
 

 ขั้นตอนการออกใบอนุญาตเปนพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต 

ผูประสงค

ขอรับ

ใบอนญาต 

 

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 

เอกสารครบถวนนายทะเบียนมี

หนังสือแจงคําสั่งอนุญาตภายใน 

60 วันนับแตวันรับคําขออนุญาต 

เอกสารไมครบถวนนายทะเบียนแจงผู

ขอรับใบอนุญาตตองดําเนินการใหแลว

เสร็จภายใน 30วัน 

-หากดําเนินการไมแลวเสร็จ ใหนาย

ทะเบียนจําหนายเรื่องออกจากสารบบ 

 

กรณีมีคําสั่ง

ไมอนุญาต

อุทธรณได

ภายใน 7 วัน 

ออกใบอนุญาต

ภายใน 7 วัน 

ไมชําระ

ภายใน

กําหนด

จําหนายออก

 

กรณีขอตอ

อายุใบอนุญาต

ย่ืนนาย

ทะเบียนกอน

หมดอายุ60วัน 

 

-เอกสารเดิม 

-สําเนาใบอนุญาตเดิมหรือสําเนาใบ

แทนใบอนุญาต 

-หนังสือรับรองจากบริษัทรักษาความ

ปลอดภัยท่ีตนสังกัดหรือหนังสือรับรอง

วาไดผานการฝกทบทวนจากสถาน

ฝกอบรมท่ีนายทะเบียนกลางรับรอง 

นายทะเบียน 
ออกใบอนุญาต        

ระบุคําวา “ตออายุ” 

กรณีสูญหาย/   

ถูกทําลาย/   

ชํารุดใน

สาระสําคัญ 

-เอกสารหลักฐานตามแบบคําขอ 

-สงคืนใบอนุญาตฉบับเดิมท่ี

ชํารุด 

-ใบแจงความกรณีสูญหาย 

ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต

ภายใน30วันนับแตทราบ 

ออกใบแทนใบอนุญาต

ระบุคําวา 

“ใบแทน” ดวยอักษร   

สีแดงกํากับดานบน 

นายทะเบียน 

หมายเหตุ ทุกกรณีใหผูยื่นคําขอดวยตนเอง ณ 

  ในเขตกทม. ยื่น กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

  ในจว.อื่น  ยื่น  กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด 

นายทะเบียน

ตรวจสอบเอกสาร

ภายใน15วัน 

 

ชําระคาธรรมเนียม

ภายใน60วันนับแต

วันท่ีไดรับหนังสือแจง 



 
ข้ันตอนการรับรองสถานฝกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย 

บุคคลธรรมดา 

เอกสารและหลักฐาน 

1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคน

ตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง 

2)สําเนาทะเบียนบานหรือสําเนาใบสําคัญถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร

หรือหลักฐานการไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการ

ชั่วคราวตามกม.วาดวยคนเขาเมือง 

3)หลักฐานแสดงความเปนเจาของหรือผูครอบครองสถานฝกอบรม 

4)แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของสถานฝกอบรม 

5)หลักสูตรการฝกอบรมและการวัดผลการฝกอบรม 

6)ระเบียบการหรือขอกําหนดของสถานฝกอบรมเก่ียวกับการ

ฝกอบรม วิธีการรับผูเขารับการฝกอบรม อัตราและวิธีการเก็บ

คาธรรมเนียมการฝกอบรมและคาธรรมเนียมอื่น 

 
เอกสารและหลักฐาน 

1)เอกสารแสดงรายช่ือผูเปนหุนสวนทุกคน 

2)สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนฯ สําเนาทะเบียนบานฯของผูเปนหุนสวนทุกคน 

3)เอกสารตามบุคคลธรรมดา(3)(4)(5)(6) 

4)เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนตามท่ีระบุไวในแบบคําขอ 

 

นิ
ติบุ

คคล 

เอกสารและหลักฐาน 

1)เอกสารแสดงรายชื่อผูเปนหุนสวนทุกคน กรณีเปนหางหุนสวน

สามัญจดทะเบียนหรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

รับรองไมเกิน 3 เดือนนับถึงวันยืนคําขอ 

2)หนังสือแตงตั้งผูแทนนิติบุคคลซึ่งตองเปนหุนสวน กรรมการ หรือ

บุคคลซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 

3)เอกสารตามบุคคลธรรมดา(1)(2) 

4)เอกสารหรือพยานหลักฐานตามบุคคลธรรมดา(3)(4)(5)(6) 

5)สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยกรณีท่ีผูขอรับ

การรับรองเปนผประกอบธรกิจรักษาความปลอดภัย 

 

 

สวนราชการหรือ

หนวยงานของรัฐ 

เอกสารและหลักฐาน 

1)หนังสือแจงความประสงคขอจัดต้ังสถานฝกอบรมจากหัวหนาสวนราชการ 

2)เอกสารตามบุคคลธรรมดา(4)(5)(6) 

3)เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนตามท่ีระบุไวในแบบคําขอ 

 

 

การขอรับรองตอง

เปนไปตาม

หลักเกณฑและ

เงื่อนไขดังน้ี 

1)ผูยื่นคําขอตองมี

ภูมิลําเนาอยูใน

ราชอาณาจักร 

2)สถานฝกอบรม

ตองเปนไปตาม

มาตรฐานสถาน

ฝกอบรมตามที่

คณะกรรมการ

กําหนด 

3)หลักสตูรการ

ฝกอบรมตองมี

มาตรฐานไมต่ํากวา

มาตรฐานหลักสตูรที่

คณะกรรมการ

กําหนด 

4)อัตรา

คาธรรมเนียมการ

ฝกอบรมตองเปนไป

ตามระเบียบที่

คณะกรรมการ

กําหนด 

5)ผูยื่นคําขอตองไม

เคยถูกเพิกถอนหรือ

อยูระหวางการถูก

พักใชใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจรักษา

 

