(ราง)

ระเบียบคณะกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัย
วาดวย มาตรฐานหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ......
-------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐(๔) แหงพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘
คณะกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัย จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบวาดวยการกําหนดมาตรฐานหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย พ.ศ......”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหคณะกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัยรักษาการตามระเบียบนี้กับใหมีหนาที่ตีความ
ปรับปรุงแกไข และวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

หมวด ๑
บททั่วไป
--------------------------------------

ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย” หมายความถึง การฝกผูเขารับการฝกใหเปนพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยรับอนุญาต เพื่อทําหนาที่คุมครองความปลอดภัยในชีวิต รางกายหรือทรัพยสินของบุคคล”
“สถานฝกอบรม” หมายความวา สถานที่ที่ใชสําหรับการฝกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ที่
มี ส ถานที่ ส อดคล อ งกั บ การฝ ก ผู เข า รั บ การฝ ก ตามปริ ม าณผู เข ารั บ การฝ ก และเหมาะสมกั บ ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติ หรือสถานที่ที่นายทะเบียนกําหนด

หมวด ๒
หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย
-------------------------------------ขอ ๕ หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ใชคํายอวา “หลักสูตร รปภ.” สําหรับผูเขารับการฝกอบรม
หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย นี้ ใชคํายอวา “รปภ.” ซึ่งมีกรอบแนวคิดในการใหการฝกอบรม เปนระยะเวลา
ไมนอยกวา ๔๐ ชั่วโมง ประกอบดวย ภาคทฤษฎี ๑๖ ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ ๒๔ ชั่วโมง
(๑) หลักนิยมในการฝกอบรมมีดังนี้
(ก) กอใหเกิดความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ ตลอดจนความรับผิดชอบในการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินของผูวาจางอยางเต็มความสามารถ
(ข) เสริมสรางระเบียบและวินัยในการปฏิบัติงาน และรับคําสั่งเพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
(ค) เสริมสรางความซื่อสัตย สุจริตตอผูวาจาง และบุคคลทั่วไป
(ง) ใหความรวมมือกับทางราชการ เพื่อรักษาไวซึ่งความสงบเรียบรอยของสังคมไทย
ขอ ๖ หลักสูตรและขอบเขตรายวิชา
(๑) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย (ทฤษฎี ๒ ชั่วโมง)
(ก) ความแตกตางของงานรักษาความปลอดภัย เชน การสอบสวน,การบังคับใชกฎหมาย,
การรักษาความปลอดภัย, การปองกันการสูญเสีย และสายตรวจ
(ข) ความรู ทักษะ ที่พนักงานรักษาความปลอดภัยตองรูเพื่อใชปฏิบัติงาน
(ค) รายละเอียดของงาน,กิจกรรมและความตองการของพนักงานรักษาความปลอดภัย
(เชน การเดินทาง,เวลาพัก,ความเครียด,ความเสี่ยงภยันตราย เปนตน)
/(๒) กฎหมาย…

-๒-

เกี่ยวกับทรัพย

(๒) กฎหมายที่เกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัย (ทฤษฎี ๒ ชั่วโมง)
(ก) พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘
(ข) จรรยาบรรณ ระเบียบ วินัย ของพนักงานรักษาความปลอดภัย
(ค) กฎหมายอาญา (เฉพาะที่ เกี่ย วกั บ การปฏิ บั ติงาน) ความรับ ผิด ทางอาญา ความผิ ด

(ง) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน) การรองทุกข
สถานที่รองทุกข การจับ การคนของราษฎร
(๓) การรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน (ทฤษฎี ๓ ชั่วโมง ปฏิบัติ ๔ ชั่วโมง)
(ก) การตรวจตราบริ เ วณสถานที่ รั บ ผิ ด ชอบเทคนิ ค การตรวจการสั ง เกต และรั บ รู
สภาพแวดลอมการรับรูสถานการณการสังเกต การตรวจสอบบุคคลและสัมภาระ การสังเกตจดจําตําหนิรูปพรรณ
บุคคล
(ข) องค ป ระกอบพื้ น ฐานของความปลอดภั ย การห ามเข าพื้ น ที่ การกํ าหนดหน าที่ ความ
รับผิดชอบ การเคลื่อนยายคนไปในทีป่ ลอดภัย
(ค) การควบคุมฝูงชน การสรางสิ่งกีดขวาง หรือกําหนดเขตหวงหาม การปดกั้นสถานที่
(๔) การเขียนรายงาน (ทฤษฎี ๑ ชั่วโมง ปฏิบัติ ๑ ชั่วโมง)
(ก) หลักการเขียนรายงาน การจดบันทึ กขอมูล เหตุการณ ที่เกี่ยวของใคร ทําอะไร ที่ ไหน
เมื่อไร ทําไม และ อยางไร
(ข) ความแตกตางของชนิดและวัตถุประสงคของรายงาน
(ค) ความถูกตองตามกฎหมายและการรักษาความลับ
(๕) การเตรียมพรอมกรณีเหตุฉุกเฉิน (ทฤษฎี ๒ ชั่วโมง ปฏิบัติ ๓ ชั่วโมง)
(ก) สิ่ งที่ อ าจทํ าให เกิ ด เหตุ ฉุ กเฉิ น ป จ จั ย เสี่ ย ง เหตุ เพลิ งไหม เหตุ ร ะเบิ ด วั ต ถุ ต อ งสงสั ย
วัตถุระเบิด
(ข) ขั้นตอนการเตรียมความพรอมตอเหตุฉุกเฉิน เชน เหตุเพลิงไหม เหตุระเบิด เหตุเกิดจาก
อาวุธ กรณีพบวัตถุตองสงสัย กรณีพบวัตถุระเบิด
(ค) หนาที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยในสถานการณฉุกเฉิน กฎหมายที่เกี่ยวของ การ
รักษาสถานที่เกิดเหตุ
(๖) การติดตอสื่อสาร (ทฤษฎี ๑ ชั่วโมง ปฏิบัติ ๑ ชั่วโมง)
(ก) ทักษะการติดตอสื่อสารดวยคําพูดและการเขียน การโตตอบโดยการใชคําพูดและไมใช
คําพูด การใชภาษาที่ดีและเหมาะสมในการพูดและเขียน หลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การถายทอดขอความ
อยางถูกตอง
(ข) เทคนิคในการสื่อสารโดยคํานึงถึง พฤติกรรม/การกระทํา ตามลักษณะของบุคคลหรือ
สถานการณ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล การแสดงความรูสึกตอผูอื่น (เชน ความแตกตางทางดานวัฒนธรรม
คนพิการ บุคคลที่มีปญหาทางจิต
(ค) เทคนิคและขั้นตอนการใชวิทยุสื่อสารและการใชโทรศัพท
(๗) หลักการใชกําลัง (ทฤษฎี ๒ ชั่วโมง ปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง)
(ก) การใชอํานาจตามกฎหมาย อธิบายถึงการใชกําลังโดยชอบดวยกฎหมาย การเลือก
วิธีการที่เหมาะสมในการใชกําลัง
(ข) สภาวะการทํางานภายใตความกดดันและการรักษาความสงบเรียบรอย
/(๘) การปฐมพยาบาล…

-๓-

(๘) การปฐมพยาบาลเบื้องตน (ทฤษฎี ๒ ชั่วโมง ปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง)
(ก) การจัดการพื้นที่ฉุกเฉิน
(ข) การชวยเหลือกรณี ชอค เปนลมหมดสติ
(ค) การชวยเหลือกรณีเกิดการสําลัก หรือมีการอุดตันทางเดินหายใจ(ผูใหญ)
(ง) การชวยเหลือกรณีเสียเลือดอยางรุนแรง
(จ) ปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ (CPR)
(๙) การจัดการจราจร (ทฤษฎี ๑ ชั่วโมง ปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง)
(ก) การควบคุมคน/ยานพาหนะในพื้นที่รับผิดชอบหรือทางสาธารณะกรณีมีเหตุฉุกเฉิน
(ข) การติดตามสภาพการจราจรในพื้นที่รับผิดชอบ
(ค) การใชสัญญาณมือในการจัดการจราจร
(ง) การใชอุปกรณเพื่อควบคุมการจราจร
(จ) การแตงกายที่เหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่
(ฉ) การสงมอบหนาที่
(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
การศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีในสาขาวิชาที่สอน สวนครูผูฝกอบรมภาคปฏิบัติตองมีประสบการณในการทํางานใน
หัวขอที่ฝกอบรมมาไมนอยกวา ๑๐ ป
ข อ ๘ หลั กเกณฑ ก ารวั ด และประเมิน ผลการฝ ก อบรมในหลั ก สู ต รนี้ ให วัด ผลเป น คะแนน ผู สํ าเร็ จ
การฝกอบรมจะตองไดคะแนนรวมกันไมต่ํากวารอยละ ๖๐
ขอ ๙ ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ตองเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ
๘๐ ของระยะเวลาการฝกอบรมทั้งหลักสูตร
ประกาศ ณ วันที่.......... เดือน...........................พ.ศ. ........
พลตํารวจเอก
( จักรทิพย ชัยจินดา )
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
ประธานกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัย

