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กฎกระทรวง 
การอนุญาตเป�นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต 

พ.ศ. ๒๕๖๐๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหน่ึง มาตรา ๓๓ วรรคสอง มาตรา ๓๗ 

วรรคสาม และมาตรา ๓๘ วรรคสอง แห1งพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว7 ดังต1อไปน้ี 

 
ข7อ ๑  ผู7ใดประสงค<จะขอรับใบอนุญาตเป�นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต 

ให7ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตต1อนายทะเบียน พร7อมด7วยเอกสารและหลักฐาน ดังต1อไปน้ี 
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(๒) สําเนาทะเบียนบ7าน 
(๓) รูปถ1ายคร่ึงตัว หน7าตรง ไม1สวมหมวกและแว1นตาดํา ขนาด ๒.๕ x ๓ เซนติเมตร 

ซึ่งถ1ายมาแล7วไม1เกินหกเดือน จํานวน ๓ รูป 
(๔) สําเนาวุฒิการศึกษาซึ่งแสดงว1าสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ

ท่ีใช7อยู1ในขณะท่ีสําเร็จการศึกษา 
(๕) หนังสือรับรองว1าได7ผ1านการฝGกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยจาก

สถานฝGกอบรมท่ีนายทะเบียนกลางรับรอง 
(๖) ใบรับรองแพทย<ว1าไม1เป�นโรคพิษสุราเร้ือรังหรือติดยาเสพติดให7โทษ หรือเป�น

โรคติดต1อท่ีคณะกรรมการกําหนด 
เมื่อได7รับคําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให7นายทะเบียนออกใบรับคําขอให7แก1

ผู7ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตไว7เป�นหลักฐาน 
 
ข7อ ๒  ภายในสิบห7าวันนับแต1วันท่ีได7รับคําขอรับใบอนุญาต หากนายทะเบียนเห็นว1า

คําขอรับใบอนุญาต หรือเอกสารหรือหลักฐานท่ีย่ืนพร7อมกับคําขอรับใบอนุญาตในเร่ืองใด ไม1ถูกต7อง
หรือไม1ครบถ7วนตามข7อ ๑ ให7นายทะเบียนมีหนังสือแจ7งให7ผู7ขอรับใบอนุญาตทราบ พร7อมด7วยเหตุผล
เพ่ือแก7ไขให7แล7วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต1วันท่ีได7รับหนังสือน้ัน 

ในกรณีท่ีผู7ขอรับใบอนุญาตไม1แก7ไขเพ่ิมเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือไม1จัดส1งเอกสาร
หรือหลักฐานให7ถูกต7องและครบถ7วนภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให7ถือว1าผู7ขอรับใบอนุญาต
ไม1ประสงค<จะให7ดําเนินการต1อไป และให7นายทะเบียนจําหน1ายเร่ืองออกจากสารบบ 

 
ข7อ ๓  ในกรณีท่ีคําขอรับใบอนุญาตเป�นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต

และเอกสารและหลักฐานถูกต7องและครบถ7วน และผู7ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติและไม1มีลักษณะ
ต7องห7ามตามมาตรา ๓๔ ให7นายทะเบียนมีหนังสือแจ7งคําสั่งอนุญาตหรือไม1อนุญาตไปยังผู7ขอรับ
ใบอนุญาตภายในหกสิบวันนับแต1วันท่ีได7รับคําขอรับใบอนุญาต และให7ผู7ขอรับใบอนุญาตมาชําระ

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล1ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๔๕ ก/หน7า ๒๐/๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ 
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ค1าธรรมเนียมใบอนุญาตเป�นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตภายในหกสิบวันนับแต1วันท่ีได7รับ
หนังสือแจ7งดังกล1าว 

ถ7าผู7ขอรับใบอนุญาตชําระค1าธรรมเนียมภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ให7นาย
ทะเบียนออกใบอนุญาตให7แก1ผู7ขอรับใบอนุญาตภายในเจ็ดวันนับแต1วันที่ได7รับชําระค1าธรรมเนียม 
แต1หากผู7ขอรับใบอนุญาตไม1ชําระค1าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในกําหนดเวลาดังกล1าว ให7ถือว1าผู7ขอรับ
ใบอนุญาตไม1ประสงค<จะรับใบอนุญาต และให7นายทะเบียนจําหน1ายเร่ืองออกจากสารบบ 

ในกรณีท่ีนายทะเบียนมีคําสั่งไม1อนุญาต ให7นายทะเบียนมีหนังสือแจ7งให7ผู7ขอรับ
ใบอนุญาตทราบพร7อมด7วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ<  ท้ังน้ี ภายในเจ็ดวันนับแต1วันท่ีมีคําสั่งไม1อนุญาต 

 
ข7อ ๔  ผู7รับใบอนุญาตเป�นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตท่ีประสงค<จะ

แก7ไขเพ่ิมเติมช่ือตัว ช่ือสกุล หรือช่ือตัวและช่ือสกุล หรือรายการประวัติอ่ืนใดในใบอนุญาตเป�น
พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ให7ย่ืนคําขอเปลี่ยนแปลงรายการดังกล1าวต1อนายทะเบียน 
พร7อมด7วยเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวข7อง และให7นําความในข7อ ๒ มาใช7บังคับแก1การพิจารณาคําขอ
เปลี่ยนแปลงรายการด7วยโดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีนายทะเบียนตรวจสอบแล7วเห็นว1า คําขอและเอกสารและหลักฐานถูกต7อง
และครบถ7วน ให7ดําเนินการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นในใบอนุญาตเป�นพนักงานรักษาความปลอดภัย
รับอนุญาตต1อไป 

 
ข7อ ๕  ผู7รับใบอนุญาตเป�นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตท่ีประสงค<จะขอ

ต1ออายุใบอนุญาต ให7ย่ืนคําขอต1ออายุใบอนุญาตต1อนายทะเบียน พร7อมด7วยเอกสารและหลักฐาน 
ดังต1อไปน้ี ภายในหกสิบวันก1อนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ 

(๑) สําเนาใบอนุญาตเดิม หรือสําเนาใบแทนใบอนุญาต 
(๒) เอกสารและหลักฐานตามข7อ ๑ 
(๓) หนังสือรับรองจากบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ตนสังกัดในเรื่องสมรรถภาพ

ในการปฏิบัติหน7าท่ีรักษาความปลอดภัย หรือหนังสือรับรองว1าได7ผ1านการฝGกทบทวนหลักสูตรการ
รักษาความปลอดภัยจากสถานฝGกอบรมท่ีนายทะเบียนกลางรับรอง 

ให7นําความในข7อ ๒ และข7อ ๓ มาใช7บังคับแก1การพิจารณาต1ออายุใบอนุญาตเป�น
พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตด7วยโดยอนุโลม 

การอนุญาตให7ต1ออายุใบอนุญาต ให7นายทะเบียนออกใบอนุญาตให7ใหม1โดยระบุคําว1า 
“ต1ออายุ” กํากับไว7ด7วย 

 
ข7อ ๖  ในกรณีที่ใบอนุญาตเป�นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตสูญหาย 

ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให7ผู7รับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต1อนายทะเบียน 
พร7อมด7วยเอกสารและหลักฐานตามท่ีระบุไว7ในแบบคําขอ รวมท้ังให7ส1งคืนใบอนุญาตฉบับเดิมท่ีชํารุด
หรือย่ืนหลักฐานการแจ7งความกรณีสูญหาย หรือถูกทําลาย ภายในสามสิบวันนับแต1วันท่ีได7ทราบถึง
การสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญดังกล1าว และให7นําความในข7อ ๒ มาใช7บังคับแก1การ
พิจารณาคําขอรับใบแทนใบอนุญาตด7วยโดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

ในกรณีท่ีนายทะเบียนตรวจสอบแล7วเห็นว1า คําขอและเอกสารและหลักฐานถูกต7อง
และครบถ7วน ให7ออกใบแทนใบอนุญาตให7แก1ผู7ย่ืนคําขอ โดยให7ใช7แบบใบอนุญาตเดิมและระบุคําว1า 
“ใบแทน” ด7วยตัวอักษรสีแดงกํากับไว7ด7านบนของใบอนุญาต 

 
ข7อ ๗  คําขอรับใบอนุญาต ใบรับคําขอ ใบอนุญาต คําขอเปลี่ยนแปลงรายการ 

คําขอต1ออายุใบอนุญาต และคําขอรับใบแทนใบอนุญาตเป�นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต 
ให7เป�นไปตามแบบท่ีผู7บัญชาการตํารวจแห1งชาติกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
ข7อ ๘  การย่ืนคําขอตามกฎกระทรวงน้ี ให7ผู7ย่ืนคําขอย่ืนด7วยตนเอง ณ สถานท่ี 

ดังต1อไปน้ี 
(๑) ในกรุงเทพมหานคร ให7ย่ืน ณ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
(๒) ในจังหวัดอ่ืน ให7ย่ืน ณ กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด 
(๓) สถานท่ีอ่ืนตามท่ีผู7บัญชาการตํารวจแห1งชาติกําหนด โดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา โดยคํานึงถึงการอํานวยความสะดวกและการลดภาระแก1ผู7ย่ืนคําขอ 
 
 

ให7ไว7 ณ วันท่ี ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พลเอก ประยุทธ<  จันทร<โอชา 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช7กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีมาตรา ๓๓ วรรคสอง มาตรา ๓๗ 
วรรคสาม และมาตรา ๓๘ วรรคสอง แห1งพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
บัญญัติให7การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต การขอต1ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต และ
การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตเป�นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตเป�นไปตาม
หลักเกณฑ< วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป�นต7องออกกฎกระทรวงน้ี 



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

 
 
 
 
 
 
 
 


