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ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน
การขอเงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน การอนุมัติเงินทดรองจ่าย การขอเงินทดรองจ่าย
การให้กู้ยืมเงิน และการชําระเงินคืนแก่กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อมในการทํางานเกี่ ยวกั บการให้เ งินช่ วยเหลือและเงิ นอุด หนุนการขอเงิน ช่วยเหลื อ
และเงินอุดหนุนการอนุมัติเงินทดรองจ่าย การขอเงินทดรองจ่าย การให้กู้ยืมเงินและการชําระเงินคืนแก่
กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อให้การบริหารกองทุน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๐ (๔) แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน
การขอเงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน การอนุมัติเงินทดรองจ่าย การขอเงินทดรองจ่าย การให้กู้ยืมเงิน
และการชําระเงินคืนแก่กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ระเบี ย บคณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน
การขอเงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน การอนุมัติเงินทดรองจ่าย การขอเงินทดรองจ่าย การให้กู้ยืมเงิน
และการชําระเงินคืนแก่กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“นายจ้ า ง” หมายความว่ า นายจ้ า งตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองแรงงานและให้
หมายความรวมถึ ง ผู้ ป ระกอบกิ จ การซึ่ ง ยอมให้ บุ ค คลหนึ่ ง บุ ค คลใดมาทํ า งานหรื อ ทํ า ผลประโยชน์
ให้แก่หรือในสถานประกอบกิจการ ไม่ว่าการทํางานหรือการทําผลประโยชน์นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใด
หรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการนั้นหรือไม่ก็ตาม
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“เงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน” หมายความว่า เงิน กองทุน หรือ ดอกผลของเงิน กองทุน
ที่จ่ายเพื่อช่วยเหลือและอุดหนุนในการดําเนินการตามมาตรา ๔๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) แห่ง
พระราชบัญญัติ
“เงินให้กู้ยืม” หมายความว่า เงินกองทุนที่จ่ายให้นายจ้างกู้ยืมเพื่อแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย
หรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคอันเนื่องจากการทํางานตามมาตรา ๔๖ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ
“เงินทดรองจ่าย” หมายความว่า เงินกองทุนที่จ่ายเป็นเงินทดรองจ่ายในการดําเนินการ
ตามมาตรา ๔๖ (๖) แห่งพระราชบัญญัติ
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
“พระราชบั ญ ญั ติ ” หมายความว่ า พระราชบั ญ ญั ติ ค วามปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ข้อ ๕ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ไ ม่ ไ ด้ กํ า หนดไว้ ใ นระเบี ย บนี้ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ หรือคําสั่งของทางราชการโดยอนุโลม
ข้อ ๖ ให้ อ ธิ บ ดี รั ก ษาการตามระเบี ย บนี้ แ ละให้ มี อํ า นาจวิ นิ จ ฉั ย ตี ค วามปั ญ หาเกี่ ย วกั บ
การปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
ทั่วไป
ข้อ ๗ เงินกองทุนต้องใช้จ่ายเพื่อกิจการตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติ ดังต่อไปนี้
(๑) การรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
และการพัฒนาแก้ไขและบริหารงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(๒) ช่วยเหลือและอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ สมาคม มูลนิธิ องค์กรเอกชน หรือบุคคล
ที่เ สนอโครงการหรื อ แผนงานในการดํ า เนิน การส่ ง เสริม สนั บ สนุ นการศึ กษาวิ จั ยและการพั ฒ นางาน
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
(๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ
(๔) สนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางานตามความเหมาะสมเป็นรายปี
(๕) ให้ น ายจ้ างกู้ ยื มเพื่ อ แก้ ไ ขสภาพความไม่ ป ลอดภัย หรื อ เพื่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ด อุ บัติ เ หตุ
และโรคอันเนื่องจากการทํางาน
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(๖) เงินทดรองจ่ายในการดําเนินการตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดสรรเงินกองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
