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กฎกระทรวง 
การรับรองสถานฝ�กอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย 

พ.ศ. ๒๕๖๐๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหน่ึง และมาตรา ๓๔ วรรคสอง แห0ง

พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว9 ดังต0อไปน้ี 
 
ข9อ ๑  ในกฎกระทรวงน้ี 
“สถานฝ�กอบรม” หมายความว0า สถานฝ�กอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย 
“คําขอ” หมายความว0า คําขอรับการรับรอง 
“การรับรอง” หมายความว0า การรับรองสถานฝ�กอบรมหลักสูตรการรักษาความ

ปลอดภัย 
“หนังสือรับรองสถานฝ�กอบรม” หมายความว0า หนังสือแสดงการรับรองสถาน

ฝ�กอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยท่ีนายทะเบียนกลางได9ออกให9ตามกฎกระทรวงน้ี 
 
ข9อ ๒  ผู9ใดประสงคAจะขอรับการรับรอง ให9ย่ืนคําขอต0อนายทะเบียน พร9อมด9วย

เอกสารและหลักฐาน ดังต0อไปน้ี 
(๑) บุคคลธรรมดา 

(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต0างด9าว
หรือสําเนาหนังสือเดินทาง 

(ข) สําเนาทะเบียนบ9าน หรือสําเนาใบสําคัญถ่ินท่ีอยู0ในราชอาณาจักร หรือ
หลักฐานการได9รับอนุญาตให9เข9ามาในราชอาณาจักรเปDนการช่ัวคราวตามกฎหมายว0าด9วยคนเข9าเมือง 

(ค) หลักฐานแสดงความเปDนเจ9าของหรือผู9ครอบครองสถานฝ�กอบรม 
(ง) แผนท่ีแสดงท่ีต้ังของสถานฝ�กอบรม 
(จ) หลักสูตรการฝ�กอบรม และการวัดผลการฝ�กอบรม 
(ฉ) ระเบียบหรือข9อกําหนดของสถานฝ�กอบรมเก่ียวกับการฝ�กอบรม วิธีการรับ

ผู9เข9ารับการฝ�กอบรม อัตราและวิธีการเก็บค0าธรรมเนียมการฝ�กอบรม และค0าธรรมเนียมอ่ืน 
(ช) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนตามท่ีระบุไว9ในแบบคําขอ 

(๒) ห9างหุ9นส0วนสามัญ 
(ก) เอกสารแสดงรายช่ือผู9เปDนหุ9นส0วนทุกคน 
(ข) เอกสารตาม (๑) (ก) และ (ข) ของผู9เปDนหุ9นส0วนทุกคน 
(ค) เอกสารหรือหลักฐานตาม (๑) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) 
(ง) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนตามท่ีระบุไว9ในแบบคําขอ 

(๓) นิติบุคคล 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล0ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๔๕ ก/หน9า ๓๑/๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ 
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(ก) เอกสารแสดงรายชื่อผู9เปDนหุ9นส0วนทุกคน ในกรณีเปDนห9างหุ9นส0วนสามัญ
จดทะเบียน หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งแสดงรายการเก่ียวกับช่ือ 
วัตถุประสงคA ท่ีต้ังสํานักงาน และบุคคลซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลท่ีเปDนปJจจุบัน ซึ่งต9อง
รับรองไว9ไม0เกินสามเดือนนับถึงวันย่ืนคําขอ 

(ข) หนังสือแต0งต้ังผู9แทนนิติบุคคลซึ่งต9องเปDนหุ9นส0วน กรรมการ หรือบุคคลซึ่งมี
อํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 

(ค) เอกสารตาม (๑) (ก) และ (ข) ของหุ9นส0วน กรรมการ หรือบุคคลซึ่งมีอํานาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคล 

(ง) เอกสารหรือหลักฐานตาม (๑) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) 
(จ) สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย ในกรณีท่ีผู9ขอรับการ

รับรองเปDนผู9ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย 
(ฉ) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนตามท่ีระบุไว9ในแบบคําขอ 

(๔) ส0วนราชการ หรือหน0วยงานของรัฐ 
(ก) หนังสือแจ9งความประสงคAขอจัดต้ังสถานฝ�กอบรมจากหัวหน9าส0วนราชการ

หรือหน0วยงานของรัฐน้ัน 
(ข) เอกสารหรือหลักฐานตาม (๑) (ง) (จ) และ (ฉ) 
(ค) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนตามท่ีระบุไว9ในแบบคําขอ 

 
ข9อ ๓  การรับรองต9องเปDนไปตามหลักเกณฑAและเง่ือนไข ดังต0อไปน้ี 
(๑) ผู9ย่ืนคําขอต9องมีภูมิลําเนาอยู0ในราชอาณาจักร 
(๒) สถานฝ�กอบรมต9องเปDนไปตามมาตรฐานสถานฝ�กอบรมตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการกําหนด 
(๓) หลักสูตรการฝ�กอบรมต9องมีมาตรฐานไม0ตํ่ากว0าหลักสูตรการรักษาความ

ปลอดภัยตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
(๔) อัตราค0าธรรมเนียมการฝ�กอบรมต9องเปDนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
(๕) ผู9ย่ืนคําขอซึ่งเปDนผู9ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยต9องไม0เคยถูกเพิกถอน 

หรืออยู0ระหว0างการถูกพักใช9ใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย 
ในกรณีท่ีผู9ย่ืนคําขอเปDนนิติบุคคล ให9นําหลักเกณฑAและเง่ือนไขตาม (๑) มาใช9บังคับ

แก0หุ9นส0วน กรรมการ หรือบุคคลซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลน้ันด9วย 
 
ข9อ ๔  เม่ือได9รับคําขอแล9ว ให9นายทะเบียนออกใบรับคําขอให9แก0ผู9ย่ืนคําขอไว9เปDน

หลักฐาน 
ภายในสิบห9าวันนับแต0ที่ได9รับคําขอ หากนายทะเบียนเห็นว0าคําขอ หรือเอกสารหรือ

หลักฐานใดไม0ถูกต9อง หรือไม0ครบถ9วนตามข9อ ๒ ให9นายทะเบียนมีหนังสือแจ9งให9ผู9ย่ืนคําขอทราบ 
พร9อมด9วยเหตุผลเพ่ือแก9ไขให9แล9วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต0วันท่ีได9รับหนังสือน้ัน 

ในกรณีที่ผู9ย่ืนคําขอไม0แก9ไขเพ่ิมเติมคําขอ หรือไม0จัดส0งเอกสารหรือหลักฐานให9ถูกต9อง
และครบถ9วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ให9ถือว0าผู9ย่ืนคําขอไม0ประสงคAจะให9ดําเนินการต0อไป 
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และให9นายทะเบียนจําหน0ายเร่ืองออกจากสารบบ แล9วแจ9งเปDนหนังสือให9ผู9ย่ืนคําขอทราบภายใน
สามสิบวันนับแต0วันท่ีจําหน0ายเร่ืองออกจากสารบบ 

 
ข9อ ๕  ในกรณีท่ีย่ืนคําขอตามข9อ ๑๓ (๒) ให9นายทะเบียนจังหวัดจัดทํารายงานการ

ตรวจสอบพร9อมความเห็นเสนอนายทะเบียนกลางพิจารณา 
 
ข9อ ๖  ในกรณีที่คําขอและเอกสารและหลักฐานถูกต9องและครบถ9วน และการขอรับ

การรับรองเปDนไปตามหลักเกณฑAและเง่ือนไขตามข9อ ๓ แล9ว ให9นายทะเบียนกลางมีหนังสือแจ9งคําสั่ง
รับรองหรือไม0รับรอง ไปยังผู9ย่ืนคําขอทราบภายในหกสิบวันนับแต0วันท่ีได9รับคําขอ โดยกรณีการให9การ
รับรองสถานฝ�กอบรมท่ีต้ังอยู0ในท9องท่ีจังหวัดอ่ืน ให9นายทะเบียนกลางนําความเห็นของนายทะเบียน
จังหวัดมาประกอบการพิจารณาด9วย 

ในกรณีท่ีนายทะเบียนกลางเห็นควรมีคําสั่งรับรอง ให9ออกหนังสือรับรองสถาน
ฝ�กอบรมให9แก0ผู9ยื่นคําขอไปพร9อมกับหนังสือแจ9งคําสั่งรับรอง และในกรณีที่นายทะเบียนกลาง
เห็นควรมีคําสั่งไม0รับรอง ให9แจ9งเหตุผลของการไม0รับรองพร9อมด9วยสิทธิอุทธรณAให9ผู9ย่ืนคําขอทราบด9วย 

 
ข9อ ๗  ให9ผู9ได9รับหนังสือรับรองสถานฝ�กอบรมแสดงหนังสือรับรองสถานฝ�กอบรมไว9

ในท่ีเปNดเผยและเห็นได9ง0าย ณ สถานฝ�กอบรมท่ีได9รับการรับรองตามกฎกระทรวงน้ี 
 
ข9อ ๘  ให9ผู9ได9รับหนังสือรับรองสถานฝ�กอบรมออกหนังสือรับรองว0าได9ผ0านการ

ฝ�กอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยตามมาตรา ๓๔ ก. (๔) ให9แก0ผู9ที่ผ0านการฝ�กอบรมหลักสูตร
การรักษาความปลอดภัย 

 
ข9อ ๙  ผู9ได9รับหนังสือรับรองสถานฝ�กอบรมซึ่งประสงคAจะเปลี่ยนแปลงแก9ไขท่ีต้ัง 

หลักสูตร สถานฝ�กอบรม เคร่ืองมือหรืออุปกรณAท่ีใช9ในการฝ�กอบรมให9แตกต0างไปจากท่ีได9รับการ
รับรอง ให9ย่ืนคําขอเปลี่ยนแปลงแก9ไขรายการต0อนายทะเบียน พร9อมด9วยเอกสารและหลักฐานตามท่ี
ระบุไว9ในแบบคําขอเปลี่ยนแปลงแก9ไขรายการน้ัน และให9นําความในข9อ ๔ มาใช9บังคับแก0การ
พิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลงแก9ไขรายการด9วยโดยอนุโลม 

การอนุญาตให9เปลี่ยนแปลงแก9ไขรายการตามวรรคหน่ึง ให9แสดงไว9ในใบแนบท9าย
หนังสือรับรองสถานฝ�กอบรม 

 
ข9อ ๑๐  ในกรณีท่ีหนังสือรับรองสถานฝ�กอบรมสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดใน

สาระสําคัญ ให9ผู9ได9รับหนังสือรับรองสถานฝ�กอบรม ย่ืนคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองสถานฝ�กอบรม
ต0อนายทะเบียน พร9อมด9วยเอกสารและหลักฐานตามท่ีระบุไว9ในแบบคําขอรับใบแทน รวมท้ังหนังสือ
รับรองสถานฝ�กอบรมฉบับเดิมท่ีชํารุด หรือหลักฐานการแจ9งความกรณีสูญหายหรือถูกทําลายภายใน
สามสิบวันนับแต0วันท่ีได9ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญดังกล0าว และให9นํา
ความในข9อ ๔ มาใช9บังคับแก0การพิจารณาคําขอรับใบแทนด9วยโดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีนายทะเบียนกลางตรวจสอบแล9วเห็นว0าคําขอรับใบแทนและเอกสารและ
หลักฐานถูกต9องและครบถ9วน ให9ออกใบแทนหนังสือรับรองสถานฝ�กอบรมแก0ผู9ย่ืนคําขอ โดยให9ใช9



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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แบบหนังสือรับรองสถานฝ�กอบรมเดิม และระบุคําว0า “ใบแทน” ด9วยตัวอักษรสีแดงกํากับไว9ด9านบน
ของหนังสือรับรองสถานฝ�กอบรม 

 
ข9อ ๑๑  ผู9ได9รับหนังสือรับรองสถานฝ�กอบรมซึ่งประสงคAจะเลิกดําเนินการสถาน

ฝ�กอบรม ให9มีหนังสือแจ9งคืนหนังสือรับรองสถานฝ�กอบรมต0อนายทะเบียนไม0น9อยกว0าสามสิบวันก0อน
วันท่ีจะเลิกดําเนินการ โดยกรณีที่เปDนการแจ9งคืนหนังสือรับรองสถานฝ�กอบรม ณ ท9องท่ีตามข9อ ๑๓ (๒) 
ให9นายทะเบียนจังหวัดส0งหนังสือพร9อมทั้งหนังสือรับรองสถานฝ�กอบรมให9นายทะเบียนกลางโดย
ไม0ชักช9า 

เมื่อนายทะเบียนกลางได9รับหนังสือพร9อมทั้งหนังสือรับรองสถานฝ�กอบรมตาม
วรรคหน่ึงแล9ว และเห็นว0าไม0มีเหตุขัดข9องในการเลิกดําเนินการสถานฝ�กอบรม ให9แจ9งให9ผู9มีหนังสือ
ทราบและให9หนังสือรับรองสถานฝ�กอบรมน้ันเปDนอันสิ้นผลเม่ือถึงกําหนดวันท่ีจะเลิกดําเนินการ 

 
ข9อ ๑๒  คําขอ ใบรับคําขอ หนังสือรับรองสถานฝ�กอบรม หนังสือรับรองตามข9อ ๘ 

คําขอเปลี่ยนแปลงแก9ไขรายการ และคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองสถานฝ�กอบรม ให9เปDนไปตาม
แบบท่ีผู9บัญชาการตํารวจแห0งชาติกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
ข9อ ๑๓  การย่ืนคําขอตามกฎกระทรวงน้ี ให9ย่ืน ณ ท9องท่ีท่ีสถานฝ�กอบรมต้ังอยู0 

ดังต0อไปน้ี 
(๑) ในกรุงเทพมหานคร ให9ยื่นต0อนายทะเบียนกลาง ณ กองบัญชาการตํารวจ

นครบาล 
(๒) ในจังหวัดอ่ืน ให9ย่ืนต0อนายทะเบียนจังหวัด ณ กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด 
 
 

ให9ไว9 ณ วันท่ี ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พลเอก ประยุทธA  จันทรAโอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช9กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีมาตรา ๓๔ วรรคสอง แห0ง
พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให9การรับรองสถานฝ�กอบรมหลักสูตร
การรักษาความปลอดภัยเปDนไปตามหลักเกณฑA วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  
จึงจําเปDนต9องออกกฎกระทรวงน้ี 
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ชวัลพร/ภวรรณตรี/จัดทํา 
๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ 

 
 
 
 


