
แบบ กทภ. ๔ 

แบบคําขอกูยืมเงิน 

จากกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ตามระเบียบคณะกรรมการฯ ขอ ๗ (๕) 

เขียนท่ี……………………………………………………… 

วันท่ี........เดือน.......................... พ.ศ. .............. 

เรียน ประธานกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................ 

บริษัท/หางหุนสวนจํากัด.................................................................................................................. 

โดย (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................ผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 

เลขประจาํตัวประชาชน........................................................................................................................................ 

      ทะเบียนการคา        ทะเบียนอุตสาหกรรม     ทะเบียนอ่ืน ๆ ระบ.ุ...................................................... 

      ทะเบียนนิติบุคคล  หมายเลข (ตามทะเบียนท่ีแนบ)..................................................................................... 

ท่ีอยูเลขท่ี..........................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย...............................ถนน........................................................ 

แขวง/ตําบล...............................เขต/อําเภอ.............................. จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย............... 

โทรศัพท....................................โทรสาร......................................Email…..…………………………………………………… 

ประเภทกิจการ...................................................................................................................................................... 

มีลูกจางจํานวน.........................คน เปนชาย.....................คน เปนหญิง......................คน  

โดย (นาย/นาง/นางสาว/)............................................................เลขประจาํตัวประชาชน.................................... 

ในฐานะผูรับมอบอํานาจ 

ท่ีอยูเลขท่ี..........................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย...............................ถนน........................................................ 

แขวง/ตําบล...............................เขต/อําเภอ.............................. จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย............... 

โทรศัพท....................................โทรสาร......................................Email…..…………………………………………………… 

มีความประสงคจะขอกูยืมเงินจากกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน          

เปนจํานวนเงิน........................................................บาท (....................................................................................) 

เพ่ือดําเนินการ....................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

 ท้ังนี้ไดแนบเอกสารหลักฐานพรอมรายละเอียดประกอบการยื่นคําขอมาดวยแลว 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนและเอกสารหลักฐานพรอมรายละเอียดประกอบการยื่น

คําขอท่ีแนบมานี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

 

 

     ลงชื่อ ..........................................................ผูยื่นคําขอ 

            (.........................................................) 

 

ประทับตรานิติบุคคล 

(ถามี) 



 

- ๒ - 

   

 

เอกสารแนบ  

๑. กรณีบุคคลธรรมดา 

         แบบรายละเอียดประกอบคําขอกูยืมเงิน 

     แบบประมาณการคาใชจาย  

     ใบเสนอราคาอยางนอย ๑ ราย 

     แผนผังแบบแปลนการปรับปรุงแกไขโดยวิศวกรรับรอง (ถามี) 

     หลักฐานทางการเงิน ( Bank Statement) ยอนหลัง ๓ เดือน 

     สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูยื่นคําขอกูยืมเงิน  

     สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนท่ีเก่ียวของ (ถามี) 

                                  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายพรอมสําเนาบัตรประชาชน และ   
                                  สําเนาทะเบียนบานของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจ) 

 

      

  ๒. กรณีนิติบุคคล 

                  แบบรายละเอียดประกอบคําขอกูยืมเงิน 

     แบบประมาณการคาใชจาย  

     ใบเสนอราคาอยางนอย ๑ ราย 

     แผนผังแบบแปลนการปรับปรุงแกไขโดยวิศวกรรับรอง (ถามี) 

     งบการเงินยอนหลัง ๒ ป  

     หลักฐานทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง ๓ เดือน 

     สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูยื่นคําขอกูยืมเงิน  

     สําเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีเปนปจจุบัน 

     แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล (ภ.ง.ด. ๕๐) ยอนหลงั ๒ ป 

     หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายพรอมสําเนาบัตรประชาชน และ   
                                  สําเนาทะเบียนบานของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจ)  
 



 
รายละเอียดประกอบคําขอกูยืมเงิน 

๑. ขอมูลทั่วไปของผูยื่นคําขอกูยืมเงิน 

     ๑.๑ กรณีบุคคลธรรมดา 

  ชื่อ – นามสกุลผูกูยืม นาย/นาง/นางสาว               . 

  ท่ีอยูเลขท่ี     หมูท่ี      ถนน        แขวง/ตําบล              . 

 เขต/อําเภอ    จังหวัด        

 โทรศัพท    โทรสาร       

 E-mail            

 ชื่อโรงงานหรือสถานประกอบกิจการ (ถามี)      . 

         ๑.๒ กรณีเปนนิติบุคคล 

 ชื่อบริษัท/หางหุนสวนจํากัด         

 ตั้งอยูเลขท่ี     หมูท่ี      ถนน         แขวง/ตําบล             . 

 เขต/อําเภอ    จังหวัด        

 โทรศัพท    โทรสาร       

 E-mail            

๒. สภาพทั่วไปของสถานประกอบกิจการ/โรงงาน และสภาพความไมปลอดภัยที่อาจกอใหเกิด

อุบัติเหตุหรือโรคอันเนื่องจากการทํางาน 

 ๒.๑ สภาพท่ัวไปของสถานประกอบกิจการ/โรงงาน         

             

             

                                          
  ๒.๒  สภาพความไมปลอดภัยของสถานประกอบกิจการ/โรงงานท่ีอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุ 
หรือโรคอันเนื่องจากการทํางาน          

             

             

                                   

                  
  ๒.๓ อุบัติเหตุหรือโรคอันเนื่องจากการทํางานท่ีลูกจางอาจไดรับ     
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๓. วัตถุประสงคในการกูยืมเงินเพ่ือดําเนินการ       

             

                                   

             

                                                

๔. แผนการดําเนินงาน (ใหทําเปนตารางระบุรายละเอียดและระยะเวลาการดําเนินงาน) 

             

             

                                          

๕. แผนการชําระคืนเงินกูยืม (ใหระบุวาปลอดการชําระคืนเงินตนในปแรกหรือไม  

และระบจํุานวนงวดพรอมจํานวนเงินที่จะชําระคืน)      

             

                     
๖.  ระบหุลักทรัพยที่จะนํามาใชในการคํ้าประกัน (หลักทรัพยคํ้าประกันจะใชในวันทําสญัญา) 

             

                                                              

๗.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินงาน               . 

             

              

              

๘.  ภาพถายเพ่ือประกอบการพิจารณา  

  - ภาพถายสภาพความไมปลอดภัยท่ีเก่ียวของ (ใหถายภาพสภาพความไมปลอดภัยในรูปแบบ 

ไฟลรูปภาพ และสงมาทาง e-mail : safetyfund@labour.mail.go.th) 

 

 

       ....................................................... ผูยื่นคําขอ  

               (.......................................................) 

          

mailto:safetyfund@labour.mail.go.th


ประมาณการคาใชจาย 

นิติบุคคล บริษัท/หางหุนสวนจํากัด……………………………………………………………………………... 

บุคคลธรรมดา นาย/นาง/นางสาว ........................................................................................... 

ลําดับท่ี รายการท่ีจะดําเนินการ 
ประมาณการคาใชจาย 

จํานวน (ระบุหนวย) ราคาตอหนวย (รวม VAT) จํานวนเงิน 

 ๑..............................................    

๑.๑     

๑.๒     

๑.๓     

๑.๔     

๑.๕     

 คาแรง  

 รวมเงิน  

 ๒..............................................    

๒.๑     

๒.๒     

๒.๓     

๒.๔     

๒.๕     

 คาแรง  

 รวมเงิน  

 รวมเงินท้ังส้ิน (                      ตัวอักษร                                  )  

 

         ลงชื่อ                               ผูประมาณการคาใชจาย 

            (                               ) 

        ตําแหนง......................................................... 



หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้กู้ยืมเงิน 

กองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๙  และข้อ  ๒๐  แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
การให้เงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน  การขอเงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน  การอนุมัติเงินทดรองจ่าย  
การขอเงินทดรองจ่าย  การให้กู้ยืมเงิน  และการชําระเงินคืนแก่กองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้กู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัย
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ การให้กู้ยืมเงิน  ตามมาตรา  ๔๖  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วงเงินกู้ยืม  นายจ้างรายละไม่เกินสองล้านบาท   
(๒) ระยะเวลาการให้กู้ไม่เกินห้าปี 
(๓) อัตราดอกเบ้ีย  ร้อยละสองต่อปี   
(๔) ระยะเวลาการปลอดการชําระคืนเงินต้นไม่เกินหนึ่งปี  และในระหว่างระยะเวลาการปลอด

การชําระคืนเงินต้นให้ชําระดอกเบ้ียทุกเดือน 
(๕) ระยะเวลาการชําระคืนเงินกู้  ให้ชําระคืนเงินกู้เป็นรายเดือนพร้อมดอกเบ้ียทุกเดือน   

รวมระยะเวลาการชําระคืนเงินกู้และระยะเวลาการปลอดการชําระคืนเงินต้นไม่เกินห้าปี 
ข้อ ๔ ในกรณีผู้กู้ไม่ชําระเงินกู้ให้เสร็จส้ินตามกําหนดระยะเวลาในสัญญา  ผู้กู้จะต้องเสียค่าปรับ

สําหรับเงินต้นค้างชําระในอัตราร้อยละเจ็ดจุดห้าต่อปี   
ข้อ ๕ ในการกู้ยืมเงินตามข้อ  ๓  ให้ผู้กู้จัดให้มีหลักทรัพย์ค้ําประกันในการกู้อย่างใดอย่างหนึ่ง  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) หนังสือค้ําประกันของธนาคารที่จดทะเบียนภายในประเทศ 
(๒) หนังสือโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากในธนาคารภายในประเทศของผู้กู้และหนังสือ

ให้ความยินยอมของธนาคาร 



หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

(๓) หลักทรัพย์ค้ําประกันอ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

ข้อ ๖ ในการกู้ยืมเงินให้จัดให้มีหลักฐานตามแบบที่คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานกําหนด 

ข้อ ๗ ให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรักษาการตามประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
อาทิตย์  อิสโม 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ประธานกรรมการบริหาร 

กองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 