หมวด ๒
หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคําขอรับเงินกองทุน
ข้อ ๘ ผู้มีสิทธิยื่นคําขอรับเงินกองทุน ได้แก่
(๑) หน่ ว ยงานหรื อ บุ ค คลโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ยื่ น คํ า ขอ
ตามข้อ ๗ (๑)
(๒) หน่วยงานของรัฐ สมาคม มูลนิธิ องค์กรเอกชน หรือบุคคล เป็นผู้มีสิทธิยื่นคําขอ
ตามข้อ ๗ (๒)
(๓) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้มีสิทธิยื่นคําขอตามข้อ ๗ (๓)
(๔) สถาบั น ส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการทํ า งาน
เป็นผู้มีสิทธิยื่นคําขอตามข้อ ๗ (๔)
(๕) นายจ้าง เป็นผู้มีสิทธิยื่นคําขอตามข้อ ๗ (๕)
(๖) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้มีสิทธิยื่นคําขอตามข้อ ๗ (๖)
ข้อ ๙ การยื่นคําขอรับเงินกองทุนตามข้อ ๗ (๑) (๒) และ (๕) ให้ยื่นคําขอตามแบบคําขอ
ที่แนบท้ายระเบียบนี้ พร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคําขอ
(ข) สําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์และเอกสารการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
(ค) เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
(ง) หนั ง สื อ มอบอํ า นาจซึ่ ง ปิ ด อากรแสตมป์ ต ามกฎหมายในกรณี ที่ มี ก ารมอบอํ า นาจ
สําเนาเอกสารที่นํามาประกอบการยื่นคําขอ ผู้ยื่นจะต้องรับรองสําเนาทุกฉบับ
(๒) กรณีนิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
(ข) สําเนาเอกสารการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
(ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจกระทําการแทน
นิติบุคคล
(ง) เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
(จ) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่มีการมอบอํานาจ
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สํ า เนาเอกสารที่ นํ า มาประกอบการยื่ น คํ า ขอ ต้ อ งให้ ผู้ มี อํ า นาจกระทํ า การแทนนิ ติ บุ ค คล
หรือผู้รับมอบอํานาจ เป็นผู้รับรองสําเนาพร้อมทั้งประทับตราทุกฉบับ
ข้อ ๑๐ การยื่นคําขอรับเงินกองทุนตามข้อ ๗ (๓) (๔) และ (๖) ให้ยื่นคําขอตามแบบคําขอ
ที่แนบท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๑ การยื่นคําขอรับเงินกองทุนตามข้อ ๙ และ ๑๐ ให้ยื่น ณ สํานักความปลอดภัยแรงงาน
สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด หรือศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต
ส่วนที่ ๑
เงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน
ข้อ ๑๒ การขอรับเงินกองทุนตามข้อ ๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้ยื่นเอกสารพร้อมรายละเอียด
ประกอบแบบคําขอ ดังต่อไปนี้
(ก) วัตถุประสงค์
(ข) ประมาณการค่าใช้จ่ายและแผนการดําเนินงาน
(ค) จํานวนเงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน
(ง) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินงาน
ข้อ ๑๓ ในกรณี ที่ ผู้ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรเงิ น กองทุ น ตามข้ อ ๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔)
ไม่ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเงิน หรือมีการเปลี่ยนวัตถุประสงค์
หรื อ แผนการดํ า เนิ น งาน คณะกรรมการมี อํ า นาจเรี ย กคื น เงิ น ที่ ใ ห้ ก ารช่ ว ยเหลื อ และอุ ด หนุ น
หรือสั่งระงับการให้การช่วยเหลือและอุดหนุนตามที่เห็นสมควร แล้วแต่กรณี
ส่วนที่ ๒
เงินกู้ยืม
ข้อ ๑๔ การยื่นคําขอกู้ยืมเงินตามข้อ ๗ (๕) ให้ยื่นเอกสารพร้อมรายละเอียดประกอบ
แบบคําขอ ดังต่อไปนี้
(ก) วัตถุประสงค์
(ข) ประมาณการค่าใช้จ่ายและแผนการดําเนินงาน
(ค) แผนการชํ า ระคื น เงิ น กู้ ยื ม พร้ อ มข้ อ เสนอเกี่ ย วกั บ หลั ก ทรั พ ย์ ที่ จ ะนํ า มาใช้
ในการค้ําประกัน
(ง) จํานวนเงินกู้ยืม
(จ) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินงาน
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกู้ยืมตามข้อ ๗ (๕) ไม่ดําเนินการตามที่ยื่นคําขอ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเงิน หรือไม่ได้ดําเนินการตามวัตถุประสงค์หรือแผนการดําเนินงาน
ที่ ข อกู้ ผู้ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรเงิ น กู้ ยื ม ต้ อ งเสี ย เบี้ ย ปรั บ เพราะเหตุ ผิ ด สั ญ ญาในอั ต ราร้ อ ยละเจ็ ด ครึ่ ง ต่ อ ปี
ของวงเงินกู้ยืมที่ได้รับอนุมัตินับแต่วันที่มีการผิดสัญญา

