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กฎกระทรวง 

การรับรองสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อา ศัยอํ านาจตามความในมาตรา   ๕   วรรคหนึ่ ง   และมาตรา   ๓๔   วรรคสอง   
แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๘  นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้   
“สถานฝึกอบรม”  หมายความว่า  สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย 
“คําขอ”  หมายความว่า  คําขอรับการรับรอง 
“การรับรอง”  หมายความว่า  การรับรองสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย 
“หนังสือรับรองสถานฝึกอบรม”  หมายความว่า  หนังสือแสดงการรับรองสถานฝึกอบรม

หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยที่นายทะเบียนกลางได้ออกให้ตามกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะขอรับการรับรอง  ให้ย่ืนคําขอต่อนายทะเบียน  พร้อมด้วยเอกสาร

และหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บุคคลธรรมดา 
 (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวหรือ

สําเนาหนังสือเดินทาง 
 (ข) สําเนาทะเบียนบ้าน  หรือสําเนาใบสําคัญถิ่นที่อ ยู่ในราชอาณาจักร  หรือ 

หลักฐานการได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
 (ค) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานฝึกอบรม 
 (ง) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานฝึกอบรม 
 (จ) หลักสูตรการฝึกอบรม  และการวัดผลการฝึกอบรม 
 (ฉ) ระเบียบหรือข้อกําหนดของสถานฝึกอบรมเก่ียวกับการฝึกอบรม  วิธีการรับผู้เข้ารับ 

การฝึกอบรม  อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม  และค่าธรรมเนียมอื่น   
 (ช) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ 
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(๒) ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
 (ก) เอกสารแสดงรายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 
 (ข) เอกสารตาม  (๑)  (ก)  และ  (ข)  ของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 
 (ค) เอกสารหรือหลักฐานตาม  (๑)  (ค)  (ง)  (จ)  และ  (ฉ) 
 (ง) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ 
(๓) นิติบุคคล 
 (ก) เอกสารแสดงรายช่ือผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน  ในกรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน  

หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งแสดงรายการเก่ียวกับชื่อ  วัตถุประสงค์  ที่ตั้งสํานักงาน  
และบุคคลซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นปัจจุบัน  ซึ่งต้องรับรองไว้ไม่เกินสามเดือนนับถึงวันย่ืนคําขอ 

 (ข) หนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคลซึ่งต้องเป็นหุ้นส่วน  กรรมการ  หรือบุคคลซึ่งมีอํานาจ
ลงนามผู้พันนิติบุคคล  

 (ค) เอกสารตาม  (๑)  (ก)  และ  (ข)  ของหุ้นส่วน  กรรมการ  หรือบุคคลซึ่งมีอํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล  

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

เป็นผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย 
 (ฉ) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ 
(๔) ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ 
 (ก) หนังสือแจ้งความประสงค์ขอจัดตั้งสถานฝึกอบรมจากหัวหน้าส่วนราชการหรือ

หน่วยงานของรัฐนั้น  
 (ข) เอกสารหรือหลักฐานตาม  (๑)  (ง)  (จ)  และ  (ฉ) 
 (ค) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ 
ข้อ ๓ การรับรองต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ย่ืนคําขอต้องมีภูมิลําเนาอยู่ในราชอาณาจักร 
(๒) สถานฝึกอบรมต้องเป็นไปตามมาตรฐานสถานฝึกอบรมตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
(๓) หลักสูตรการฝึกอบรมต้องมีมาตรฐานไม่ต่ํ ากว่าหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย 

ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด   
(๔) อัตราค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด   
(๕) ผู้ย่ืนคําขอซ่ึงเป็นผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยต้องไม่เคยถูกเพิกถอน  หรือ 

อยู่ระหว่างการถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย 
ในกรณีที่ผู้ย่ืนคําขอเป็นนิติบุคคล  ให้นําหลักเกณฑ์และเง่ือนไขตาม  (๑)  มาใช้บังคับแก่หุ้นส่วน  

กรรมการ  หรือบุคคลซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นด้วย 
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ข้อ ๔ เม่ือได้รับคําขอแล้ว  ให้นายทะเบียนออกใบรับคําขอให้แก่ผู้ย่ืนคําขอไว้เป็นหลักฐาน   
ภายในสิบห้าวันนับแต่ที่ได้รับคําขอ  หากนายทะเบียนเห็นว่าคําขอ  หรือเอกสารหรือหลักฐานใด 

ไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  ๒  ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ  พร้อมด้วยเหตุผล
เพื่อแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น 

ในกรณีที่ผู้ย่ืนคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอ  หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง  ให้ถือว่าผู้ย่ืนคําขอไม่ประสงค์จะให้ดําเนินการต่อไป  และ 
ให้นายทะเบียนจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ  แล้วแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ย่ืนคําขอทราบภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่จําหน่ายเร่ืองออกจากสารบบ 

ข้อ ๕ ในกรณีที่ ย่ืนคําขอตามข้อ  ๑๓  (๒)  ให้นายทะเบียนจังหวัดจัดทํารายงาน 
การตรวจสอบพร้อมความเห็นเสนอนายทะเบียนกลางพิจารณา 

