
หน้า   ๒๔ 
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ระเบียบคณะกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัย 
ว่าด้วยกําหนดหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐  (๘)  
และมาตรา  ๗๐  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ประกอบกับ
มติคณะกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัยในการประชุมคร้ังที่  ๓/๒๕๖๐  เ ม่ือวันที่   
๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๐  คณะกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัยจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เ รียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัย   
ว่าด้วยกําหนดหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ กรณีมีปัญหาเก่ียวกับการดําเนินการ  หรือระเบียบนี้ มิ ได้ กําหนดหลักเกณฑ์ 

การดําเนินการไว้ ให้คณะกรรมการกํากับธุร กิจ รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ วินิจฉัยคําวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๔ ให้ประธานคณะกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัย  เป็นผู้ รักษาการ 
ตามระเบียบนี้และให้มีอํานาจออกระเบียบหรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  

หมวด  ๑ 
อํานาจ  หลักเกณฑ์  และขั้นตอนในการเปรียบเทียบ 

 
 

ข้อ ๕ อํานาจเปรียบเทียบ  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) คณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานคร  มีอํานาจเปรียบเทียบได้ในบรรดาความผิด 

ที่เกิดขึ้นภายในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๒) คณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตจังหวัดอื่น  มีอํานาจเปรียบเทียบได้ในบรรดาความผิด 

ที่เกิดขึ้นภายในเขตจังหวัดนั้น 
(๓) พนักงานสอบสวน  ตามที่คณะกรรมการเปรียบเทียบมอบหมายให้เป็นผู้ทําการเปรียบเทียบแทน  

และให้มีอํานาจเปรียบเทียบได้เฉพาะความผิดที่มีโทษปรับ 
ข้อ ๖ ในการเปรียบเทียบ  ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบถือหลักเกณฑ์และกําหนดเงินค่าปรับ

ตามบัญชีอัตราการเปรียบเทียบแนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๗ เม่ือพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาหรือผู้กระทําความผิดทราบแล้ว   

ให้แจ้งให้ทราบด้วยว่าเป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้  หากผู้ต้องหาหรือผู้กระทําความผิดให้การรับสารภาพ
และยินยอมให้ทําการเปรียบเทียบ  ให้บันทึกปากคําตามคําร้องขอให้เปรียบเทียบ  ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
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(๑) ในกรณีเป็นความผิดที่คณะกรรมการเปรียบเทียบได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวนเป็น
ผู้ทําการเปรียบเทียบแทนให้พนักงานสอบสวนทําการเปรียบเทียบตามอํานาจหน้าที่ให้แล้วเสร็จโดย 
ไม่ชักช้าและแจ้งให้ผู้ต้องหาหรือผู้กระทําความผิดนําเงินค่าปรับมาชําระให้แล้วเสร็จภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่
วันที่มีคําสั่งให้เปรียบเทียบ  หากผู้ต้องหาหรือผู้กระทําความผิดไม่สามารถนําเงินมาชําระค่าปรับได้ภายใน
กําหนดให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดีต่อไป 

(๒) หากเป็นความผิดที่เกินอํานาจของพนักงานสอบสวนที่จะทําการเปรียบเทียบได้ตาม 
ข้อ  ๕  (๓)  ให้พนักงานสอบสวนส่งเร่ืองให้คณะกรรมการเปรียบเทียบภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่ผู้ต้องหาหรือ
ผู้กระทําความผิดยินยอมให้ทําการเปรียบเทียบ 

ข้อ ๘ เม่ือคณะกรรมการเปรียบเทียบได้รับเร่ืองและคําขอให้เปรียบเทียบให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) หากคณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นคดีที่มีอํานาจเปรียบเทียบได้ 

และสมควรเปรียบเทียบ  โดยเห็นว่าผู้ต้องหาหรือผู้กระทําความผิดไม่ควรถูกดําเนินคดีทางศาลหรือได้รับโทษ
ถึงจําคุก  ให้ดําเนินการเปรียบเทียบให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า  และแจ้งให้ผู้ต้องหาหรือผู้กระทําความผิด 
นําเงินมาชําระค่าปรับภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งให้เปรียบเทียบ  ถ้าผู้ต้องหา 
หรือผู้กระทําความผิดไม่สามารถนําเงินมาชําระค่าปรับภายในกําหนดเวลา  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ
ส่งเร่ืองให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดีต่อไป 

ในกรณีคณะกรรมการเปรียบเทียบดําเนินการเปรียบเทียบตามวรรคหน่ึงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ให้แจ้งผลการเปรียบเทียบให้พนักงานสอบสวนทราบ      
 (๒) หากคณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นคดีที่ไม่มีอํานาจเปรียบเทียบได้
หรือไม่สมควรเปรียบเทียบ  ให้ส่งเร่ืองให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดีต่อไป  

กรณีที่ไม่สมควรเปรียบเทียบตามความใน  (๒)  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณา 
จากพฤติการณ์ของผู้ต้องหาหรือผู้กระทําความผิดและพฤติการณ์การกระทําผิด  เช่น  มีการกระทําผิด
ซ้ําซากผลของความเสียหายที่เกิดขึ้น  พฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ต้องหาหรือผู้กระทําความผิดจงใจ
ปฏิบัติอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย 

ข้อ ๙ ในกรณีที่ มี เหตุพิเศษอันควรแก่การพิจารณาลดโทษ  ผู้ มีอํานาจเปรียบเทียบ 
อาจพิจารณากําหนดค่าปรับต่างไปจากที่กําหนดไว้ในข้อ  ๖  ก็ได้  แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
ของจํานวนเงินค่าปรับตามบัญชีอัตราการเปรียบเทียบท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๐ เม่ือผู้ต้องหาหรือผู้กระทําความผิดชําระเงินค่าปรับแล้ว  ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบ 
ออกใบเสร็จรับเงิน  โดยให้ผู้ต้องหาหรือผู้กระทําความผิดลงลายมือชื่อไว้ เป็นสําคัญที่ตอนล่าง 
ของใบเสร็จรับเงินและที่สําเนาใบเสร็จรับเงินนั้นด้วย  เพื่อแสดงว่าผู้ต้องหาหรือผู้กระทําความผิดได้รับทราบ
และตรวจความถูกต้องแล้ว  พร้อมทั้งส่งมอบใบเสร็จรับเงินต้นฉบับให้แก่ผู้ต้องหาหรือผู้กระทําความผิดรับไป
และให้ถือว่าคดีอาญาเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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ข้อ ๑๑ ในความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว  ไม่เกินหกหม่ืนบาท  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ
มอบหมายให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้ทําการเปรียบเทียบแทน 

หมวด  ๒ 
การรายงานและควบคุม 

 
 

ข้อ ๑๒ ให้พนักงานสอบสวนผู้เป็นหัวหน้างานสอบสวนในสถานีตํารวจ  เป็นผู้รับผิดชอบจัดทํา
รายงานการดําเนินคดีทั้งคดีที่เปรียบเทียบได้และเปรียบเทียบไม่ได้  ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 

(๑) ในกรุงเทพมหานคร  ให้จัดทํารายงานในแต่ละเดือนเสนอนายทะเบียนกลางภายในวันที่  ๗  
ของเดือนถัดไป 

(๒) ในเขตจังหวัดอื่น  ให้จัดทํารายงานในแต่ละเดือนเสนอนายทะเบียนจังหวัด  ภายในวันที่  ๗  
ของเดือนถัดไป  และให้นายทะเบียนจังหวัดรวบรวมเสนอนายทะเบียนกลางภายในวันที่  ๑๕  ของเดือน
เดียวกัน 

ข้อ ๑๓ ให้นายทะเบียนกลางรวบรวมรายงานผลการเปรียบเทียบ  เพื่อจัดทําสถิติเก่ียวกับ
ผู้ต้องหาหรือผู้กระทําความผิด  จํานวนคดีในแต่ละข้อหาความผิด  จํานวนเงินค่าปรับ  จํานวนเงินส่งคลัง  
พร้อมรายละเอียดอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะ  (ถ้ามี)  เพื่อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการทราบต่อไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลตํารวจเอก  จักรทิพย์  ชัยจินดา 
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 

ประธานกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัย 



  

   คําร้องขอให้เปรียบเทียบ   
คดีท่ี       ทําท่ี  สน./สภ.   
             
     วันท่ี  เดือน    พ.ศ.    
 ข้าพเจ้า     เลขประจําตัวประชาชน   
อายุ  ปี สัญชาติ    เข้ือชาติ    อยู่บ้านเลขท่ี     หมู่ท่ี   
ซอย   ถนน    แขวง/ตําบล   เขต/อําเภอ   
จังหวัด      รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์     
เป็นผู้รับมอบอํานาจจาก           
ตามหนังสือมอบอํานาจ เลขท่ี   ลงวันท่ี  เดือน     พ.ศ.  (กรณีนิติบุคคล) 
ขอให้การรับสารภาพว่าได้กระทําความผิดอาญาพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ฐาน/ลักษณะความผิด         
ซ่ึงมีโทษตามมาตรา   ต้องระวางโทษ       เป็นคร้ังท่ี  
และยินยอมให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบทําการเปรียบเทียบปรับ หากไม่นําเงินมาชําระภายในเวลาที่กําหนด ยินยอมให้ดําเนินคดีตาม 
กฎหมายต่อไป      
 คําร้องฉบับนี้ข้าพเจ้าสมัครใจและยินยอมทําข้ึนโดยเข้าใจสาระสําคัญดีแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อ 
ไว้เป็นสําคัญ        
   (ลงชื่อ)   ผู้ต้องหาหรือผู้กระทําความผิด  
    (       )     
   (ลงชื่อ)   พนักงานสอบสวน   
    (       )     
          
ส่วนของผู้มีอํานาจเปรยีบเทียบ       
 พิจารณาแล้วเห็นสมควร       
 �  เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน จํานวน  บาท (    ) 
  ท้ังนี้ ให้นําเงินค่าปรับจํานวนนี้มาชําระภายใน  ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีผู้ต้องหาหรือผู้กระทําความผิด 
ได้รับแจ้งคําสัง่นี ้ หากไม่ชําระเงินภายในเวลาท่ีกําหนด ให้ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป    
 � ส่งเร่ืองให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดีต่อไป  เนื่องจาก    
  � ไม่สมควรเปรียบเทียบ         
  � ไม่มีอํานาจเปรียบเทียบ        
          
   (ลงชื่อ)   ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบ  
    (       )     
   (ลงชื่อ)   ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบ  
    (       )     
   (ลงชื่อ)   มีอํานาจเปรียบเทียบ  
    (       ) 

 
    

          
          

 



บญัชีอัตราการเปรียบเทยีบแนบทา้ยระเบยีบคณะกรรมการกาํกบัธุรกจิรักษาความปลอดภัย 
ว่าด้วยกาํหนดหลกัเกณฑ์การเปรียบเทียบ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ลําดับ
ท่ี 

ข้อหาความผิด ระวางโทษ อัตราค่าปรับกําหนดให้
เปรียบเทียบปรับ มาตรา ฐานความผิด มาตรา อัตราโทษ 

๑ มาตรา ๒๑ มิได้เป็นบริษัท รปภ. ใช้ชื่อหรือ
คําแสดงชื่อในธุรกิจว่า “บริษัท
รักษาความปลอดภัย” หรือคํา
อ่ืนท่ีมีความหมายเดียวกัน 

มาตรา ๕๖ ปรับไม่เกิน  
๕๐,๐๐๐ บาท
และปรับอีก 

ไม่เกินวันละ 
๕,๐๐๐ บาท
ตลอดระยะเวลา 

ท่ีฝ่าฝืน 

คร้ังท่ี  ๑ ๑๕,๐๐๐ บาท  
ปรับอีกวันละ ๑,๕๐๐ บาท 
คร้ังท่ี  ๒  ๓๐,๐๐๐  บาท 

ปรับอีกวันละ ๓,๐๐๐ บาท  
คร้ังท่ี  ๓ ๕๐,๐๐๐  บาท  
ปรับอีกวันละ ๕,๐๐๐ บาท 

 

 
๒ มาตรา ๒๓ ไ ม่ แ ส ด ง ใบ อ นุ ญ าต ไ ว้ ใน ท่ี

เปิ ด เผ ย แ ล ะ เห็ น ไ ด้ ง่ า ย  ณ 
สถานท่ีประกอบการท่ีระบุไว้ใน
ใบอนุญาต 

 

 

มาตรา ๕๗ ปรับไม่เกิน  
๒๐,๐๐๐ บาท 

คร้ังท่ี  ๑  ๖,๐๐๐ บาท 
คร้ังท่ี  ๒  ๑๒,๐๐๐ บาท 
คร้ังท่ี  ๓  ๒๐,๐๐๐  บาท 

๓ มาตรา ๒๔ 
วรรคหนึ่ง 

ไม่ย่ืนขอรับใบแทนใบอนุญาต
ภายใน ๓๐ วันนับแต่รับทราบ
ว่าใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือชํารุดในสาระสําคัญ 

มาตรา ๕๗ ปรับไม่เกิน 

 ๒๐,๐๐๐ บาท 

คร้ังท่ี  ๑  ๖ ,๐๐๐  บาท 
คร้ังท่ี  ๒  ๑๒,๐๐๐  บาท 
คร้ังท่ี  ๓  ๒๐,๐๐๐ บาท 

๔  เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือ
บุคคลใดท่ีต้องรับผิดชอบ  ใน
กรณีบริษัทฝ่าฝืนมาตรา ๒๓ 
หรือ ๒๔  เกิดจากการสั่งการ
หรือการกระทําของกรรมการ 
ผู้จัดการ หรือบุคคลนั้น หรือไม่
สั่งการหรือไม่กระทําการอันเป็น
ห น้ า ท่ี ท่ี ต้ อ ง ก ร ะ ทํ า ข อ ง
กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคล
นั้น 

 

 

มาตรา ๖๙ ปรับไม่เกิน  
๒๐,๐๐๐ บาท 

คร้ังท่ี  ๑  ๖ ,๐๐๐ บาท 
คร้ังท่ี  ๒ ๑๒,๐๐๐ บาท 
คร้ังท่ี  ๓  ๒๐,๐๐๐  บาท 

๕ มาตรา ๒๖ บริษัทไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
รปภ. ท่ีคณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๕๘ ปรับไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 

 

 

 

 

คร้ังท่ี  ๑  ๓๐,๐๐๐ บาท 
คร้ังท่ี  ๒  ๖๐,๐๐๐ บาท 
คร้ังท่ี  ๓ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 

 

 



  เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือ
บุคคลใดท่ีต้องรับผิดชอบ  ใน
กรณีบริษัทฝ่าฝืนมาตรา ๒๖  
เกิ ดจากการสั่ งการหรือการ
กระทําของกรรมการ ผู้จัดการ 
หรือบุคคลนั้น  หรือไม่สั่ งการ
หรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าท่ี
ท่ี ต้ อ งกระ ทํ าของกรรมการ 
ผู้จัดการ หรือบุคคลนั้น 

 

มาตรา ๖๙ ปรับไม่เกิน  
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

คร้ังท่ี  ๑  ๓๐,๐๐๐ บาท 
คร้ังท่ี  ๒  ๖๐,๐๐๐ บาท 
คร้ังท่ี  ๓  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๖ มาตรา ๒๗ บริษัทจัดพนักงาน รปภ. ท่ีไม่ได้
รับอนุญาตให้กับผู้ว่าจ้าง 

มาตรา ๕๙ ปรับไม่เกิน  
๑๐,๐๐๐ บาท 

คร้ังท่ี  ๑    ๓,๐๐๐  บาท 
คร้ังท่ี  ๒    ๖,๐๐๐ บาท 
คร้ังท่ี  ๓  ๑๐,๐๐๐ บาท 

 
๗ มาตรา ๒๗ เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือ

บุคคลใดท่ีต้องรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานและการท่ีบริษัทจัด
พ นั ก ง าน  รป ภ . ท่ี ไ ม่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตให้กับผู้ว่าจ้าง เกิดจาก
การสั่งการ กระทําการ  ไม่สั่ง
การ หรือไม่กระทําการอันเป็น
หน้าท่ีท่ีต้องกระทําของบุคคล
นั้น   

มาตรา ๕๙ 
วรรคสอง 

จําคุกไม่เกิน  
๖ เดือนหรือ ปรับ
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ 
บาทหรือท้ังจําท้ัง
ปรับ 

คร้ังท่ี  ๑    ๓,๐๐๐ บาท 
คร้ังท่ี  ๒   ๖,๐๐๐ บาท 
คร้ังท่ี  ๓  ๑๐,๐๐๐ บาท 

 ๘ มาตรา ๓๐ 
วรรคสอง 

มีการเปลี่ ยนแปลงพนักงาน 
รปภ . ไม่ จั ด ทํ าบัญ ชี รายชื่ อ
พนักงาน รปภ. ท่ีเป็นปัจจุบันย่ืน
ต่อนายทะเบียน ภายใน ๑๕ วัน 
นับแต่วันท่ีเปลี่ยนแปลง 

มาตรา ๖๑ ปรับไม่เกิน  
๒๐,๐๐๐ บาท
และปรับอีกไม่เกิน
วันละ ๕๐๐ บาท
ตลอดระยะเวลา 

ท่ีฝ่าฝืน 

คร้ังท่ี ๑  ๖,๐๐๐ บาท 

 ปรับอีกวันละ ๕๐๐ บาท 
คร้ังท่ี  ๒  ๑๒,๐๐๐ บาท  
ปรับอีกวันละ ๕๐๐ บาท 
คร้ังท่ี  ๓  ๒๐,๐๐๐ บาท  
ปรับอีกวันละ ๕๐๐ บาท 

๙ มาตรา ๓๑ แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือ
ปกปิดข้อเท็จจริงท่ีควรแจ้งใน
ราย งาน ผลก ารดํ า เนิ น งาน
ห รื อ ไ ม่ ส่ ง ร า ย ง า น ภ า ย ใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

มาตรา ๖๑ ปรับไม่เกิน  
๒๐,๐๐๐ บาท
และปรับอีกไม่เกิน
วันละ ๕๐๐ บาท
ตลอดระยะเวลา 

ท่ีฝ่าฝืน 

คร้ังท่ี  ๑  ๖,๐๐๐ บาท  
ปรับอีกวันละ ๕๐๐ บาท 
คร้ังท่ี  ๒  ๑๒,๐๐๐ บาท  
ปรับอีกวันละ ๕๐๐ บาท 
คร้ังท่ี  ๓  ๒๐,๐๐๐ บาท 

 ปรับอีกวันละ ๕๐๐ บาท 
๑๐  เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือ

บุคคลใดท่ีต้องรับผิดชอบ  ใน
กรณีบริษัทฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ 
หรือ ๓๑  เกิดจากการสั่งการ
หรือการกระทําของกรรมการ 
ผู้จัดการ หรือบุคคลนั้น หรือไม่ 

