวในระบบเครือข9ายสารสนเทศของสํานักงานตํารวจแห9งชาติด+วย 

 
มาตรา ๔๗  ให+บริษัทรักษาความปลอดภัยซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

รักษาความปลอดภัยมีหน+าท่ีดําเนินการตามสัญญารักษาความปลอดภัยท่ีได+ทําข้ึนก9อนวันท่ีถูกสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตเพ่ือปYองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก9ผู+ว9าจ+างตามหลักเกณฑBและเง่ือนไขท่ีนาย
ทะเบียนกําหนด 

 
มาตรา ๔๘  ให+นายทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป1นพนักงานรักษาความ

ปลอดภัยรับอนุญาตเม่ือความปรากฏต9อนายทะเบียนว9า พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตผู+ใด
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต+องห+ามตามมาตรา ๓๔ 

 
มาตรา ๔๙  คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป1นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต 

ให+ทําเป1นหนังสือโดยระบุวันท่ีเพิกถอนใบอนุญาต และให+แจ+งพนักงานรักษาความปลอดภัยรับ
อนุญาต และบริษัทรักษาความปลอดภัยท่ีพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตผู+น้ันสังกัดทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแต9วันท่ีนายทะเบียนมีคําสั่งดังกล9าว รวมท้ังโฆษณาหนังสือแจ+งดังกล9าวในระบบ
เครือข9ายสารสนเทศของสํานักงานตํารวจแห9งชาติด+วย 

 
หมวด ๕ 

การอุทธรณB 
   

 
มาตรา ๕๐ ให+บริษัทรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต 

หรือบุคคลซึ่งได+รับคําสั่งของนายทะเบียน มีสิทธิอุทธรณBเป1นหนังสือต9อคณะกรรมการภายในสามสิบ
วันนับแต9วันท่ีได+รับแจ+งคําสั่ง ดังต9อไปน้ี 

(๑) คําสั่งไม9ออกใบอนุญาตหรือไม9ต9ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความ
ปลอดภัยตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๒ วรรคหน่ึง แล+วแต9กรณี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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(๒) คําสั่งไม9รับรองสถานฝTกอบรมตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง 
(๓) คําสั่งไม9ออกใบอนุญาตหรือไม9ต9ออายุใบอนุญาตเป1นพนักงานรักษาความ

ปลอดภัยรับอนุญาตตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๗ วรรคสอง แล+วแต9กรณี 
(๔) คําสั่งพักใช+หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยตาม

มาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๕ แล+วแต9กรณี 
(๕) คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป1นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตตาม

มาตรา ๔๘ 
 
มาตรา ๕๑  ให+นําบทบัญญัติว9าด+วยการอุทธรณBคําสั่งทางปกครองตามกฎหมายว9า

ด+วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช+บังคับแก9การพิจารณาอุทธรณBของคณะกรรมการ โดยอนุโลม 
 

หมวด ๖ 
นายทะเบียนและพนักงานเจ+าหน+าท่ี 

   
 

มาตรา ๕๒  ในการปฏิบัติหน+าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ให+นายทะเบียนและพนักงาน
เจ+าหน+าท่ีมีอํานาจ ดังต9อไปน้ี 

(๑) เข+าไปในสถานท่ีทําการของบริษัทรักษาความปลอดภัยในระหว9างเวลาทําการ 
เพ่ือตรวจสอบการประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยให+เป1นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๒) มีหนังสือเรียกให+กรรมการ ผู+จัดการ หรือพนักงานรักษาความปลอดภัยรับ
อนุญาต มาให+ถ+อยคําหรือช้ีแจง หรือส9งเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวข+องมาเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๓) เรียกให+ผู+แสดงตนว9าเป1นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตแสดงบัตร
ประจําตัวเม่ือมีเหตุอันควรสงสัยว9ามีการฝXาฝQนหรือไม9ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 

ในการปฏิบัติหน+าท่ีของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ+าหน+าท่ีตามวรรคหน่ึง ให+ผู+ท่ี
เก่ียวข+องอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๕๓  ในการปฏิบัติหน+าท่ี ให+นายทะเบียนหรือพนักงานเจ+าหน+าท่ีแสดงบัตร