ข้อ ๖ ในกรณีที่คําขอและเอกสารและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน  และการขอรับ 
การรับรองเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขตามข้อ  ๓  แล้ว  ให้นายทะเบียนกลางมีหนังสือแจ้งคําสั่งรับรอง
หรือไม่รับรอง  ไปยังผู้ย่ืนคําขอทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ  โดยกรณีการให้การรับรอง
สถานฝึกอบรมที่ตั้งอยู่ในท้องที่จังหวัดอื่น  ให้นายทะเบียนกลางนําความเห็นของนายทะเบียนจังหวัด 
มาประกอบการพิจารณาด้วย 

ในกรณีที่นายทะเบียนกลางเห็นควรมีคําสั่งรับรอง  ให้ออกหนังสือรับรองสถานฝึกอบรม 
ให้แก่ผู้ ย่ืนคําขอไปพร้อมกับหนังสือแจ้งคําสั่งรับรอง  และในกรณีที่นายทะเบียนกลางเห็นควร 
มีคําสั่งไม่รับรอง  ให้แจ้งเหตุผลของการไม่รับรองพร้อมด้วยสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ย่ืนคําขอทราบด้วย   

ข้อ ๗ ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองสถานฝึกอบรมแสดงหนังสือรับรองสถานฝึกอบรมไว้ใน 
ที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองตามกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๘ ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองสถานฝึกอบรมออกหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยตามมาตรา  ๓๔  ก.  (๔)  ให้แก่ผู ้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 
การรักษาความปลอดภัย 

ข้อ ๙ ผู้ ได้ รับหนังสือรับรองสถานฝึกอบรมซึ่งประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่ตั้ ง   
หลักสูตร  สถานฝึกอบรม  เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมให้แตกต่างไปจากที่ได้รับการรับรอง  
ให้ย่ืนคําขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการต่อนายทะเบียน  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ใน
แบบคําขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการนั้น  และให้นําความในข้อ  ๔  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาคําขอ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการด้วยโดยอนุโลม 

การอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการตามวรรคหนึ่ง  ให้แสดงไว้ในใบแนบท้ายหนังสือ
รับรองสถานฝึกอบรม 
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ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ หนั งสือ รับรองสถานฝึกอบรมสูญหาย   ถูกทําลาย   หรือชํ า รุด 
ในสาระสําคัญ  ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองสถานฝึกอบรม  ย่ืนคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองสถานฝึกอบรม
ต่อนายทะเบียน  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอรับใบแทน  รวมทั้งหนังสือรับรอง
สถานฝึกอบรมฉบับเดิมที่ชํารุด  หรือหลักฐานการแจ้งความกรณีสูญหายหรือถูกทําลายภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญดังกล่าว  และให้นําความในข้อ  ๔   
มาใช้บังคับแก่การพิจารณาคําขอรับใบแทนด้วยโดยอนุโลม 

ในกรณีที่นายทะเบียนกลางตรวจสอบแล้วเห็นว่าคําขอรับใบแทนและเอกสารและหลักฐานถูกต้องและ
ครบถ้วน  ให้ออกใบแทนหนังสือรับรองสถานฝึกอบรมแก่ผู้ย่ืนคําขอ  โดยให้ใช้แบบหนังสือรับรอง 
สถานฝึกอบรมเดิม  และระบุคําว่า  “ใบแทน”  ด้วยตัวอักษรสีแดงกํากับไว้ด้านบนของหนังสือรับรอง
สถานฝึกอบรม 

ข้อ ๑๑ ผู้ได้รับหนังสือรับรองสถานฝึกอบรมซึ่งประสงค์จะเลิกดําเนินการสถานฝึกอบรม  
ให้มีหนังสือแจ้งคืนหนังสือรับรองสถานฝึกอบรมต่อนายทะเบียนไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่จะเลิก
ดําเนินการ  โดยกรณีที่เป็นการแจ้งคืนหนังสือรับรองสถานฝึกอบรม  ณ  ท้องที่ตามข้อ  ๑๓  (๒)   
ให้นายทะเบียนจังหวัดส่งหนังสือพร้อมทั้งหนังสือรับรองสถานฝึกอบรมให้นายทะเบียนกลางโดยไม่ชักช้า 

เม่ือนายทะเบียนกลางได้รับหนังสือพร้อมทั้งหนังสือรับรองสถานฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งแล้ว  
และเห็นว่าไม่มีเหตุขัดข้องในการเลิกดําเนินการสถานฝึกอบรม  ให้แจ้งให้ผู้ มีหนังสือทราบและ 
ให้หนังสือรับรองสถานฝึกอบรมนั้นเป็นอันสิ้นผลเม่ือถึงกําหนดวันที่จะเลิกดําเนินการ 

ข้อ ๑๒ คําขอ  ใบรับคําขอ  หนังสือรับรองสถานฝึกอบรม  หนังสือรับรองตามข้อ  ๘   
คําขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการ  และคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองสถานฝึกอบรม  ให้เป็นไปตามแบบ  
ที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกําหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๑๓ การย่ืนคําขอตามกฎกระทรวงนี้  ให้ ย่ืน  ณ  ท้องที่ที่สถานฝึกอบรมตั้งอยู่  
ดังต่อไปนี้  

(๑) ในกรุงเทพมหานคร  ให้ย่ืนต่อนายทะเบียนกลาง  ณ  กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
(๒) ในจังหวัดอื่น  ให้ย่ืนต่อนายทะเบียนจังหวัด  ณ  กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 



หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ   :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี   คือ   โดยท่ีมาตรา   ๓๔   วรรคสอง   
แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติให้การรับรองสถานฝึกอบรมหลักสูตร 
การรักษาความปลอดภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 