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๙๗ ง

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ เมษายน ๒๕๕๙

ส่วนที่ ๓
เงินทดรองจ่าย
ข้อ ๑๖ การยื่นคําขอเงินทดรองจ่ายตามข้อ ๗ (๖) ให้ยื่นคําขอตามแบบคําขอที่แนบท้าย
ระเบียบพร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาคําสั่งอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายให้ดําเนินการจัดการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตาม
คําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ
(๒) รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามคําสั่ง เช่น แผนปรับปรุงแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย
ระยะเวลาการดําเนินงาน
(๓) จํานวนเงินทดรองจ่าย
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรเงินทดรองจ่ายตามข้อ ๗ (๖) ไม่ดําเนินการตามที่
ยื่ น คํ า ขอภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ เงิ น หรื อ เปลี่ ย นวั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ แผนการดํ า เนิ น งาน
คณะกรรมการมีอํานาจเรียกคืนเงินที่ให้การจัดสรรคืน
หมวด ๓
การพิจารณาอนุมัติเงินกองทุน
ส่วนที่ ๑
เงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน
ข้อ ๑๘ การพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนตามข้อ ๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้พิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) วัตถุประสงค์
(๒) ประมาณการค่าใช้จ่ายและแผนการดําเนินงาน
(๓) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินงาน
(๔) อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
เมื่อคณะกรรมการมีมติแล้วให้แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ยื่นคําขอรับเงินกองทุนเป็นหนังสือ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ
ข้อ ๑๙ ก่อนการจ่ายเงินกรณีผู้ได้รับการอนุมัติการจ่ายเงินกองทุนตามข้อ ๑๘ ที่มิได้เป็น
หน่วยงานของรัฐ ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดทําหลักฐานตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๙๗ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ เมษายน ๒๕๕๙

ส่วนที่ ๒
เงินกู้ยืม
ข้อ ๒๐ การพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนตามข้อ ๗ (๕) ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) วัตถุประสงค์ ประมาณการค่าใช้จ่าย และแผนการดําเนินงานที่ขอกู้
(๒) ความสามารถในการชําระคืนเงินกู้ของนายจ้างผู้กู้ โดยพิจารณาจากสถานะทางการเงิน
หรือแผนการชําระคืนเงินกู้ยืม
(๓) ข้อเสนอเกี่ยวกับหลักทรัพย์ค้ําประกัน
(๔) อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ข้อ ๒๑ วงเงินกู้ยืม ระยะเวลาการให้กู้ อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ระยะเวลาการปลอดการชําระคืนเงินต้น
ระยะเวลาการยกเว้นดอกเบี้ย ระยะเวลาการชําระคืนเงินกู้ และประเภทของหลักทรัพย์ค้ําประกัน
ในการกู้ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ
เมื่อคณะกรรมการมีมติแล้วให้แจ้งผลการพิจารณาแก่นายจ้างผู้ยื่นคําขอกู้เป็นหนังสือภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ
ข้อ ๒๒ ก่ อ นการจ่ า ยเงิ น กู้ ยื ม ให้ แ ก่ น ายจ้ า งผู้ กู้ ให้ ก รมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน
จัดทําสัญญากู้ยืมไว้เป็นหลักฐานตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด
ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายลงนามในสัญญาในฐานะผู้ให้กู้ และให้นายจ้างผู้กู้ลงนาม
ในฐานะผู้กู้
ข้อ ๒๓ เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาการใช้คืนตามสัญญา หากนายจ้างผู้กู้ไม่ชําระหนี้ให้เสร็จสิ้น
ภายในกําหนดหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดสัญญา ให้ผู้ให้กู้บอกกล่าวเป็นหนังสือแก่นายจ้างผู้กู้ชําระเงินกู้
พร้อมดอกเบี้ย และค่าปรับภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าว เมื่อพ้นกําหนดนี้แล้ว
หากไม่ชําระหนี้ ให้ผู้ให้กู้ดําเนินการตามกฎหมายเพื่อบังคับชําระหนี้ต่อไป
ส่วนที่ ๓
เงินทดรองจ่าย
ข้อ ๒๔ การพิจารณาอนุมัติเงินทดรองจ่ายตามข้อ ๗ (๖) ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) สําเนาคําสั่งของอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายให้ดําเนินการจัดการแก้ไขเพื่อให้เป็นไป
ตามคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ
(๒) รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ เช่น แผนปรับปรุงแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย
ระยะเวลาการดําเนินงาน
(๓) อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๙๗ ง