ประจําตัวต9อบุคคลท่ีเก่ียวข+อง 
บัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ+าหน+าท่ี ให+เป1นไปตามแบบท่ีผู+บัญชาการ

ตํารวจแห9งชาติประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๕๔  ในการปฏิบัติหน+าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ให+นายทะเบียนและพนักงาน

เจ+าหน+าท่ีเป1นเจ+าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๗ 
บทกําหนดโทษ 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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มาตรา ๕๕  ผู+ใดประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยโดยไม9ได+รับใบอนุญาตตาม
มาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง เว+นแต9เป1นกรณีตามมาตรา ๔๓ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๔๗ ต+องระวางโทษ
จําคุกไม9เกินหน่ึงป2หรือปรับไม9เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๕๖  ผู+ใดฝXาฝQนมาตรา ๒๑ ต+องระวางโทษปรับไม9เกินห+าหม่ืนบาท และปรับ

อีกไม9เกินวันละห+าพันบาทตลอดระยะเวลาท่ีฝXาฝQนอยู9 
 
มาตรา ๕๗  บริษัทรักษาความปลอดภัยใดไม9ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ 

วรรคหน่ึง ต+องระวางโทษปรับไม9เกินสองหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๕๘  บริษัทรักษาความปลอดภัยใดไม9ปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ ต+องระวางโทษ

ปรับไม9เกินหน่ึงแสนบาท 
 
มาตรา ๕๙  บริษัทรักษาความปลอดภัยใดไม9ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ต+องระวางโทษ

ปรับไม9เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
ในกรณีท่ีบริษัทรักษาความปลอดภัยใดกระทําความผิดตามมาตราน้ี กรรมการ 

ผู+จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทรักษาความปลอดภัย ต+องระวางโทษ
จําคุกไม9เกินหกเดือนหรือปรับไม9เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ต9อเม่ือการกระทําความผิดของ
บริษัทรักษาความปลอดภัยน้ันเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ ผู+จัดการหรือบุคคล
น้ัน หรือไม9สั่งการหรือไม9กระทําการอันเป1นหน+าท่ีที่ต+องกระทําของกรรมการ ผู+จัดการ หรือบุคคลน้ัน 

 
มาตรา ๖๐  บริษัทรักษาความปลอดภัยใดไม9ปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ 

ต+องระวางโทษปรับไม9เกินสองหม่ืนบาท 
ในกรณีท่ีบริษัทรักษาความปลอดภัยใดกระทําความผิดตามมาตราน้ี กรรมการ 

ผู+จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทรักษาความปลอดภัย ต+องระวางโทษ
จําคุกไม9เกินหน่ึงป2หรือปรับไม9เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ต9อเม่ือการกระทําความผิดของ
บริษัทรักษาความปลอดภัยน้ันเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ ผู+จัดการ หรือบุคคล
น้ัน หรือไม9สั่งการหรือไม9กระทําการอันเป1นหน+าท่ีที่ต+องกระทําของกรรมการ ผู+จัดการ หรือบุคคลน้ัน 

 
มาตรา ๖๑  บริษัทรักษาความปลอดภัยใดไม9ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ หรือแสดง

ข+อความอันเป1นเท็จหรือปกปVดข+อเท็จจริงท่ีควรแจ+งในรายงานผลการดําเนินงาน หรือไม9ส9งรายงานผล
การดําเนินงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามมาตรา ๓๑ ต+องระวางโทษปรับไม9เกินสองหม่ืนบาท 
และปรับอีกไม9เกินวันละห+าร+อยบาทตลอดระยะเวลาท่ีฝXาฝQนอยู9 

 
มาตรา ๖๒  บริษัทรักษาความปลอดภัยใดทําสัญญารักษาความปลอดภัยในระหว9าง

ถูกสั่งพักใช+ใบอนุญาตตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ต+องระวางโทษปรับไม9เกินสองหม่ืนบาท 
ในกรณีท่ีบริษัทรักษาความปลอดภัยใดกระทําความผิดตามมาตราน้ี กรรมการ 

ผู+จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทรักษาความปลอดภัย ต+องระวางโทษ
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จําคุกไม9เกินหน่ึงป2หรือปรับไม9เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ต9อเม่ือการกระทําความผิดของ
บริษัทรักษาความปลอดภัยน้ันเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ ผู+จัดการ หรือบุคคล
น้ัน หรือไม9สั่งการหรือไม9กระทําการอันเป1นหน+าท่ีที่ต+องกระทําของกรรมการ ผู+จัดการ หรือบุคคลน้ัน 

 
มาตรา ๖๓  ผู+ใดทําหน+าท่ีเป1นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตโดยไม9ได+รับ

ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ วรรคหน่ึง ต+องระวางโทษจําคุกไม9เกินสามเดือนหรือปรับไม9เกินห+าพันบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๔  ผู+ใดย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเป1นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต

โดยแสดงข+อความอันเป1นเท็จหรือปกปVดข+อเท็จจริงท่ีควรแจ+งแก9นายทะเบียน ต+องระวางโทษจําคุกไม9
เกินหกเดือน หรือปรับไม9เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๕  พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตผู+ใดไม9ปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ 

วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๓๙ วรรคหน่ึง ต+องระวางโทษปรับไม9เกินห+าร+อยบาท 
 
มาตรา ๖๖  บริษัทรักษาความปลอดภัยใดฝXาฝQนมาตรา ๔๐ ต+องระวางโทษปรับไม9

เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๖๗  พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตผู+ใดไม9ปฏิบัติหน+าท่ีตามท่ี

กําหนดในมาตรา ๔๑ ซึ่งตนอาจกระทําได+โดยไม9เกิดอันตรายแก9ตนเอง ต+องระวางโทษปรับไม9เกิน
หน่ึงหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๖๘  ผู+ใดขัดขวางหรือไม9อํานวยความสะดวกแก9นายทะเบียนหรือพนักงาน

เจ+าหน+าท่ี ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๕๒ ต+องระวางโทษจําคุกไม9เกินหน่ึงป2 หรือปรับไม9เกินสองหม่ืน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๙  ในกรณีท่ีนิติบุคคลใดกระทําความผิดตามมาตรา ๕๕ หรือบริษัทรักษา

ความปลอดภัยใดกระทําความผิดตามมาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๑ หรือมาตรา ๖๖ กรรมการ 
ผู+จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลหรือบริษัทรักษาความปลอดภัย 
แล+วแต9กรณี ต+องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว+สําหรับความผิดน้ันต9อเม่ือการกระทําความผิดของนิติบุคคล
หรือบริษัทรักษาความปลอดภัยน้ันเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ ผู+จัดการ หรือ
บุคคลน้ันหรือไม9สั่งการหรือไม9กระทําการอันเป1นหน+าท่ีท่ีต+องกระทําของกรรมการ ผู+จัดการ หรือ
บุคคลน้ัน 

 
มาตรา ๗๐  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี เว+นแต9ความผิดตามมาตรา ๕๕ 

มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๘ ให+คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจเปรียบเทียบได+ ถ+าเห็น
ว9าผู+ต+องหาไม9ควรได+รับโทษถึงจําคุกหรือไม9ควรถูกฟYองร+อง  ในการน้ี คณะกรรมการเปรียบเทียบอาจ
มอบหมายให+พนักงานสอบสวนเป1นผู+ทําการเปรียบเทียบแทนสําหรับความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 
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ตามท่ีเห็นสมควรก็ได+  ท้ังน้ี หลักเกณฑBการเปรียบเทียบให+เป1นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 

เม่ือผู+ต+องหาได+ชําระเงินค9าปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต9
วันท่ีได+รับแจ+งคําสั่งเปรียบเทียบคดีแล+ว ให+ถือว9าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 

 
มาตรา ๗๑  คณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา ๗๐ ให+ประกอบด+วยบุคคล

ดังต9อไปน้ี 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด+วย ผู+แทนกรุงเทพมหานคร ผู+แทนสํานักงาน

อัยการสูงสุด และนายทะเบียนประจํากรุงเทพมหานคร 
(๒) ในเขตจังหวัดอ่ืน ประกอบด+วย ผู+ว9าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และนาย

ทะเบียนจังหวัด 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๗๒  ในวาระเร่ิมแรก ให+นายกรัฐมนตรีแต9งต้ังกรรมการผู+ทรงคุณวุฒิตาม

มาตรา ๖ (๓) ให+แล+วเสร็จภายในเก+าสิบวันนับแต9วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๗๓  ผู+ ใดประกอบธุร กิจ รักษาความปลอดภัยอยู9 ใน วันก9อนวัน ท่ี

พระราชบัญญัติน้ีใช+บังคับ หากประสงคBจะประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยต9อไป ให+ย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง ภายในสามร+อยหกสิบวันนับแต9วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช+บังคับ 
และเม่ือได+ย่ืนคําขอแล+วให+ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยต9อไปได+จนกว9าจะได+รับแจ+งคําสั่งไม9
อนุญาตจากนายทะเบียน๕ 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหน่ึงมิได+เป1นบริษัทหรือเป1นบริษัทแต9มีสัดส9วนผู+ถือหุ+นหรือ
กรรมการไม9เป1นไปตามท่ีกําหนดในมาตรา ๑๗ (๑) หรือ (๒) ต+องดําเนินการจดทะเบียนบริษัทหรือ
แก+ไขสัดส9วนผู+ถือหุ+นหรือกรรมการ แล+วแต9กรณี ให+เสร็จสิ้นภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง หากไม9
สามารถดําเนินการได+จะต+องเลิกประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยนับแต9วันพ+นกําหนดระยะเวลา
ดังกล9าว 

 
มาตรา ๗๔  ผู+ใดเป1นพนักงานรักษาความปลอดภัยในสังกัดของผู+ประกอบธุรกิจ

รักษาความปลอดภัยอยู9ในวันก9อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช+บังคับ ถ+าประสงคBจะเป1นพนักงานรักษา
ความปลอดภัยรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี ให+ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ วรรคหน่ึง 
ภายในสามร+อยหกสิบวันนับแต9วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช+บังคับ และเมื่อยื่นคําขอรับใบอนุญาตแล+ว 

                                                 
๕ มาตรา ๗๓ วรรคหน่ึง แก+ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งหัวหน+าคณะรักษาความสงบแห9งชาติ ท่ี ๖๗/๒๕๕๙ 

เร่ือง การแก+ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว9าด+วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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ให+ประกอบอาชีพต9อไปได+จนกว9าจะได+รับแจ+งคําสั่งไม9อนุญาตจากนายทะเบียน  ทั้งนี้ มิให+นํา
มาตรา ๓๔ ก. (๓) และมาตรา ๓๔ ข. (๓) มาใช+บังคับกับบุคคลดังกล9าว๖ 

ในวาระเร่ิมแรก ให+พนักงานรักษาความปลอดภัยตามวรรคหน่ึงได+รับยกเว+นไม9ต+อง
ผ9านการฝTกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยตามมาตรา ๓๔ ก. (๔) เป1นเวลาสามป2นับแต9วันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช+บังคับและในการออกใบอนุญาต ให+นายทะเบียนกําหนดเง่ือนไขให+บุคคลน้ัน
จะต+องผ9านการฝTกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยจากสํานักงานตํารวจแห9งชาติให+แล+วเสร็จ
ภายในระยะเวลาดังกล9าว 

พนักงานรักษาความปลอดภัยผู+ใดไม9ผ9านการฝTกอบรมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
ตามวรรคสองจะประกอบอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยต9อไปไม9ได+ และให+นายทะเบียนเพิกถอน
ใบอนุญาตและแจ+งพนักงานรักษาความปลอดภัยผู+น้ันทราบภายในเจ็ดวันนับแต9วันท่ีนายทะเบียนมี
คําสั่งดังกล9าว 

 
มาตรา ๗๕  ในวาระเร่ิมแรกท่ีจํานวนสถานฝTกอบรมหลักสูตรการรักษาความ

ปลอดภัยมีไม9เพียงพอแก9การให+บริการ ให+สํานักงานตํารวจแห9งชาติดําเนินการจัดการฝTกอบรม
หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย และออกหนังสือรับรองให+แก9ผู+ท่ีผ9านการฝTกอบรมโดยให+ถือเป1น
หนังสือรับรองตามมาตรา ๓๔ ก. (๔) 

ค9าใช+จ9ายในการฝTกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยท่ีสํานักงานตํารวจ
แห9งชาติเรียกเก็บจากผู+เข+ารับการฝTกอบรม ให+เป1นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๗๖  บุคคลใดใช+ ช่ือหรือคําแสดงช่ือในธุรกิจว9า “บริษัทรักษาความ

ปลอดภัย” หรือคําอ่ืนใดท่ีมีความหมายเช9นเดียวกัน อยู9ในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช+บังคับ ให+บุคคลน้ัน
เลิกใช+ช่ือหรือคําแสดงช่ือดังกล9าวภายในหกสิบวันนับแต9วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช+บังคับ และภายใน
ระยะเวลาดังกล9าวมิให+นํามาตรา ๕๖ มาบังคับใช+แก9บุคคลน้ัน 

 
 

ผู+รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธB  จันทรBโอชา 

นายกรัฐมนตรี 

                                                 
๖ มาตรา ๗๔ วรรคหน่ึง แก+ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งหัวหน+าคณะรักษาความสงบแห9งชาติ ท่ี ๖๗/๒๕๕๙ 

เร่ือง การแก+ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว9าด+วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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อัตราค9าธรรมเนียม 
 

(๑) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย  ฉบับละ  ๕๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตเป1นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต  ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 
(๓) ใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย  ฉบับละ  ๓,๐๐๐ บาท 
(๔) ใบแทนใบอนุญาตเป1นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต  ฉบับละ  ๑๐๐ บาท 
(๕) การต9ออายุใบอนุญาต คร้ังละเท9ากับค9าธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตแต9ละฉบับ  

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช+พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีธุรกิจการให+บริการรักษาความ
ปลอดภัยมีความเก่ียวข+องใกล+ชิดกับความปลอดภัยในชีวิต ร9างกาย และทรัพยBสินของประชาชน และ
ส9งผลต9อความสงบเรียบร+อยของสังคม และในป5จจุบันน้ีมีผู+ประกอบธุรกิจการให+บริการรักษาความ
ปลอดภัยเป1นจํานวนมากแต9มีมาตรฐานในการประกอบธุรกิจท่ีแตกต9างกัน สมควรกําหนดมาตรฐาน
ของธุรกิจรักษาความปลอดภัยและมาตรฐานของพนักงานรักษาความปลอดภัยเพ่ือเป1นการยกระดับ
มาตรฐานธุรกิจรักษาความปลอดภัยและเสริมสร+างศักยภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัยอันจะ
เป1นประโยชนBแก9ผู+ใช+บริการและช9วยเสริมสร+างความสงบเรียบร+อยของสังคม  จึงจําเป1นต+องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 

 
คําสั่งหัวหน+าคณะรักษาความสงบแห9งชาติ ท่ี ๖๗/๒๕๕๙ เร่ือง การแก+ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว9าด+วย
ธุรกิจรักษาความปลอดภัย๗ 

 
ข+อ ๕  ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือหน9วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข+องอาจเสนอ

ให+คณะรักษาความสงบแห9งชาติแก+ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งน้ีได+ 
 
ข+อ ๖  คําสั่งน้ีให+ใช+บังคับต้ังแต9วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป1นต+นไป 
 

                                                 
๗ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๒๕๖ ง/หน+า ๙/๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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ปริยานุช/กัญฑรัตนB/จัดทํา 
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 
ป5ญญา/ตรวจ 

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 

ปุณิกา/เพ่ิมเติม 
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 
พจนา/ตรวจ 

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


