
หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ระเบียบคณะกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัย 
ว่าด้วยกําหนดมาตรฐานสถานฝึกอบรมและอัตราค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดมาตรฐานสถานฝึกอบรมและอัตราค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
ประกอบกับมติคณะกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัย  ในการประชุมคร้ังที่  ๓/๒๕๖๐  เม่ือวันที่   
๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๐  คณะกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัยจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

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

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ผู้ได้รับหนังสือรับรองต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) จัดให้มีการเรียนการสอนและการอบรมตามหลักสูตรในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

ตามหลักสูตรมาตรฐานที่คณะกรรมการกํากับธุรกิจการรักษาความปลอดภัยกําหนด  หรือให้ความเห็นชอบ 
(๒) จัดให้มีผู้ฝึกอบรมที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัย

กําหนด 
(๓) แสดงหนังสือรับรองหรือใบแทนหนังสือรับรองไว้ในที่เปิดเผย  สามารถมองเห็นได้ง่าย  

ภายในบริเวณสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย 
(๔) ดูแลและปรับปรุงอาคารสถานที่อุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการฝึกอบรมให้อยู่

ในสภาพที่สามารถใช้การได้ดีอยู่เสมอ   
(๕)  จัดให้มีการทดสอบผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานที่คณะกรรมการกํากับ

ธุรกิจรักษาความปลอดภัยกําหนด  หรือให้ความเห็นชอบก่อนออกหนังสือรับรองผลการฝึกอบรม 
(๖) จัดทําหนังสือรับรองผลการฝึกอบรมเพื่อใช้เป็นหลักฐานให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมตามแบบ  

ธภ.๑๒ 
(๗) จัดทํารายงานการรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม  บันทึกการฝึกอบรม  ผลการทดสอบ   

และผลการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน  จัดเก็บไว้ที่สํานักงานและให้จัดทําเป็นรายงาน
ประจําเดือนตามแบบท้ายระเบียบนี้     

(๘) จัดเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราที่คณะกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัยกําหนด 
(๙) สอดส่อง  ดูแลผู้ฝึกอบรมมิให้กระทําการในลักษณะไม่สมควร  หรือไม่เหมาะสมกับ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติหน้าที่ 
(๑๐) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเ ง่ือนไขอื่น  ๆ   ตามที่ ได้ รับการรับรองให้ดํา เนินการ 

สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย 



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๔ ในกรณีผู้ได้รับหนังสือรับรองประสงค์จะปรับปรุงแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงรายการ  
ดังต่อไปนี้ ให้ ย่ืนคําขอต่อนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด  แล้วแต่กรณี  เพื่อขอรับ 
ความเห็นชอบ 

(๑) อาคารสถานท่ี 
(๒) อุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการฝึกอบรม 
(๓) หลักสูตรการฝึกอบรม 
ขอ้ ๕ ผู้ได้รับหนังสือรับรองซึ่งถูกระงับใช้หนังสือรับรองเป็นการชั่วคราว  ถูกยกเลิกหนังสือ

รับรองเลิกดําเนินการเป็นเหตุให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ได้รับการฝึกอบรมต่อเนื่องจนจบหลักสูตรผู้ได้รับ
หนังสือรับรองต้องจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนั้นเข้าเรียนต่อเนื่องในสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษา
ความปลอดภัยที่มีมาตรฐานเดียวกันโดยความยินยอมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่
วันที่ได้รับคําสั่งของนายทะเบียนกลาง 

ข้อ ๖ สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย  ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  ดังนี้
 (๑) สถานที่ตั้งสถานฝึกอบรมและอาคาร      
  (ก) สถานที่และบริเวณที่ตั้งสถานฝึกอบรมต้องมีลักษณะกว้างขวางพอแก่กิจการของ
สถานฝึกอบรม  อาคารสถานที่สําหรับใช้เป็นที่ทําการต้องประกอบด้วยห้องเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
ซึ่งมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า  ๖๐  ตารางเมตร  และมีสภาพเหมาะสมแก่การเรียนการสอน  มีอากาศถ่ายเท 
ได้สะดวก  ไม่มีเสียงดังจนเป็นที่รบกวนต่อการเรียนการสอน   

 (ข) กรณีเช่าสถานท่ีหรืออาคาร  ต้องมีสัญญาเช่าจากผู้มีสิทธิในการให้เช่ามีกําหนด
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๓  ปี  ยกเว้นกรณีการเช่าที่ดินของสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์   
ที่ราชพัสดุ  ที่ศาสนสมบัติกลาง  ที่ธรณีสงฆ์  หรือที่องค์การของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ 

 (ค) อาคารต้องมีความม่ันคงแข็งแรงเพียงพอที่จะจัดการฝึกอบรมได้ 
(๒) ห้องเรียนและห้องประกอบอื่น ๆ       