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ เมษายน ๒๕๕๙

เมื่อคณะกรรมการมีมติแล้วให้แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ยื่นคําขอเงินทดรองจ่ายเป็นหนังสือ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ
ข้อ ๒๕ ก่อนการจ่ายเงินทดรองจ่ายตามข้อ ๒๔ ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จัดทําหลักฐานตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พรรณี ศรียุทธศักดิ์
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ประธานกรรมการบริหาร
กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

แบบ กทภ.๑

แบบคําขอเงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน
จากกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ตามระเบียบคณะกรรมการฯ ข้อ ๗ (๑) และ (๒)
เขียนที่………………………………………………………
วันที่........เดือน.......................... พ.ศ. ..............
เรียน ประธานกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว...............................................................................................................
ชื่อหน่วยงาน/หน่วยงานของรัฐ/สมาคม/มูลนิธิ/องค์กรเอกชน.........................................................
โดย(นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................ผู้มีอํานาจกระทําการแทน
เลขประจําตัวประชาชน.........................................เลขทะเบียน............................................................................
ที่อยู่เลขที.่ .........................หมู่ท.ี่ ............ตรอก/ซอย...............................ถนน........................................................
แขวง/ตําบล...............................เขต/อําเภอ.............................. จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์...............
โทรศัพท์....................................โทรสาร......................................Email…..……………………………………………………
โดย (นาย/นาง/นางสาว).............................................................เลขประจําตัวประชาชน.....................................
ในฐานะผู้รับมอบอํานาจ
ที่อยู่เลขที.่ .........................หมู่ท.ี่ ............ตรอก/ซอย...............................ถนน........................................................
แขวง/ตําบล...............................เขต/อําเภอ.............................. จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์...............
โทรศัพท์....................................โทรสาร......................................Email…..……………………………………………………
มีความประสงค์จะขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทํางาน ดังนี้
เงิน ช่ว ยเหลือ และเงิน อุดหนุน เพื่อ การรณรงค์ส่ง เสริม ความปลอดภัย อาชีว อนามัย และ
สภาพแวดล้อ มในการทํา งาน และการพัฒ นาแก้ไ ขและบริห ารงานความปลอดภัย อาชีว อนามัย และ
สภาพแวดล้อ มในการทํา งาน โดยได้รับ ความเห็น ชอบของคณะกรรมการบริห ารกองทุน ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เมื่อวันที่............เดือน..........................พ.ศ. .....................
เป็นจํานวนเงิน..................................................บาท (..........................................................................................)
เพื่อดําเนินการ.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
เงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยและการพัฒนางานด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
เป็นจํานวนเงิน..................................................................บาท (..........................................................................)
เพื่อดําเนินการ.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

-๒ทั้งนี้ได้แนบเอกสารหลักฐานพร้อมรายละเอียดประกอบการยื่นคําขอมาด้วยแล้ว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นและเอกสารหลักฐานพร้อมรายละเอียดประกอบการยื่น
คําขอที่แนบมานี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ประทับตรานิติบุคคล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ ..........................................................ผู้ยื่นคําขอ
(.........................................................)