มาตรา ๖๙ ปรับไม่เกิน  
๒๐,๐๐๐ บาท
และปรับอีกไม่เกิน
วันละ ๕๐๐ บาท
ตลอดระยะเวลา 

ท่ีฝ่าฝืน 

คร้ังท่ี  ๑  ๖,๐๐๐ บาท  
ปรับอีกวันละ ๕๐๐ บาท 
คร้ังท่ี  ๒  ๑๒,๐๐๐ บาท  
ปรับอีกวันละ ๕๐๐ บาท 
คร้ังท่ี ๓  ๒๐,๐๐๐ บาท 

 ปรับอีกวันละ ๕๐๐ บาท 



สั่งการหรือไม่กระการทําการอัน
เป็นหน้ า ท่ี ท่ี ต้องกระทําของ
กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคล
นั้น 

 
๑๑ มาตรา ๓๓ 

วรรคหนึ่ง 
ทําหน้าท่ี เป็นพนักงาน  รปภ . 
โดยไม่ได้รับอนุญาต 

มาตรา ๖๓  จําคุกไม่เกิน ๓ 
เดือน หรือปรับไม่
เกิน ๕,๐๐๐ บาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

คร้ังท่ี  ๑  ๑,๕๐๐ บาท 
คร้ังท่ี  ๒  ๓,๐๐๐  บาท 
คร้ังท่ี  ๓  ๕,๐๐๐  บาท 

๑๒ มาตรา ๓๔ ย่ืนคําขอใบอนุญาตเป็น รปภ. 
โดยแสดงหลั กฐาน เท็ จห รือ
ปกปิดข้อเท็จจริง 

มาตรา ๖๔ จําคุกไม่เกิน  
๖ เดือนหรือปรับ
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ 
บาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ 
 

คร้ังท่ี  ๑    ๓,๐๐๐ บาท 
คร้ังท่ี  ๒    ๖,๐๐๐ บาท 
คร้ังท่ี  ๓  ๑๐,๐๐๐ บาท 

๑๓ มาตรา ๓๘ 
วรรคหนึ่ง 

ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือชํารุดในสาระสําคัญ แล้วไม่
ย่ืนคําขอใบแทนภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่วันท่ีรับทราบการสูญหาย
หรือถูกทําลาย 

 

มาตรา ๖๕ ปรับไม่เกิน ๕๐๐ 
บาท 

ปรับ ๕๐๐ บาท 

๑๔ มาตรา ๓๙ 
วรรคหนึ่ง 

ขณะปฏิบัติหน้าท่ี รปภ. ไม่สวม
เคร่ืองแบบและติดเคร่ืองหมาย 
หรือไม่แสดงบัตรประจําตัวเม่ือ
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องร้องขอ 

 

มาตรา ๖๕ ปรับไม่เกิน ๕๐๐ 
บาท 

ปรับ ๕๐๐ บาท 

๑๕ มาตรา ๔๐ กําหนดเคร่ืองแบบของพนักงาน 
รปภ . ท่ีมีลักษณะเหมือนหรือ
คล้ ายกั บ เค ร่ือ งแบบทห าร 
ตํ ารวจ  หรือเจ้ าพนั กงาน ซ่ึ ง
กฎหมายให้มีอํานาจและหน้าท่ี
รักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนตามท่ีนายทะเบียน
กลางกําหนด 

 

มาตรา ๖๖ ปรับไม่เกิน  
๑๐,๐๐๐ บาท 

คร้ังท่ี  ๑   ๓,๐๐๐  บาท 
คร้ังท่ี  ๒   ๖,๐๐๐  บาท 
คร้ังท่ี  ๓  ๑๐,๐๐๐ บาท 

๑๖  เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือ
บุคคลใดท่ีต้องรับผิดชอบ  ใน
กรณีบริษัทฝ่าฝืนมาตรา ๔๐  
เกิ ดจากการสั่ งการหรือการ
กระทําของกรรมการ ผู้จัดการ 
หรือบุคคลนั้น หรือไม่สั่งการ 

 

มาตรา ๖๙ ปรับไม่เกิน          
๑๐,๐๐๐ บาท 

คร้ังท่ี  ๑    ๓,๐๐๐  บาท 
คร้ังท่ี  ๒    ๖,๐๐๐  บาท 
คร้ังท่ี  ๓  ๑๐,๐๐๐ บาท 



หรือไม่การทําการอันเป็นหน้าท่ี
ท่ี ต้ อ งการทํ าของกรรมการ 
ผู้จัดการ หรือบุคคลนั้น 

 
๑๗ มาตรา ๔๑ เป็นพนักงาน รปภ.     

(๑ ) ไม่ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ฝ่ ายป กค รอ ง / ตํ า รวจ  ต าม 
ป.วิอาญา ในการจับกุมผู้กระทํา
ความผิด 
(๒) ไม่รักษาความปลอดภัยชีวิต
ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคล 
รวมท้ังระงับเหตุและรักษาความ
สงบเรียบร้อยในบริเวณหรือ
สถานท่ีท่ีรับผิดชอบท่ีกําหนดใน
สัญญาจ้าง 
(๓) เม่ือมีเหตุคดีอาญาหรือน่า
เชื่อว่ามีเหตุร้ายเกิดข้ึนในบริเวณ
หรือสถานท่ีท่ีรับผิดชอบ ไม่แจ้ง
เห ตุ ใ ห้ เจ้ า พ นั ก ง า น ฝ่ า ย
ปกครอง/ตํารวจท่ีประจําอ ยู่
ทราบทันที รวมท้ังปิดกั้นและ
รักษาสถาน ท่ี ให้คงสภาพ ไว้
จนกว่าเจ้าพนักงานมาถึงสถานท่ี
เกิดเหตุ 

มาตรา ๖๗ ปรับไม่เกิน  
๑๐,๐๐๐ บาท 

คร้ังท่ี  ๑    ๓,๐๐๐ บาท 
คร้ังท่ี  ๒    ๖,๐๐๐  บาท 
คร้ังท่ี  ๓  ๑๐,๐๐๐ บาท 

�



รายงานการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประจําเดือน  ....................   พ.ศ. ................... 

สน./สภ. ........................... 
 

ลําดับ
ที่ 

เลขคดี วัน เดือน ปี 
ที่รับแจ้ง 

ข้อหา/มาตรา ชื่อผู้ต้องหา 
 

หมายเลขบัตร
ประจําตัว
ประชาชน 

เลขที่
ใบอนุญาต 

วัน เดือน ปี ที่
เปรียบเทียบ 

ผลการ
ดําเนนิคดี

จํานวน
เงินส่งคลัง

ปัญหาและ
อุปสรรค 

หมายเหตุ 

            
            
            
            
            
            
            
            

 
หมายเหตุ             
 ๑. กรณีผู้ต้องหาเป็นนิติบุคคล ในช่องหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนให้ระบุหมายเลขจดทะเบียนบริษัท 
 ๒. เลขที่ใบอนุญาต หมายถึง เลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย ในกรณีเป็นนิติบุคคล หรือเลขที่ใบอนุญาตให้เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต
ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
 ๓. ผลการดําเนินคดี ให้ระบุเปรียบเทียบปรับเป็นจํานวนเงินเท่าใด หรือกรณีไม่มีการเปรียบเทียบให้ระบุความเห็นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือคําพิพากษาของศาล 
แล้วแต่กรณี หากไม่มีผลคําพิพากษาของศาลในการรายงานครั้งแรก ให้ผู้มีหน้าที่รายงานติดตามผลคดีชั้นศาลแล้วรายงานเพิ่มเติมให้นายทะเบียนกลางทราบ�


