เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๒๙ ง

หน้า ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

ประกาศสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
เรื่อง แบบคําขอ ใบรับคําขอ หนังสือรับรองสถานฝึกอบรม หนังสือรับรองการฝึกอบรม
คําขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการ และคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองสถานฝึกอบรม
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดแบบยื่นคําขอหนังสือ รับรองสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษา
ความปลอดภั ย อาศั ย อํ า นาจตามความในข้ อ ๘ และข้ อ ๑๒ แห่ ง กฎกระทรวงการรั บ รอง
สถานฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รการรั ก ษาความปลอดภั ย พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ บั ญ ชาการตํ า รวจแห่ ง ชาติ
จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ คําขอรับการรับรองสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย และใบรับคําขอ
ให้ใช้แบบ ธภ.๘ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๒ หนังสือรับรองสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยให้ใช้แบบ ธภ.๙
ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ คําขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการสถานฝึกอบรม ให้ใช้แบบ ธภ.๑๐ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๔ คําขอรับใบแทนหนังสือรับรองสถานฝึกอบรม ให้ใช้แบบ ธภ.๑๑ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๕ หนังสือรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยให้ใช้แบบ ธภ.๑๒
ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลตํารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

แบบคําขอ ธภ.๘ -๑๒ ท้ายประกาศสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เรื่อง แบบคําขอ ใบรับคําขอ หนังสือรับรอง
สถานฝึกอบรม หนังสือรับรองการฝึกอบรม คําขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการ และคําขอรับใบแทนหนังสือ
รับรองสถานฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๖๐
แบบ ธภ.๘ แบบคําขอรับการรับรองสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย
แบบ ธภ.๙ หนังสือรับรองสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย
แบบ ธภ.๑๐ แบบคําขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการสถานฝึกอบรม
แบบ ธภ.๑๑ แบบคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองสถานฝึกอบรม
แบบ ธภ.๑๒ หนังสือรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย

แบบ ธภ.๘

รับที่ ................................
วันที่ ...............................
(สําหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก

แบบคําขอรับการรับรองสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

บุคคลธรรมดา

ห้างหุ้นส่วนสามัญ

นิติบุคคล

ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ/สถาบันการศึกษา

๒. ชื่อ-นามสกุล (ผู้ยื่นคําขอ)
สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ซอย
ถนน
แขวง/ตําบล
เขต/อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
๓.
ชื่อ (ห้างหุ้นส่วนสามัญ/นิติบคุ คล/ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ/สถาบันการศึกษา)
๑. ผู้ยื่นคําขอ

ที่อยู่ อาคาร
ชั้น
เลขที่
หมู่ที่
ซอย
ถนน
แขวง/ตําบล
เขต/อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
๔.
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับการรับรองสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ณ ที่ตั้ง
เลขที่
หมู่ที่
ซอย
ถนน
แขวง/ตําบล
เขต/อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
ในนามของสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยชื่อ
๕.

ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานประกอบคําขอ ดังต่อไปนี้
๕.๑ กรณีผู้ยื่นคําขอเป็นบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง

สําเนาทะเบียนบ้าน หรือสําเนาใบสําคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือหลักฐานการได้รับอนุญาตให้

เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของของสถานฝึกอบรม หรือหนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้เป็นสถาน

ฝึกอบรมในกรณีสถานฝึกอบรมนั้นเป็นของผู้อื่น
แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสถานฝึกอบรม และแบบแปลนแผนผังอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ภายในบริเวณ

สถานฝึกอบรม
หลักสูตรและเนื้อหาประกอบการฝึกอบรม และวิธีการวัดผลการฝึกอบรม




๕.๒








๕.๓











-๒ระเบียบการหรือข้อกําหนดของสถานฝึกอบรมเกี่ยวกับการเปิดดําเนินการ ชื่อและจํานวนผู้ฝึกอบรม
วิธีการรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม และค่าธรรมเนียมอื่น
เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ (ระบุ)
กรณีผู้ยื่นคําขอเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ
เอกสารแสดงรายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง
ของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
สําเนาทะเบียนบ้าน หรือสําเนาใบสําคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือหลักฐานการได้รับอนุญาตให้
เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของของสถานฝึกอบรม หรือหนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้เป็นสถาน
ฝึกอบรมในกรณีสถานฝึกอบรมนั้นเป็นของผู้อื่น
แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสถานฝึกอบรม และแบบแปลนแผนผังอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ภายในบริเวณ
สถานฝึกอบรม
หลักสูตรและเนื้อหาประกอบการฝึกอบรม และวิธีการวัดผลการฝึกอบรม
ระเบียบการหรือข้อกําหนดของสถานฝึกอบรมเกี่ยวกับการเปิดดําเนินการ ชื่อและจํานวนผู้ฝึกอบรม
วิธีการรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม และค่าธรรมเนียมอื่น
เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ (ระบุ)
กรณีผู้ยื่นคําขอเป็นนิติบุคคล
เอกสารแสดงรายชื่อผู้ เป็น หุ้ น ส่วนทุ กคน ในกรณี เป็ นห้ างหุ้ นส่วนสามั ญ จดทะเบี ยน หรือสําเนา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสํานักงาน และ
ผู้มี อํานาจลงนามผู กพั น นิ ติ บุ ค คลที่ เป็ น ปั จจุ บั น โดยมี คํ ารับ รองของผู้ มี อํานาจให้ คํ ารับ รองตาม
กฎหมาย ไม่เกินสามเดือนนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองนั้น
หนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคลซึ่งต้องเป็นหุ้นส่วน กรรมการ หรือบุคคลซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคล
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง
ของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
สําเนาทะเบียนบ้าน หรือสําเนาใบสําคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือหลักฐานการได้รับอนุญาต
ให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของของสถานฝึกอบรม หรือหนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้เป็นสถาน
ฝึกอบรมในกรณีสถานฝึกอบรมนั้นเป็นของผู้อื่น
แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสถานฝึกอบรม และแบบแปลนแผนผังอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ภายในบริเวณ
สถานฝึกอบรม
หลักสูตรและเนื้อหาประกอบการฝึกอบรม และวิธีการวัดผลการฝึกอบรม
ระเบียบการหรือข้อกําหนดของสถานฝึกอบรมเกี่ยวกับการเปิดดําเนินการ ชื่อและจํานวนผู้ฝึกอบรม
วิธีการรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม และค่าธรรมเนียมอื่น
เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ (ระบุ)

-๓๕.๔
กรณีผู้ยื่นคําขอเป็นส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา
หนังสือแจ้งความประสงค์ขอจัดตั้งสถานฝึกอบรมจากหัวหน้าหน่วยงาน

แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสถานฝึกอบรม และแบบแปลนแผนผังอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ภายในบริเวณ

สถานฝึกอบรม
หลักสูตรและเนื้อหาประกอบการฝึกอบรม และวิธีการวัดผลการฝึกอบรม

ระเบียบการหรือข้อกําหนดของสถานฝึกอบรมเกี่ยวกับการเปิดดําเนินการ ชื่อและจํานวนผู้ฝึกอบรม

วิธีการรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม และค่าธรรมเนียมอื่น
เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ (ระบุ)

๖.
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและหลักฐานที่ระบุข้างต้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการและได้รับทราบหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการรับรองสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยทั้งในส่วนที่ระบุไว้ในแบบคําขอรับ
การรับรองนี้ตลอดจน กฎหมาย ระเบียบ ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว
(ลงชื่อ)

ผู้ยื่นแบบคําขอรับการรับรอง
(

)

หมายเหตุ :- ชื่อสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยที่ขอรับรองต้องไม่เป็นชื่อสถานฝึกอบรมที่มีอยูห่ รือ
เคยมีอยู่แต่ถูกยกเลิกหนังสือรับรองไปแล้ว

-๔ใบรับคําขอ
วันที่

เขียนที่
เดือน

พ.ศ.

ชื่อผู้ยื่นคําขอ
อายุ
บ้านเลขที่
หมูท่ /ี่ อาคาร
ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
ได้ยื่นคําขอรับการรับรองสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย
ในนามของสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยชื่อ
พร้อมเอกสารประกอบคําขอ จํานวน
แผ่น
ครบถ้วน
ไม่ครบถ้วน เนื่องจากยังขาดเอกสาร ดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ)

ผู้ยื่นคําขอ
(

)

(ลงชื่อ)

ผู้รบั คําขอ
(

ตําแหน่ง


)

ปี

แบบ ธภ.๙
ทะเบียนเลขที่

หนังสือรับรองสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย
หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้แก่
ตั้งอยู่เลขที่

หมู่ที่

ตําบล/แขวง

ตรอก/ซอย
อําเภอ

ถนน
จังหวัด

เพื่อแสดงว่าได้รับการรับรองเป็นสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ตาม
มาตรา ๓๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ให้ไว้ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

พลตํารวจโท
(

)
นายทะเบียนกลาง

แบบ ธภ.๑๐

แบบคําขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการสถานฝึกอบรม
เขียนที่
วันที่
เดือน
ผู้มีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล/สถานฝึกอบรม

พ.ศ.
 บุคคลธรรมดา
สัญชาติ
ถนน
จังหวัด

๑. ผู้ยื่นคําขอ 
ชื่อ – นามสกุล
อยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ซอย
แขวง/ตําบล
เขต/อําเภอ
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
๒. ชื่อ สถานฝึกอบรม
ทะเบียนเลขที่
๓. ประสงค์จะแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนที่ได้จดทะเบียนไว้ดังนี้คือ (กรอกเฉพาะรายการที่
เปลี่ยนแปลง)
 เปลีย่ นแปลงสถานทีต่ ั้ง อาคารสถานทีส่ ถานฝึกอบรม เป็น
อาคาร
ชั้น
เลขที่
หมู่ที่
ซอย
ถนน
แขวง/ตําบล
เขต/อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
 เปลีย่ นแปลงชื่อสถานฝึกอบรม เป็น



อื่น ๆ (ระบุ)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในคําขอนี้ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการทั้งนี้
ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานประกอบการเปลี่ยนแปลงตามรายการข้างต้นมาพร้อมนี้แล้ว
ลงชื่อ
ผู้ยื่นคําขอ
(
)
หมายเหตุ :- ในกรณีผู้ยื่นคําขอเป็นผู้รับมอบอํานาจ ให้มหี นังสือมอบอํานาจของผู้ขอแนบมาด้วย
คําสั่งนายทะเบียน
ลงชื่อ
(

นายทะเบียน
)

แบบ ธภ.๑๑

แบบคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองสถานฝึกอบรม
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

๑. ผู้ยื่นคําขอ  ผู้มีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล/สถานฝึกอบรม  บุคคลธรรมดา
ชื่อ – นามสกุล
สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ซอย
ถนน
แขวง/ตําบล
เขต/อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
๒. ชื่อ สถานฝึกอบรม
ทะเบียนเลขที่
๓. ประสงค์ขอรับใบแทนหนังสือรับรองสถานฝึกอบรม เนื่องจาก (กรอกเฉพาะรายการที่ขอใบแทน)
 หนังสือรับรองสถานฝึกอบรมสูญหาย
 หนังสือรับรองสถานฝึกอบรมถูกทําลาย
 หนังสือรับรองสถานฝึกอบรมชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในคําขอนี้ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการทั้งนี้
ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานที่เกีย่ วข้องดังกล่าวข้างต้นมาพร้อมนี้แล้ว
ลงชื่อ
ผู้ยื่นคําขอ
(
)
หมายเหตุ :- ในกรณีผู้ยื่นคําขอเป็นผู้รับมอบอํานาจ ให้มหี นังสือมอบอํานาจของผู้ขอแนบมาด้วย
คําสั่งนายทะเบียน
ลงชื่อ
(

นายทะเบียนกลาง

)

ตราสัญลักษณ์
สถานฝึกอบม

แบบ ธภ.๑๒

หนังสือรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย
(ชื่อสถานฝึกอบรม)…………………………………………………….

หนังสือรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า
(ชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม)............................................................................

เป็นผูผ้ า่ นการฝึกอบรมตามหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย
เมื่อวันที่.........เดือน...................พ.ศ.............ถึงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ............
ให้ไว้ ณ วันที่...........เดือน..................พ.ศ.............
รูปถ่าย
ขนาด ๑ นิ้ว

ลงชื่อ ...................................................
(.................................................)
ผู้อํานวยการสถานฝึกอบรม

