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 ท้ำยประกำศสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ เรื่อง แบบคำขอ ใบรับคำขอ หนังสือรับรอง
สถำนฝึกอบรม หนังสือรับรองกำรฝึกอบรม คำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรำยกำร และคำขอรับใบแทนหนังสือ
รับรองสถำนฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๖๐
แบบ ธภ.๘ แบบคำขอรับกำรรับรองสถำนฝึกอบรมหลักสูตรกำรรักษำควำมปลอดภัย
แบบ ธภ.๙ หนังสือรับรองสถำนฝึกอบรมหลักสูตรกำรรักษำควำมปลอดภัย
แบบ ธภ.๑๐ แบบคำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรำยกำรสถำนฝึกอบรม
แบบ ธภ.๑๑ แบบคำขอรับใบแทนหนังสือรับรองสถำนฝึกอบรม
แบบ ธภ.๑๒ หนังสือรับรองกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรรักษำควำมปลอดภัย

แบบ ธภ.๘

รับที่ ................................
วันที่ ...............................
(สำหรับเจ้ำหน้ำที่เป็นผู้กรอก

แบบคำขอรับกำรรับรองสถำนฝึกอบรมหลักสูตรกำรรักษำควำมปลอดภัย
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

บุคคลธรรมดำ

ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ

นิติบุคคล

ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนของรัฐ/สถำบันกำรศึกษำ

๒. ชื่อ-นำมสกุล (ผู้ยื่นคำขอ)
สัญชำติ
อยู่บ้ำนเลขที่
หมู่ที่
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
๓.
ชื่อ (ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ/นิติบุคคล/ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนของรัฐ/สถำบันกำรศึกษำ)
๑. ผู้ยื่นคำขอ

ที่อยู่ อำคำร
ชั้น
เลขที่
หมู่ที่
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
๔.
ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์จะขอรับกำรรับรองสถำนฝึกอบรมหลักสูตรกำรรักษำควำมปลอดภัย ณ ที่ตั้ง
เลขที่
หมู่ที่
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
ในนำมของสถำนฝึกอบรมหลักสูตรกำรรักษำควำมปลอดภัยชื่อ
๕.

ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนประกอบคำขอ ดังต่อไปนี้
๕.๑ กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นบุคคลธรรมดำ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำวหรือสำเนำหนังสือเดินทำง

สำเนำทะเบียนบ้ำน หรือสำเนำใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร หรือหลักฐำนกำรได้รับอนุญำตให้

เข้ำมำในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง
หลักฐำนแสดงควำมเป็นเจ้ำของของสถำนฝึกอบรม หรือหนังสือแสดงควำมยินยอมให้ใช้เป็นสถำน

ฝึกอบรมในกรณีสถำนฝึกอบรมนั้นเป็นของผู้อื่น
แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสถำนฝึกอบรม และแบบแปลนแผนผังอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง ภำยในบริเวณ

สถำนฝึกอบรม
หลักสูตรและเนื้อหำประกอบกำรฝึกอบรม และวิธีกำรวัดผลกำรฝึกอบรม




๕.๒








๕.๓











-๒ระเบียบกำรหรือข้อกำหนดของสถำนฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรเปิดดำเนินกำร ชื่อและจำนวนผู้ฝึกอบรม
วิธีกำรรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม อัตรำและวิธีกำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรฝึกอบรม และค่ำธรรมเนียมอื่น
เอกสำรหรือหลักฐำนอื่น ๆ (ระบุ)
กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ
เอกสำรแสดงรำยชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำวหรือสำเนำหนังสือเดินทำง
ของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
สำเนำทะเบียนบ้ำน หรือสำเนำใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร หรือหลักฐำนกำรได้รับอนุญำตให้
เข้ำมำในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมืองของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
หลักฐำนแสดงควำมเป็นเจ้ำของของสถำนฝึกอบรม หรือหนังสือแสดงควำมยินยอมให้ใช้เป็นสถำน
ฝึกอบรมในกรณีสถำนฝึกอบรมนั้นเป็นของผู้อื่น
แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสถำนฝึกอบรม และแบบแปลนแผนผังอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง ภำยในบริเวณ
สถำนฝึกอบรม
หลักสูตรและเนื้อหำประกอบกำรฝึกอบรม และวิธีกำรวัดผลกำรฝึกอบรม
ระเบียบกำรหรือข้อกำหนดของสถำนฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรเปิดดำเนินกำร ชื่อและจำนวนผู้ฝึกอบรม
วิธีกำรรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม อัตรำและวิธีกำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรฝึกอบรม และค่ำธรรมเนียมอื่น
เอกสำรหรือหลักฐำนอื่น ๆ (ระบุ)
กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นนิติบุคคล
เอกสำรแสดงรำยชื่อผู้ เป็ น หุ้ น ส่ วนทุ กคน ในกรณี เป็น ห้ ำงหุ้ นส่ ว นสำมัญ จดทะเบี ยน หรือส ำเนำ
หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งแสดงรำยกำรเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสำนักงำน และ
ผู้ มีอ ำนำจลงนำมผู กพั น นิ ติบุ ค คลที่ เป็น ปั จจุบั น โดยมี คำรับ รองของผู้ มีอ ำนำจให้ คำรับ รองตำม
กฎหมำย ไม่เกินสำมเดือนนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองนั้น
หนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคลซึ่งต้องเป็นหุ้นส่วน กรรมกำร หรือบุคคลซึ่งมีอำนำจลงนำมผู กพันนิติ
บุคคล
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำวหรือสำเนำหนังสือเดินทำง
ของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
สำเนำทะเบียนบ้ำน หรือสำเนำใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร หรือหลักฐำนกำรได้รับอนุญำต
ให้เข้ำมำในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง ของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
หลักฐำนแสดงควำมเป็นเจ้ำของของสถำนฝึกอบรม หรือหนังสือแสดงควำมยินยอมให้ใช้เป็นสถำน
ฝึกอบรมในกรณีสถำนฝึกอบรมนั้นเป็นของผู้อื่น
แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสถำนฝึกอบรม และแบบแปลนแผนผังอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง ภำยในบริเวณ
สถำนฝึกอบรม
หลักสูตรและเนื้อหำประกอบกำรฝึกอบรม และวิธีกำรวัดผลกำรฝึกอบรม
ระเบียบกำรหรือข้อกำหนดของสถำนฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรเปิดดำเนินกำร ชื่อและจำนวนผู้ฝึกอบรม
วิธีกำรรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม อัตรำและวิธีกำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรฝึกอบรม และค่ำธรรมเนียมอื่น
เอกสำรหรือหลักฐำนอื่น ๆ (ระบุ)

-๓๕.๔
กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือสถำบันกำรศึกษำ
หนังสือแจ้งควำมประสงค์ขอจัดตั้งสถำนฝึกอบรมจำกหัวหน้ำหน่วยงำน

แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสถำนฝึกอบรม และแบบแปลนแผนผังอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง ภำยในบริเวณ

สถำนฝึกอบรม
หลักสูตรและเนื้อหำประกอบกำรฝึกอบรม และวิธีกำรวัดผลกำรฝึกอบรม

ระเบียบกำรหรือข้อกำหนดของสถำนฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรเปิดดำเนินกำร ชื่อและจำนวนผู้ฝึกอบรม

วิธีกำรรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม อัตรำและวิธีกำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรฝึกอบรม และค่ำธรรมเนียมอื่น
เอกสำรหรือหลักฐำนอื่น ๆ (ระบุ)

๖.
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมและหลักฐำนที่ระบุข้ำงต้นถูกต้องเป็นจริงทุกประกำรและได้รับทรำบหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขกำรรับรองสถำนฝึกอบรมหลักสูตรกำรรักษำควำมปลอดภัยทั้งในส่วนที่ระบุไว้ในแบบคำขอรับ
กำรรับรองนี้ตลอดจน กฎหมำย ระเบียบ ประกำศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว
(ลงชื่อ)

ผู้ยื่นแบบคำขอรับกำรรับรอง
(

)

หมายเหตุ :- ชื่อสถำนฝึกอบรมหลักสูตรกำรรักษำควำมปลอดภัยที่ขอรับรองต้องไม่เป็นชื่อสถำนฝึกอบรมที่มีอยู่หรือ
เคยมีอยู่แต่ถูกยกเลิกหนังสือรับรองไปแล้ว

-๔ใบรับคาขอ
วันที่

เขียนที่
เดือน

พ.ศ.

ชื่อผู้ยื่นคาขอ
อายุ
บ้านเลขที่
หมู่ที่/ อาคาร
ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
ได้ยื่นคาขอรับการรับรองสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย
ในนามของสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยชื่อ
พร้อมเอกสารประกอบคาขอ จานวน
แผ่น
ครบถ้วน
ไม่ครบถ้วน เนื่องจากยังขาดเอกสาร ดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ)

ผู้ยื่นคาขอ
(

)

(ลงชื่อ)

ผู้รับคาขอ
(

ตาแหน่ง

)

ปี

แบบ ธภ.๙
ทะเบียนเลขที่

หนังสือรับรองสถำนฝึกอบรมหลักสูตรกำรรักษำควำมปลอดภัย
หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้แก่
ตั้งอยู่เลขที่

หมู่ที่

ตำบล/แขวง

ตรอก/ซอย
อำเภอ

ถนน
จังหวัด

เพื่อแสดงว่ำได้รับกำรรับรองเป็นสถำนฝึกอบรมหลักสูตรกำรรักษำควำมปลอดภัย ตำม
มำตรำ ๓๔ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติธุรกิจรักษำควำมปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ให้ไว้ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

พลตำรวจโท
(

)
นำยทะเบียนกลำง

แบบ ธภ.๑๐

แบบคำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรำยกำรสถำนฝึกอบรม
เขียนที่
วันที่
เดือน
ผู้มีอำนำจทำกำรแทนนิติบุคคล/สถำนฝึกอบรม

พ.ศ.
 บุคคลธรรมดำ
สัญชำติ
ถนน
จังหวัด

๑. ผู้ยื่นคำขอ 
ชื่อ – นำมสกุล
อยู่บ้ำนเลขที่
หมู่ที่
ซอย
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
๒. ชื่อ สถำนฝึกอบรม
ทะเบียนเลขที่
๓. ประสงค์จะแจ้งเปลี่ยนแปลงรำยกำรจดทะเบียนที่ได้จดทะเบียนไว้ดังนี้คือ (กรอกเฉพำะรำยกำรที่
เปลี่ยนแปลง)
 เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้ง อาคารสถานที่สถานฝึกอบรม เป็น
อำคำร
ชั้น
เลขที่
หมู่ที่
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
 เปลี่ยนแปลงชื่อสถานฝึกอบรม เป็น


อื่น ๆ (ระบุ)

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยกำรในคำขอนี้ถูกต้อง และเป็นควำมจริงทุกประกำรทั้งนี้
ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนประกอบกำรเปลี่ยนแปลงตำมรำยกำรข้ำงต้นมำพร้อมนี้แล้ว
ลงชื่อ
ผู้ยื่นคำขอ
(
)
หมายเหตุ :- ในกรณีผู้ยื่นคำขอเป็นผู้รับมอบอำนำจ ให้มีหนังสือมอบอำนำจของผู้ขอแนบมำด้วย
คาสั่งนายทะเบียน
ลงชื่อ
(

นำยทะเบียน
)

แบบ ธภ.๑๑

แบบคำขอรับใบแทนหนังสือรับรองสถำนฝึกอบรม
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

๑. ผู้ยื่นคำขอ  ผู้มีอำนำจทำกำรแทนนิติบุคคล/สถำนฝึกอบรม  บุคคลธรรมดำ
ชื่อ – นำมสกุล
สัญชำติ
อยู่บ้ำนเลขที่
หมู่ที่
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
๒. ชื่อ สถำนฝึกอบรม
ทะเบียนเลขที่
๓. ประสงค์ขอรับใบแทนหนังสือรับรองสถำนฝึกอบรม เนื่องจำก (กรอกเฉพำะรำยกำรที่ขอใบแทน)
 หนังสือรับรองสถำนฝึกอบรมสูญหำย
 หนังสือรับรองสถำนฝึกอบรมถูกทำลำย
 หนังสือรับรองสถำนฝึกอบรมชำรุดเสียหำยในสำระสำคัญ
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยกำรในคำขอนี้ถูกต้อง และเป็นควำมจริงทุกประกำรทั้งนี้
ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนที่เกี่ยวข้องดังกล่ำวข้ำงต้นมำพร้อมนี้แล้ว
ลงชื่อ
ผู้ยื่นคำขอ
(
)
หมายเหตุ :- ในกรณีผู้ยื่นคำขอเป็นผู้รับมอบอำนำจ ให้มีหนังสือมอบอำนำจของผู้ขอแนบมำด้วย
คาสั่งนายทะเบียน
ลงชื่อ
(

นำยทะเบียนกลำง

)

ตรำสัญลักษณ์
สถำนฝึกอบม

แบบ ธภ.๑๒

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

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

เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย
เมื่อวันที่.........เดือน...................พ.ศ.............ถึงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ............
ให้ไว้ ณ วันที่...........เดือน..................พ.ศ.............
รูปถ่ำย
ขนำด ๑ นิ้ว

ลงชื่อ ...................................................
(.................................................)
ผู้อานวยการสถานฝึกอบรม

