
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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กฎกระทรวง 
กําหนดค�าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย 

และการเป$นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต 
พ.ศ. ๒๕๖๐๑ 

   
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหน่ึง แห�งพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความ

ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว5 ดังต�อไปน้ี 
ให5กําหนดค�าธรรมเนียม ดังต�อไปน้ี 
(๑) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย 

(ก) บริษัทรักษาความปลอดภัยท่ีมีจํานวน 
พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต 
ไม�ถึงหน่ึงร5อยคน  ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 

(ข) บริษัทรักษาความปลอดภัยท่ีมีจํานวน 
พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต 
ต้ังแต�หน่ึงร5อยคนแต�ไม�ถึงห5าร5อยคน  ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

(ค) บริษัทรักษาความปลอดภัยท่ีมีจํานวน 
พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต 
ต้ังแต�ห5าร5อยคนแต�ไม�ถึงหน่ึงพันคน  ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

(ง) บริษัทรักษาความปลอดภัยท่ีมีจํานวน 
พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต 
ต้ังแต�หน่ึงพันคนข้ึนไป  ฉบับละ ๓๐,๐๐๐ บาท 

(๒) ใบอนุญาตเป$นพนักงาน 
รักษาความปลอดภัยรับอนุญาต  ฉบับละ ๓๐๐ บาท 

(๓) ใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษา 
ความปลอดภัย  ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๔) ใบแทนใบอนุญาตเป$นพนักงาน 
รักษาความปลอดภัยรับอนุญาต  ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

(๕) การต�ออายุใบอนุญาตคร้ังละ 
เท�ากับค�าธรรมเนียมใบอนุญาต 
สําหรับใบอนุญาตแต�ละฉบับ 

 
 

ให5ไว5 ณ วันท่ี ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พลเอก ประยุทธ?  จันทร?โอชา 

นายกรัฐมนตรี 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๔๕ ก/หน5า ๒๘/๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช5กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป$นการสมควรกําหนด
ค�าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยและการเป$นพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยรับอนุญาต ซึ่งมาตรา ๕ วรรคหน่ึงและวรรคสอง แห�งพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความ
ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให5นายกรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดค�าธรรมเนียมไม�เกิน
อัตราท5ายพระราชบัญญัติ โดยจะกําหนดอัตราค�าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย
ให5แตกต�างกันโดยคํานึงถึงจํานวนพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตของบริษัทรักษาความ
ปลอดภัยก็ได5  จึงจําเป$นต5องออกกฎกระทรวงน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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ชวัลพร/ภวรรณตรี/จัดทํา 
๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