 

1)กรณีปกติ

นายทะเบยีน

ตรวจสอบ

เอกสาร

ภายใน 15วัน 

 

น าย ท ะ เบี ย น จั งห วั ด ต รวจสอ บ        

มีความเห็นเสนอนายทะเบียนกลาง

เพ่ื อมีหนั งสือแจ งคํ า ส่ั งอนุญ าต/     

ไมอนุญาตภายใน 60 วัน นับแตวัน 

ไดรับคําขอ 

เอกสารไมครบถวนนายทะเบียนแจงผูขอรับ

ใบอนุญาตตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 

30วัน 

-หากดําเนินการไมแลวเสร็จ  

ใหนายทะเบียนจําหนายเรื่องออกจากสารบบ 

 

กรณีมีคําสั่งไมอนุญาต

อุทธรณไดภายใน 7 วัน 
1.ใหแสดงหนังสือรับรอง

สถานฝกอบรมไวในท่ี

เปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ สถานฝกอบรม 

2.ใหผูไดรับหนังสือ

รับรองสถานฝกอบรม

ออกหนังสือรับรองผาน

การฝกอบรมแกผูท่ีผาน

 

ใหยื่นคําขอรับใบแทน

หนังสือรับรองฯภายใน30

วันนับแตทราบ 

-เอกสารหลักฐานตามแบบคําขอ 

-สงคืนหนังสือรับรองฯฉบบัเดิมที่

ชํารุด 

-ใบแจงความกรณีสูญหาย 

ออกใบแทนใบอนุญาต  

ระบุคําวา”ใบแทน” ดวย

อักษรสีแดงกํากับดานบน 

นายทะเบียน 3)กรณี

ตองการเลิก

ดําเนินการ 

1) ใหมีหนังสือแจงคืนหนังสือ

รับรองสถานฝกอบรมตอนาย

ทะเบียนไมนอยกวา30 วัน 

กอนวันท่ีจะเลิกดําเนินการ 

2) ผูยกเลิก คือ                

นายทะเบียนกลาง 

 

หางหุนสวนสามัญ
 

2)กรณีสูญ

หาย/ถูก

ทําลาย/

ชํารุดใน

สาระสําคัญ 



 
ขั้นตอนการออกใบอนุญาตประกอบธรุกิจรักษาความปลอดภัย 

กรณ ี

ขอมี

ใบอนุญาต 

บริษัทย่ืน

นาย

ทะเบียน 

 

นาย

ทะเบียน

ตรวจสอบ

เอกสาร

ภายใน 

15วัน 

 

เอกสารไมครบถวนนายทะเบียนแจง   

ผูขอรับใบอนุญาตตองดําเนินการ     

ใหแลวเสร็จภายใน 30วัน 

-หากดําเนินการไมแลวเสร็จในกาํหนด   

 

เอกสารครบถวนนายทะเบียนมี

หนังสือแจงคําสั่งอนุญาตภายใน 

60 วันนับแตวันไดรับคําขออนุญาต 

ออก

ใบอนุญาต

ภายใน 7 วัน 

ไมชําระ/ดําเนินการไม

เสร็จภายในกําหนด

จําหนายเร่ือง       

ออกจากสารบบ 

กรณีมีคําสั่งไมอนุญาต

อุทธรณไดภายใน 7 วัน 

ชําระคาธรรมเนียม

ภายใน60วันนับแต

วันท่ีไดรับหนังสือแจง 

กรณี 

ขอตออายุ

ใบอนุญาต 

บริษัทย่ืนนายทะเบียน

กอนหมดอายุ60วัน 

-เอกสารเดิม 

-สําเนาใบอนุญาตเดิมหรือ

สําเนาใบแทนใบอนุญาต 

กรณีสูญหาย/     

ถูกทําลาย/ชํารุด  

ในสาระสําคัญ 

บริษัทยื่นคําขอรบัใบแทน

ใบอนุญาตภายใน30วัน

นับแตทราบ 

-เอกสารหลักฐานตามแบบคําขอ 

-สงคืนใบอนุญาตฉบับเดิมท่ีชํารุด 

-ใบแจงความกรณีสูญหาย 

ออกใบแทนใบอนุญาตระบุ

คําวา ”ใบแทน” ดวย

อักษรสีแดงกํากับดานบน 

ออกใบอนุญาต    

ระบคุําวา “ตออายุ” 
นายทะเบียน 

นายทะเบียน 

หมายเหต ุทุกกรณใีหยื่นณทองที่ที่สถาน

ประกอบการตั้งอยู 

  ในเขตกทม. ยื่น กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

  ในจว.อื่น  ยื่น  กองบังคับการตํารวจภธูรจังหวัด 

เอกสารและหลักฐาน 

1)สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคลรับรองไมเกิน 30วันนับถึงวันยื่น 

2)สําเนาบญัชีรายชื่อผูถือหุน รับรองไมเกิน30

วันนับถึงวันยื่น 

3)รายชื่อและสญัชาตขิองกรรมการบรษัิท 

4)สําเนาบตัรประจาํตัวประชาชนผูมีอํานาจ

ทําการแทนนิติบุคคล 

5)รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก 4*6 

ซม.ของผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล   

ถายไมเกิน 6 เดือน 1 รปู 

6)ตัวอยางรอยตราประทับ(ถามี) 

7)แผนที่สังเขปบริเวณที่ตั้งสถานประกอบการ 

8)หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ สทิธิครอบครอง 

หรือหนังสือยินยอมใชสถานที่ประกอบธุรกิจ 