-๓-

เอกสารแนบ
๑. กรณี เงิ นช่ วยเหลื อและเงิ นอุ ดหนุ นเพื่ อการรณรงค์ ส่ งเสริ มความปลอดภั ย อาชี วอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํา งาน และการพัฒ นาแก้ไ ขและบริห ารงานความปลอดภัย อาชีว อนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
๑.๑ บุคคลธรรมดา
โครงการหรือแผนงานในการรณรงค์ส่งเสริมที่ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคําขอ
หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่มีการ
มอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รบั มอบอํานาจ
๑.๒ หน่วยงาน
โครงการหรือแผนงานในการรณรงค์ส่งเสริมที่ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคําขอ
สําเนาหนังสือจดทะเบียน
หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่มีการ
มอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รบั มอบอํานาจ
๒. กรณีเงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยและการพัฒนางาน
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
๒.๑ บุคคลธรรมดา
โครงการหรือแผนงานในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยและการพัฒนา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคําขอ
หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่มีการ
มอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รบั มอบอํานาจ
๒.๒ หน่วยงาน
โครงการหรือแผนงานในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยและการพัฒนา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคําขอ
สําเนาหนังสือจดทะเบียน
หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่มีการ
มอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รบั มอบอํานาจ

แบบ กทภ. ๒

แบบคําขอเงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน
จากกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ตามระเบียบคณะกรรมการฯ ข้อ ๗ (๓)
เขียนที่………………………………………………………
วันที่..........เดือน........................ พ.ศ. ..............
เรียน ประธานกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีความประสงค์ขอรับเงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุนจาก
กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .... เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน โดยได้แนบประมาณการรายจ่ายกองทุนความปลอดภัย
อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการทํ า งาน ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. .... ที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ จ าก
กระทรวงการคลัง เป็นจํานวนเงิน..........................................บาท.....................................................) มาพร้อมนี้
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อ มในการทํ างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยได้แ นบแผนการดํ าเนินการที่ผ่านความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานพร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย
เป็นจํานวนเงิน.............................................บาท (.............................................................................) มาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ ..........................................................ผู้ยื่นคําขอ
(.........................................................)
ตําแหน่ง........................................................

แบบ กทภ. ๓

แบบคําขอเงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน
จากกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ตามระเบียบคณะกรรมการฯ ข้อ ๗ (๔)
เขียนที่………………………………………………………
วันที่........เดือน.......................... พ.ศ. ..............
เรียน ประธานกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ข้าพเจ้า............................................................................................................................................
ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
เลขประจําตัวประชาชน.........................................................................................................................................
ที่อยู่เลขที.่ .........................หมู่ท.ี่ ............ตรอก/ซอย...............................ถนน........................................................
แขวง/ตําบล...............................เขต/อําเภอ.............................. จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์...............
โทรศัพท์....................................โทรสาร......................................Email…..……………………………………………………
โดย (นาย/นาง/นางสาว).............................................................เลขประจําตัวประชาชน.....................................
ในฐานะผู้รับมอบอํานาจ
ที่อยู่เลขที.่ .........................หมู่ท.ี่ ............ตรอก/ซอย...............................ถนน........................................................
แขวง/ตําบล...............................เขต/อําเภอ.............................. จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์...............
โทรศัพท์....................................โทรสาร......................................Email…..……………………………………………………
มีความประสงค์จะขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทํางาน เพื่อดําเนินการ.....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ได้แนบเอกสารหลักฐานพร้อมรายละเอียดประกอบการยื่นคําขอมาด้วยแล้ว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นและเอกสารหลักฐานพร้อมรายละเอียดประกอบการยื่น
คําขอที่แนบมานี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ประทับตราสถาบันฯ
(ถ้ามี)

ลงชื่อ ..........................................................ผู้ยื่นคําขอ
(.........................................................)

-๒-

เอกสารแนบ
โครงการหรือแผนงาน
เอกสารอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่มีการ
มอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รบั มอบอํานาจ

แบบ กทภ. ๔

แบบคําขอกู้ยืมเงิน
จากกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ตามระเบียบคณะกรรมการฯ ข้อ ๗ (๕)
เขียนที่………………………………………………………
วันที่........เดือน.......................... พ.ศ. ..............
เรียน ประธานกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................
บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจํากัด..................................................................................................................
โดย(นาย/นาง/นางสาว)................................................................................ผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล
เลขประจําตัวประชาชน........................................................................................................................................
ทะเบียนการค้า
ทะเบียนอุตสาหกรรม
ทะเบียนอื่น ๆ ระบุ.......................................................
ทะเบียนนิติบุคคล หมายเลข (ตามทะเบียนที่แนบ).....................................................................................
ที่อยู่เลขที.่ .........................หมู่ท.ี่ ............ตรอก/ซอย...............................ถนน........................................................
แขวง/ตําบล...............................เขต/อําเภอ.............................. จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์...............
โทรศัพท์....................................โทรสาร......................................Email…..……………………………………………………
ประเภทกิจการ......................................................................................................................................................
มีลูกจ้างจํานวน.........................คน เป็นชาย.....................คน เป็นหญิง......................คน
โดย (นาย/นาง/นางสาว/)............................................................เลขประจําตัวประชาชน....................................
ในฐานะผู้รับมอบอํานาจ
ที่อยู่เลขที.่ .........................หมู่ท.ี่ ............ตรอก/ซอย...............................ถนน........................................................
แขวง/ตําบล...............................เขต/อําเภอ.............................. จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์...............
โทรศัพท์....................................โทรสาร......................................Email…..……………………………………………………
มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจากกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
เป็นจํานวนเงิน........................................................บาท (....................................................................................)
เพื่อดําเนินการ.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ได้แนบเอกสารหลักฐานพร้อมรายละเอียดประกอบการยื่นคําขอมาด้วยแล้ว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นและเอกสารหลักฐานพร้อมรายละเอียดประกอบการยื่น
คําขอที่แนบมานี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ประทับตรานิติบุคคล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ ..........................................................ผู้ยื่นคําขอ
(.........................................................)

-๒เอกสารแนบ
๑. กรณีบคุ คลธรรมดา
แบบรายละเอียดประกอบคําขอกู้ยืมเงิน
แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
ใบเสนอราคาอย่างน้อย ๑ ราย
แผนผังแบบแปลนการปรับปรุงแก้ไขโดยวิศวกรรับรอง (ถ้ามี)
หลักฐานทางการเงิน ( Bank Statement) ย้อนหลัง ๓ เดือน
สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคําขอกู้ยืมเงิน
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายพร้อมสําเนาบัตรประชาชน และ
สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจ)

๒. กรณีนิติบุคคล
แบบรายละเอียดประกอบคําขอกู้ยืมเงิน
แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
ใบเสนอราคาอย่างน้อย ๑ ราย
แผนผังแบบแปลนการปรับปรุงแก้ไขโดยวิศวกรรับรอง (ถ้ามี)
งบการเงินย้อนหลัง ๒ ปี
หลักฐานทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลัง ๓ เดือน
สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคําขอกู้ยืมเงิน
สําเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคลที่เป็นปัจจุบัน
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ภ.ง.ด. ๕๐) ย้อนหลัง ๒ ปี
หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายพร้อมสําเนาบัตรประชาชน และ
สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจ)

แบบ กทภ. ๕

แบบคําขอเงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน
จากกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ตามระเบียบคณะกรรมการฯ ข้อ ๗ (๖)
เขียนที่………………………………………………………
วันที่........เดือน.......................... พ.ศ. ..............
เรียน ประธานกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีความประสงค์ขอรับเงินทดรองจ่ายในการดําเนินการตามมาตรา ๓๗
แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อดําเนินการ......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ชื่อนายจ้าง/สถานประกอบกิจการ.........................................................................................................................
ที่อยู่เลขที่...............................................................................................................................................................
ตามคําสั่ง (อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย) ลงวันที่............................................................................................
เป็นเงินทดรองจ่ายจํานวน....................................................บาท (......................................................................)
โดยได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
สําเนาคําสั่งพนักงานตรวจความปลอดภัย
หนังสือเตือนให้นายจ้างปฏิบัติตามคําสั่งพนักงานตรวจความปลอดภัย
สําเนาคําสั่งอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายให้ดําเนินการจัดการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามคําสั่ง
พนักงานตรวจความปลอดภัย
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ ..........................................................ผู้ยื่นคําขอ
(.........................................................)
ตําแหน่ง........................................................