  (ก) สถานฝึกอบรมต้องจัดห้องเรียนภาคทฤษฎีโดยให้ใช้หลักเกณฑ์คํานวณความจุ   
๑.๐๐  ตารางเมตร  ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ๑  คน  สําหรับการฝึกอบรมในแต่ละรอบ 

 (ข) มีแสงสว่างพอเพียงและระบบถ่ายเทอากาศที่ถูกสุขลักษณะ 
 (ค) มีห้องธุรการและหรือห้องพักวิทยากรแยกต่างหากจากห้องเรียน 
 (ง) มีห้องสุขา  แยกชาย - หญิง 
 (จ) มีห้องปฐมพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
ข้อ ๗ สถานฝึกอบรมต้องจัดให้ มีน้ําดื่ม  น้ําใช้  ที่สะอาดถูกสุขอนามัยให้เพียงพอ 

ตามจํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ข้อ ๘ ลานฝึกปฏิบัติมีพื้นที่เหมาะสมกับจํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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ข้อ ๙ มีหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  และการวัดผลไม่ต่ํากว่า
หลักสูตรมาตรฐานที่คณะกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัยกําหนด 

ข้อ ๑๐ ให้สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยจัดเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม
ในอัตราไม่เกิน  ๖,๐๐๐  บาท  ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ๑  คน  สําหรับการฝึกอบรมในแตล่ะรอบ 

ข้อ ๑๑ ให้ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล  รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอํานาจวินิจฉัยปัญหา
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลตํารวจเอก  จักรทิพย์  ชัยจินดา 
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 

ประธานกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัย 



- ๑ - 
 

แบบรายงานตามข้อ ๓ (๗) ทา้ยระเบียบคณะกรรมการกาํกบัธุรกิจรกัษาความปลอดภัย ว่าด้วยกําหนด
มาตรฐานสถานฝกึอบรมและอัตราคา่ธรรมเนียมการฝกึอบรม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

แบบรายงานการรบัสมัครเข้ารบัการฝกึอบรม 
แบบบนัทกึการฝกึอบรม 
แบบผลการทดสอบและผลการฝกึอบรมของผูเ้ข้ารบัการฝกึอบรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๒ - 

                           แบบรายงานการรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม        
หลกัสตูรการรักษาความปลอดภัย 

                                            ประจําเดือน.............................พ.ศ. ....... 
ชื่อสถานฝกึอบรม................................................................................................................................................
หนังสือรบัรองเลขที่...........................ทีต่ั้ง........................................................................................................... 

ลําดบั ชื่อ–นามสกลุ อายุ เลขบตัรประจําตัว
ประชาชน ที่อยู่ หมายเหต ุ

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
   

                                                     จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม...................คน 
                                          ลงชื่อ …………………………………………..    
                                                     ( ....................................... )    

                                                                ผู้ไดร้บัหนังสือรบัรอง 
 
 
 
 
 
 



- ๓ - 
 

        บันทกึการฝึกอบรม      
                            หลกัสตูรการรักษาความปลอดภัย      
                                     รุ่นที่ ....... ประจาํเดือน ............................. พ.ศ. .......    
ชื่อสถานฝกึอบรม................................................................................................................................................
หนังสือรบัรองเลขที่........................... ทีต่ั้ง ........................................................................................................ 
จํานวนผูเ้ข้าฝกึอบรม.......คน ระหว่างวันที่.......เดือน..............พ.ศ..... ถึงวันที่ ........เดือน.................พ.ศ....... 

ลําดบั ชื่อ – นามสกลุ อายุ เลขบตัรประจําตวั
ประชาชน ที่อยู่ วุฒิ

การศกึษา หมายเหต ุ

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

ลงชื่อ …………………………………….   
                        ( ....................................... )   
                  ผู้ได้รบัหนังสือรบัรอง 

 

 

 

 

 



- ๔ - 

แบบผลการทดสอบและผลการฝึกอบรมของผู้เขา้รับการฝึกอบรม   
                             หลกัสตูรการรกัษาความปลอดภัย     

                 รุ่นที่ ....... ประจําเดือน ............................. พ.ศ. ....... 
ชื่อสถานฝกึอบรม......................................................................................................................................................
หนังสือรบัรองเลขที่........................... ทีต่ั้ง .............................................................................................................. 
จํานวนผูเ้ข้าฝกึอบรม.......คน ระหว่างวันที่.......เดือน.............. พ.ศ..... ถึงวันที่ ........เดือน..............พ.ศ. ........ 

ลําดบั ชื่อ – นามสกลุ อายุ เลขบตัรประจําตัว
ประชาชน 

ที่อยู่ ผลการ
ทดสอบ 

หมายเหต ุ

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

ลงชื่อ …………………………………….    
         ( ....................................... )    
            ผู้ไดร้บัหนงัสือรบัรอง�


