
ระเบียบคณะกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัย 

วาดวย มาตรฐานหลักสูตรการรั

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐(๔) แหงพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘                
คณะกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัย จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบวาดวยการกําหนดมาตรฐานหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย พ.ศ......” 
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ขอ ๓ ใหคณะกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัยรักษาการตามระเบียบนี้กับใหมีหนาท่ีตีความ
ปรับปรุงแกไข และวินิจฉัยปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด ๑  

บทท่ัวไป 
-------------------------------------- 

 ขอ ๔ ในระเบยีบนี้ 
 “หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย” หมายความถึง การฝกผูเขารับการฝกใหเปนพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยรับอนุญาต เพ่ือทําหนาท่ีคุมครองความปลอดภัยในชีวิต รางกายหรือทรัพยสินของบุคคล” 
 “สถานฝกอบรม” หมายความวา สถานท่ีท่ีใชสําหรับการฝกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ท่ี
มีสถานท่ีสอดคลองกับการฝกผูเขารับการฝกตามปริมาณผูเขารับการฝกและเหมาะสมกับภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ หรือสถานท่ีท่ีนายทะเบียนกําหนด 

 

หมวด ๒ 

หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย 
-------------------------------------- 

 ขอ ๕ หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ใชคํายอวา “หลักสูตร รปภ.” สําหรับผูเขารับการฝกอบรม
หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย นี้ ใชคํายอวา “รปภ.” ซ่ึงมีกรอบแนวคิดในการใหการฝกอบรม เปนระยะเวลา
ไมนอยกวา ๔๐ ชั่วโมง ประกอบดวย ภาคทฤษฎี ๑๖ ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ ๒๔ ชั่วโมง  
 (๑) หลักนิยมในการฝกอบรมมีดังนี้ 
  (ก) กอใหเกิดความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ ตลอดจนความรับผิดชอบในการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินของผูวาจางอยางเต็มความสามารถ 
 (ข) เสริมสรางระเบียบและวินัยในการปฏิบัติงาน และรับคําสั่งเพ่ือใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
  (ค) เสริมสรางความซ่ือสัตย สุจริตตอผูวาจาง และบุคคลท่ัวไป 
  (ง) ใหความรวมมือกับทางราชการ เพ่ือรักษาไวซ่ึงความสงบเรียบรอยของสังคมไทย 
  ขอ ๖ หลักสูตรและขอบเขตรายวิชา 
 (๑) ความรูเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย  (ทฤษฎี ๒ ชั่วโมง)  
  (ก) ความแตกตางของงานรักษาความปลอดภัย เชน การสอบสวน,การบังคับใชกฎหมาย,
การรักษาความปลอดภัย, การปองกันการสูญเสีย และสายตรวจ  
  (ข)  ความรู ทักษะ ท่ีพนักงานรักษาความปลอดภัยตองรูเพ่ือใชปฏิบัติงาน 

  (ค)   รายละเอียดของงาน,กิจกรรมและความตองการของพนักงานรักษาความปลอดภัย              
(เชน การเดินทาง,เวลาพัก,ความเครียด,ความเสี่ยงภยันตราย เปนตน) 

(ราง) 

กษาความปลอดภัย พ.ศ. ...... 
-------------------------------------- 
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(๒) กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการรักษาความปลอดภัย (ทฤษฎี ๒ ชั่วโมง)    
  (ก)  พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘     

 (ข)  จรรยาบรรณ ระเบียบ วินัย ของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
(ค)   กฎหมายอาญา (เฉพาะท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน) ความรับผิดทางอาญา ความผิด

เก่ียวกับทรัพย        
(ง)   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เฉพาะมาตราท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน) การรองทุกข 

สถานท่ีรองทุกข การจับ การคนของราษฎร 
  (๓) การรักษาความปลอดภัยข้ันพ้ืนฐาน  (ทฤษฎี ๓ ชั่วโมง ปฏิบัติ ๔ ชั่วโมง)  

(ก) การตรวจตราบริ เวณสถานท่ีรับผิดชอบเทคนิคการตรวจการสังเกต และรับรู
สภาพแวดลอมการรับรูสถานการณการสังเกต การตรวจสอบบุคคลและสัมภาระ การสังเกตจดจําตําหนิรูปพรรณ
บุคคล      

 (ข) องคประกอบพ้ืนฐานของความปลอดภัย การหามเขาพ้ืนท่ี การกําหนดหนาท่ีความ
รับผิดชอบ การเคลื่อนยายคนไปในท่ีปลอดภัย 

  (ค) การควบคุมฝูงชน การสรางสิ่งกีดขวาง หรือกําหนดเขตหวงหาม การปดก้ันสถานท่ี 
   (๔) การเขียนรายงาน (ทฤษฎี ๑ ชั่วโมง ปฏิบัติ ๑ ชั่วโมง)    

(ก) หลักการเขียนรายงาน การจดบันทึกขอมูล เหตุการณท่ีเก่ียวของใคร ทําอะไร ท่ีไหน 
เม่ือไร ทําไม และ อยางไร       
  (ข) ความแตกตางของชนิดและวัตถุประสงคของรายงาน 

  (ค) ความถูกตองตามกฎหมายและการรักษาความลับ 

  (๕) การเตรียมพรอมกรณีเหตุฉุกเฉิน (ทฤษฎี ๒ ชั่วโมง ปฏิบัติ ๓ ชั่วโมง)   

(ก) สิ่งท่ีอาจทําใหเกิดเหตุฉุกเฉิน ปจจัยเสี่ยง เหตุเพลิงไหม เหตุระเบิด วัตถุตองสงสัย    
วัตถุระเบิด         

(ข) ข้ันตอนการเตรียมความพรอมตอเหตุฉุกเฉิน เชน เหตุเพลิงไหม เหตุระเบิด เหตุเกิดจาก
อาวุธ กรณีพบวัตถุตองสงสัย กรณีพบวัตถุระเบิด    

(ค) หนาท่ีของพนักงานรักษาความปลอดภัยในสถานการณฉุกเฉิน กฎหมายท่ีเก่ียวของ การ
รักษาสถานท่ีเกิดเหตุ 
   (๖) การติดตอสื่อสาร  (ทฤษฎี ๑ ชั่วโมง ปฏิบัติ ๑ ชั่วโมง)     

(ก) ทักษะการติดตอสื่อสารดวยคําพูดและการเขียน การโตตอบโดยการใชคําพูดและไมใช
คําพูด การใชภาษาท่ีดีและเหมาะสมในการพูดและเขียน หลักการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ  การถายทอดขอความ
อยางถูกตอง  

(ข) เทคนิคในการสื่อสารโดยคํานึงถึง พฤติกรรม/การกระทํา ตามลักษณะของบุคคลหรือ
สถานการณ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล การแสดงความรูสึกตอผูอ่ืน (เชน ความแตกตางทางดานวัฒนธรรม 
คนพิการ บุคคลท่ีมีปญหาทางจิต  

  (ค)  เทคนิคและข้ันตอนการใชวิทยุสื่อสารและการใชโทรศัพท 
  (๗) หลักการใชกําลัง  (ทฤษฎี ๒ ชั่วโมง ปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง)     
  (ก) การใชอํานาจตามกฎหมาย อธิบายถึงการใชกําลังโดยชอบดวยกฎหมาย การเลือก 

วิธีการท่ีเหมาะสมในการใชกําลัง        

 

  (ข) สภาวะการทํางานภายใตความกดดันและการรักษาความสงบเรียบรอย 
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  (๘) การปฐมพยาบาลเบื้องตน (ทฤษฎี ๒ ชั่วโมง ปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง)    
  (ก) การจัดการพ้ืนท่ีฉุกเฉิน        
  (ข) การชวยเหลือกรณี ชอค เปนลมหมดสต ิ      
  (ค) การชวยเหลือกรณีเกิดการสําลัก หรือมีการอุดตันทางเดินหายใจ(ผูใหญ)  
  (ง) การชวยเหลือกรณีเสียเลือดอยางรุนแรง      
  (จ) ปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ (CPR) 
  (๙) การจัดการจราจร (ทฤษฎี ๑ ชั่วโมง ปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง)     
  (ก) การควบคุมคน/ยานพาหนะในพ้ืนท่ีรับผิดชอบหรือทางสาธารณะกรณีมีเหตุฉุกเฉิน 

  (ข) การติดตามสภาพการจราจรในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ      

  (ค) การใชสัญญาณมือในการจัดการจราจร       

  (ง) การใชอุปกรณเพ่ือควบคุมการจราจร       

  (จ) การแตงกายท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ี      

  (ฉ) การสงมอบหนาท่ี 

   (๑๐) การฝกภาคสนาม (ปฏิบัติ ๙ ชั่วโมง)       
  (ก) ระเบียบแถว          
  (ข) การทําความเคารพ         
  (ค) การตอสูปองกันตัวดวยมือเปลา อาวุธมีด กระบอง  
  (ง) อาวุธศึกษา 

หมวด ๓  

การจัดการฝกอบรมและการวัดผล  
-------------------------------------- 

 ขอ ๗ ผูดําเนินการฝกอบรม ตองจัดใหมีจํานวนครูผูฝกอบรมอยางเพียงพอ โดยมีสัดสวนครูผูฝกอบรม 
๑ ทาน ตอผูเขารับการฝกอบรมไมมากไปกวา ๔๐ ทาน ในแตละหัวขอวิชา และครูผูฝกอบรมภาคทฤษฎี ตองมีวุฒิ
การศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีในสาขาวิชาท่ีสอน สวนครูผูฝกอบรมภาคปฏิบัติตองมีประสบการณในการทํางานใน
หัวขอท่ีฝกอบรมมาไมนอยกวา ๑๐ ป 
 ขอ ๘ หลักเกณฑการวัดและประเมินผลการฝกอบรมในหลักสูตรนี้ ใหวัดผลเปนคะแนน ผูสําเร็จ 
การฝกอบรมจะตองไดคะแนนรวมกันไมต่ํากวารอยละ ๖๐   
 ขอ ๙ ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ตองเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 
๘๐ ของระยะเวลาการฝกอบรมท้ังหลักสูตร 
 

           

  

                ( นางชยารัตน์  เหล่ารัตนวรพงษ์ ) 

                            กรรมการบริษัทฯ
                            บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม แอนด์ เอ จำกัด 
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ประกาศ ณ วันที่      เดือน          พ.ศ.      


