ขั้นตอนการออกใบอนุญาตเปนพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต

ผูประสงค
ขอรับ
ใบอนญาต

กรณีขอตอ
อายุใบอนุญาต
ยื่นนาย
ทะเบียนกอน
หมดอายุ60วัน

กรณีสูญหาย/
ถูกทําลาย/
ชํารุดใน
สาระสําคัญ

เอกสารและหลักฐาน
1)สําเบาบัตรประจําตัวประชาชน
2)สําเนาทะเบียนบาน
3)รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก/
แวนตาดํา ขนาด 2.5*3 ซม. จํานวน 3 รูป
4)ใบรับรองแพทย
5)สําเนาวุฒิการศึกษา
6)หนังสือรับรองผานการฝกอบรมหลักสูตร
การรักษาความปลอดภัย
7)ตรวจประวัติการตองโทษ
รปภ.เกาตามบทเฉพาะกาล ม.74 ไดรับ
การยกเวนขอ 5,ขอ 6 และขอ 7

-เอกสารเดิม
-สําเนาใบอนุญาตเดิมหรือสําเนาใบ
แทนใบอนุญาต
-หนังสือรับรองจากบริษัทรักษาความ
ปลอดภัยที่ตนสังกัดหรือหนังสือรับรอง
วาไดผานการฝกทบทวนจากสถาน
ฝกอบรมที่นายทะเบียนกลางรับรอง

ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
ภายใน30วันนับแตทราบ

เอกสารครบถวนนายทะเบียนมี
หนังสือแจงคําสั่งอนุญาตภายใน
นายทะเบียน
ตรวจสอบเอกสาร
ภายใน15วัน

นายทะเบียน

-เอกสารหลักฐานตามแบบคําขอ
-สงคืนใบอนุญาตฉบับเดิมที่
ชํารุด
-ใบแจงความกรณีสูญหาย

60 วันนับแตวันรับคําขออนุญาต

กรณีมีคําสั่ง
ไมอนุญาต

ไมชําระ

อุทธรณได

กําหนด

ภายใน 7 วัน

ภายใน
จําหนายออก

ชําระคาธรรมเนียม
ภายใน60วันนับแต

เอกสารไมครบถวนนายทะเบียนแจงผู
ขอรับใบอนุญาตตองดําเนินการใหแลว
เสร็จภายใน 30วัน
-หากดําเนินการไมแลวเสร็จ ใหนาย
ทะเบียนจําหนายเรื่องออกจากสารบบ

วันที่ไดรับหนังสือแจง

ออกใบอนุญาต
ภายใน 7 วัน

ออกใบอนุญาต
ระบุคําวา “ตออายุ”

นายทะเบียน

ออกใบแทนใบอนุญาต
ระบุคําวา
“ใบแทน” ดวยอักษร
สีแดงกํากับดานบน

หมายเหตุ ทุกกรณีใหผูยื่นคําขอดวยตนเอง ณ
ในเขตกทม. ยื่น กองบัญชาการตํารวจนครบาล
ในจว.อื่น ยื่น กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด

ขั้ น ตอนการรั บ รองสถานฝ ก อบรมหลั ก สูต รการรั ก ษาความปลอดภั ย

บุคคลธรรมดา

เอกสารและหลักฐาน
1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคน
ตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง
2)สําเนาทะเบียนบานหรือสําเนาใบสําคัญถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
หรือหลักฐานการไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการ
ชั่วคราวตามกม.วาดวยคนเขาเมือง
3)หลักฐานแสดงความเปนเจาของหรือผูครอบครองสถานฝกอบรม
4)แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานฝกอบรม
5)หลักสูตรการฝกอบรมและการวัดผลการฝกอบรม
6)ระเบียบการหรือขอกําหนดของสถานฝกอบรมเกี่ยวกับการ
ฝกอบรม วิธีการรับผูเขารับการฝกอบรม อัตราและวิธีการเก็บ
คาธรรมเนียมการฝกอบรมและคาธรรมเนียมอื่น

หางหุนสวนสามัญ

เอกสารและหลักฐาน
1)เอกสารแสดงรายชื่อผูเปนหุนสวนทุกคน
2)สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนฯ สําเนาทะเบียนบานฯของผูเปนหุนสวนทุกคน
3)เอกสารตามบุคคลธรรมดา(3)(4)(5)(6)
4)เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่ระบุไวในแบบคําขอ

สวนราชการหรือ
หนวยงานของรัฐ

เอกสารและหลักฐาน
1)หนังสือแจงความประสงคขอจัดตั้งสถานฝกอบรมจากหัวหนาสวนราชการ
2)เอกสารตามบุคคลธรรมดา(4)(5)(6)
3)เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่ระบุไวในแบบคําขอ

1.ใหแสดงหนังสือรับรอง
สถานฝกอบรมไวในที่
เปดเผยและเห็นไดงาย
ณ สถานฝกอบรม
2.ใหผูไดรับหนังสือ
รับรองสถานฝกอบรม
ออกหนังสือรับรองผาน
การฝกอบรมแกผูที่ผาน

น าย ท ะเบี ย น จั งห วั ด ต รว จ ส อ บ
1)กรณีปกติ
นายทะเบียน
ตรวจสอบ
เอกสาร
ภายใน 15วัน

มี ค วามเห็ น เสนอนายทะเบี ย นกลาง
เพื่ อมี ห นั ง สื อ แจ ง คํ า สั่ ง อนุ ญ าต/
ไม อ นุ ญ าตภายใน 60 วั น นั บ แต วั น
ไดรับคําขอ
เอกสารไม ครบถ ว นนายทะเบี ย นแจ ง ผู ข อรั บ
ใบอนุญ าตตองดํ าเนินการให แลว เสร็จภายใน
30วัน
-หากดําเนินการไมแลวเสร็จ
ใหนายทะเบียนจําหนายเรื่องออกจากสารบบ

2)กรณีสูญ
หาย/ถูก
ทําลาย/
ชํารุดใน

ใหยื่นคําขอรับใบแทน
หนังสือรับรองฯภายใน30
วันนับแตทราบ

สาระสําคัญ

3)กรณี
ตองการเลิก
ดําเนินการ

1) ใหมีหนังสือแจงคืนหนังสือ
รับรองสถานฝกอบรมตอนาย
ทะเบียนไมนอยกวา30 วัน
กอนวันที่จะเลิกดําเนินการ
2) ผูยกเลิก คือ
นายทะเบียนกลาง

-เอกสารหลักฐานตามแบบคําขอ
-สงคืนหนังสือรับรองฯฉบับเดิมที่
ชํารุด
-ใบแจงความกรณีสูญหาย

นายทะเบียน

นิติบุคคล

เอกสารและหลักฐาน
1)เอกสารแสดงรายชื่อผูเปนหุนสวนทุกคน กรณีเปนหางหุนสวน
สามัญจดทะเบียนหรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
รับรองไมเกิน 3 เดือนนับถึงวันยืนคําขอ
2)หนังสือแตงตั้งผูแทนนิติบุคคลซึ่งตองเปนหุนสวน กรรมการ หรือ
บุคคลซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
3)เอกสารตามบุคคลธรรมดา(1)(2)
4)เอกสารหรือพยานหลักฐานตามบุคคลธรรมดา(3)(4)(5)(6)
5)สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยกรณีที่ผูขอรับ
การรับรองเปนผประกอบธรกิจรักษาความปลอดภัย

การขอรับรองตอง
เปนไปตาม
หลักเกณฑและ
เงื่อนไขดังนี้
1)ผูยื่นคําขอตองมี
ภูมิลําเนาอยูใน
ราชอาณาจักร
2)สถานฝกอบรม
ตองเปนไปตาม
มาตรฐานสถาน
ฝกอบรมตามที่
คณะกรรมการ
กําหนด
3)หลักสูตรการ
ฝกอบรมตองมี
มาตรฐานไมต่ํากวา
มาตรฐานหลักสูตรที่
คณะกรรมการ
กําหนด
4)อัตรา
คาธรรมเนียมการ
ฝกอบรมตองเปนไป
ตามระเบียบที่
คณะกรรมการ
กําหนด
5)ผูยื่นคําขอตองไม
เคยถูกเพิกถอนหรือ
อยูระหวางการถูก
พักใชใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจรักษา

กรณีมีคําสั่งไมอนุญาต
อุทธรณไดภายใน 7 วัน

ออกใบแทนใบอนุญาต
ระบุคําวา”ใบแทน” ดวย
อักษรสีแดงกํากับดานบน

ขั้นตอนการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย

กรณีมีคําสั่งไมอนุญาต
อุทธรณไดภายใน 7 วัน

กรณี
ขอมี
ใบอนุญาต
บริษัทยื่น
นาย
ทะเบียน

เอกสารและหลักฐาน
1)สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลรับรองไมเกิน 30วันนับถึงวันยื่น
2)สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน รับรองไมเกิน30
วันนับถึงวันยื่น
3)รายชื่อและสัญชาติของกรรมการบริษัท
4)สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมีอํานาจ
ทําการแทนนิติบุคคล
5)รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก 4*6
ซม.ของผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล
ถายไมเกิน 6 เดือน 1 รูป
6)ตัวอยางรอยตราประทับ(ถามี)
7)แผนที่สังเขปบริเวณที่ตั้งสถานประกอบการ
8)หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง
หรือหนังสือยินยอมใชสถานที่ประกอบธุรกิจ

กรณี
ขอตออายุ
ใบอนุญาต

บริษัทยื่นนายทะเบียน

กรณีสูญหาย/
ถูกทําลาย/ชํารุด

บริษัทยื่นคําขอรับใบแทน

ในสาระสําคัญ

นับแตทราบ

กอนหมดอายุ60วัน

ใบอนุญาตภายใน30วัน

นาย
ทะเบียน
ตรวจสอบ
เอกสาร
ภายใน
15วัน

-เอกสารเดิม
-สําเนาใบอนุญาตเดิมหรือ
สําเนาใบแทนใบอนุญาต

-เอกสารหลักฐานตามแบบคําขอ
-สงคืนใบอนุญาตฉบับเดิมที่ชํารุด
-ใบแจงความกรณีสูญหาย

เอกสารครบถวนนายทะเบียนมี
หนังสือแจงคําสั่งอนุญาตภายใน

ชําระคาธรรมเนียม

ออก

60 วันนับแตวันไดรับคําขออนุญาต

ภายใน60วันนับแต

ใบอนุญาต

วันที่ไดรับหนังสือแจง

ภายใน 7 วัน

เอกสารไมครบถวนนายทะเบียนแจง
ผูขอรับใบอนุญาตตองดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายใน 30วัน
-หากดําเนินการไมแลวเสร็จในกําหนด

ไมชําระ/ดําเนินการไม
เสร็จภายในกําหนด
จําหนายเรื่อง
ออกจากสารบบ

นายทะเบียน

นายทะเบียน

ออกใบอนุญาต
ระบุคําวา “ตออายุ”

ออกใบแทนใบอนุญาตระบุ
คําวา ”ใบแทน” ดวย
อักษรสีแดงกํากับดานบน

หมายเหตุ ทุกกรณีใหยื่นณทองที่ที่สถาน
ประกอบการตั้งอยู
ในเขตกทม. ยื่น กองบัญชาการตํารวจนครบาล
ในจว.อื่น ยื่น กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด

