
 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการให้เงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน 
การขอเงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน  การอนุมัติเงินทดรองจ่าย  การขอเงินทดรองจ่าย 

การให้กู้ยืมเงิน  และการชําระเงินคืนแก่กองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๐  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย   
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการให้เงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน
การขอเงินช่ วยเหลือและเงิน อุดหนุน   การอนุ มัติ เงินทดรอง จ่าย   การขอเงินทดรอง จ่าย   
การให้กู้ยืมเงิน  และการชําระเงินคืนแก่กองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใชบั้งคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“นายจ้าง”  หมายความว่า  นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความ

รวมถึง  ผู้ประกอบกิจการซ่ึงยอมให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือใน 
สถานประกอบกิจการ  ไม่ว่าการทํางานหรือการทําผลประโยชน์นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดใน
กระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการนั้นหรือไม่ก็ตาม 

“เงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน”  หมายความว่า  เงินกองทุนหรือดอกผลของเงินกองทุนที่จ่าย
เพื่อช่วยเหลือและอุดหนุนในดําเนินการตามมาตรา  ๔๖  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติ 

“เงินให้กู้ยืม”  หมายความว่า  เงินกองทุนที่จ่ายให้นายจ้างกู้ยืมเพื่อแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย  
หรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคอันเนื่องจากการทํางาน  ตามมาตรา  ๔๖  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติ 

“เงินทดรองจ่าย”  หมายความว่า  เงินกองทุนที่จ่ายเป็นเงินทดรองจ่ายในการดําเนินการตาม
มาตรา  ๔๖  (๖)  แห่งพระราชบัญญัติ 

“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 
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“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

“พระราชบัญญัติ”  หมายความว่า  พระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ข้อ ๔ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ไม่ได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  

ข้อบังคับ  หรือคําส่ังของทางราชการโดยอนุโลม 
ข้อ ๕ ให้อธิบดีรักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอํานาจวินิจฉัยตีความปัญหาเก่ียวกับ 

การปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
ทั่วไป 

 
 

ข้อ ๖ เงินกองทุนต้องใช้จ่ายเพื่อกิจการตามมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานและ

การพัฒนาแก้ไขและบริหารงานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน   
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

(๒) ช่วยเหลือและอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ  สมาคม  มูลนิธิ  องค์กรเอกชน  หรือบุคคล 
ที่เสนอโครงการหรือแผนงานในการดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยและการพัฒนางาน 
ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

(๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติ 
(๔) สนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม

ในการทํางานตามความเหมาะสมเป็นรายปี 
(๕) ให้นายจ้างกู้ยืมเพื่อแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย  หรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรค

อันเนื่องจากการทํางาน 
(๖) เงินทดรองจ่ายในการดําเนินการตามมาตรา  ๓๗  แห่งพระราชบัญญัติ 
การจัดสรรเงินกองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  

ตามมาตรา  ๔๖  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ   

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคําขอรับเงินกองทุน 

 
 

ข้อ ๗ ผู้มีสิทธิยื่นคําขอรับเงินกองทุน  ได้แก่ 
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(๑) หน่วยงานหรือบุคคลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  เป็นผู้มีสิทธิยื่นคําขอตามข้อ  ๖  (๑) 
(๒) หน่วยงานของรัฐ  สมาคม  มูลนิธิ  องค์กรเอกชน  หรือบุคคล  เป็นผู้มีสิทธิยื่นคําขอตาม

ข้อ  ๖  (๒) 
(๓) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เป็นผู้มีสิทธิยื่นคําขอตามข้อ  ๖  (๓) 
(๔) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  เป็นผู้มีสิทธิ

ยื่นคําขอตามข้อ  ๖  (๔) 
(๕) นายจ้าง  เป็นผู้มีสิทธิยื่นคําขอตามข้อ  ๖  (๕) 
(๖) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เป็นผู้มีสิทธิยื่นคําขอตามข้อ  ๖  (๖) 
ข้อ ๘ การยื่นคําขอรับเงินกองทุนตามข้อ  ๖  ให้ยื่นคําขอตามแบบคําขอที่แนบท้ายระเบียบนี้  

พร้อมเอกสาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีบุคคลธรรมดา 
 (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคําขอ 
 (ข) สําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์และเอกสารการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ถ้ามี) 
 (ค) เอกสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 (ง) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่มีการมอบอํานาจ 
สําเนาเอกสารที่นํามาประกอบการยื่นคําขอ  ผู้ยื่นจะต้องรับรองสําเนาทุกฉบับ 
(๒) กรณีนิติบุคคล 
 (ก) สําเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 (ข) สําเนาเอกสารการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ถ้ามี) 
 (ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจกระทําการแทน

นิติบุคคล 
 (ง) เอกสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 (จ) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่มีการมอบอํานาจ 
สําเนาเอกสารที่นํามาประกอบการยื่นคําขอ  ต้องให้ผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลหรือ

ผู้รับมอบอํานาจ  เป็นผู้รับรองสําเนาพร้อมทั้งประทับตราทุกฉบับ 
ข้อ ๙ การยื่นคําขอรับเงินกองทุนตามข้อ  ๖  ให้ยื่น  ณ  สถานที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีการขอรับเงินกองทุนตามข้อ  ๖  (๑)  (๒)  และ  (๕)  ในกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อ

สํานักความปลอดภัยแรงงาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  และในจังหวัดอ่ืนให้ยื่นต่อสํานักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ 

(๒) กรณีการขอรับเงินกองทุนตามข้อ  ๖  (๓)  (๔)  และ  (๖)  ให้ยื่นต่อสํานักความปลอดภัย
แรงงาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   
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ส่วนที่  ๑ 
เงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน 

 
 

ข้อ ๑๐ การขอรับเงินกองทุนตามข้อ  ๖  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ให้ยื่นเอกสารตามข้อ  ๘  
พร้อมเอกสาร  ดังต่อไปนี้ 

  (ก) วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
  (ข) แผนการดําเนินงาน 
  (ค) จํานวนเงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน 
  (ง) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินงาน 
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนตามข้อ  ๖  (๑)  (๒)  (๓ )  และ  (๔ )   

ไม่ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเงิน  หรือเปล่ียนวัตถุประสงค์ 
ในการดําเนินงาน  คณะกรรมการมีอํานาจเรียกคืนเงินที่ให้การช่วยเหลือและอุดหนุน  หรือส่ังระงับ 
การให้การช่วยเหลือและอุดหนนุตามที่เห็นสมควร  แล้วแต่กรณี 

ส่วนที่  ๒ 
เงินกู้ยืม 

 
 

ข้อ ๑๒ การยื่นคําขอกู้เงินตามข้อ  ๖  (๕)  ให้ยื่นเอกสารตามข้อ  ๘  พร้อมหลักทรัพย์ 
ค้ําประกันและโครงการหรือแผนงานซ่ึงมีรายละเอียดประกอบด้วย 

  (ก) วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
  (ข) แผนการดําเนินงาน   
  (ค) แผนการส่งเงินคืน   
  (ง) จํานวนเงินกู้ยืม   
  (จ) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินงาน 
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกู้ยืมตามข้อ  ๖  (๕)  ไม่ดําเนินการตามที่ยื่นคําขอ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเงิน  หรือไม่ได้ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือแผนงาน 
ที่ขอกู้  ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกู้ยืมต้องเสียเบ้ียปรับเพราะเหตุผิดสัญญาในอัตราร้อยละเจ็ดจุดห้าต่อปี 
ของวงเงินกู้ยืมที่ได้รับอนุมัตินับแต่วันที่มีการผิดสัญญา 

ส่วนที่  ๓ 
เงินทดรองจ่าย 

 
 

ข้อ ๑๔ การยื่นคําขอเงินทดรองจ่ายตามข้อ  ๖  (๖)  ให้ยื่นคําขอตามแบบคําขอที่แนบท้ายระเบียบ  
พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้ 
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(๑) สําเนาคําส่ังอธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมายให้ดําเนินการจัดการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามคําส่ัง
ของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา  ๓๗  แห่งพระราชบัญญัติ 

(๒) รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามคําส่ัง  เช่น  แผนปรับปรุงแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย  
ระยะเวลาการดําเนินงาน   

(๓) จํานวนเงินทดรองจ่าย 
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรเงินทดรองจ่ายตามข้อ  ๖  (๖)  ไม่ดําเนินการตามที่ยื่นคําขอ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเงิน  หรือเปล่ียนวัตถุประสงค์ในการดําเนินงาน  คณะกรรมการมีอํานาจ
เรียกคืนเงินที่ให้การจัดสรรคืน 

หมวด  ๓ 
การพิจารณาอนุมัติเงินกองทุน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
เงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน 

 
 

ข้อ ๑๖ การพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนตามข้อ  ๖  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ให้พิจารณา 
ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) วัตถุประสงค์และความเป็นไปได้ของโครงการหรือแผนงาน 
(๒) ความชัดเจนของแผนการดําเนินงาน 
(๓) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินงาน 
(๔) อ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
เม่ือคณะกรรมการมีมติให้แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ยื่นคําขอรับเงินกองทุนเป็นหนังสือภายใน 

สิบห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ 
ข้อ ๑๗ ก่อนการจ่ายเงินกรณีผู้ได้รับการอนุมัติการจ่ายเงินกองทุนตามข้อ  ๑๖  ที่มิได้เป็น

หน่วยงานของรัฐ  ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดทําหลักฐานตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด 

ส่วนที่  ๒ 
เงินกู้ยมื 

 
 

ข้อ ๑๘ การพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนตามข้อ  ๖  (๕)  ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
(๑) วัตถุประสงค์และความเป็นไปได้ของโครงการหรือแผนงานที่ขอกู้ 
(๒) ความสามารถในการชําระเงินกู้คืนของนายจ้างผู้กู้  โดยพิจารณาจากสถานะทางการเงิน 
(๓) หลักทรัพย์ค้ําประกันในการกู้ 
(๔) อ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ข้อ ๑๙ วงเงินกู้ยืม  ระยะเวลาการให้กู้  อัตราดอกเบ้ีย  ค่าปรับ  ระยะเวลาการปลอด 
การชําระคืนเงินต้น  ระยะเวลาการยกเว้นดอกเบ้ีย  ระยะเวลาการชําระคืนเงินกู้  และประเภทของ
หลักทรัพย์ค้ําประกันในการกู้ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ 

เม่ือคณะกรรมการมีมติให้แจ้งผลการพิจารณาแก่นายจ้างผู้ยื่นคําขอกู้เป็นหนังสือภายในสิบห้าวัน
นับแตว่ันที่คณะกรรมการมีมติ 

ข้อ ๒๐ ก่อนการจ่ายเงินกู้ยืมให้แก่นายจ้างผู้กู้  ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดทํา
สัญญากู้ยืมไว้เป็นหลักฐานตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด 

ให้อธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมายลงนามในสัญญาในฐานะผู้ให้กู้  และให้นายจ้างผู้กู้ลงนาม 
ในฐานะผู้กู้ 

ข้อ ๒๑ เม่ือพ้นกําหนดระยะเวลาการใช้คืนตามสัญญา  หากนายจ้างผู้กู้ไม่ชําระหนี้ให้เสร็จส้ิน
ภายในกําหนดหกสิบวันนับแต่วันส้ินสุดสัญญา  ให้ผู้ให้กู้บอกกล่าวเป็นหนังสือแก่นายจ้างผู้กู้ชําระเงินกู้
พร้อมดอกเบ้ียและค่าปรับภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าว  เม่ือพ้นกําหนดนี้แล้ว  
หากไม่ชําระหนี้ให้ผู้ให้กู้ดําเนินการตามกฎหมายเพื่อบังคับชําระหนี้ต่อไป 

ส่วนที่  ๓ 
เงินทดรองจ่าย 

 
 

ข้อ ๒๒ การพิจารณาอนุมัติเงินทดรองจ่ายตามข้อ  ๖  (๖)  ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
(๑) สําเนาคําส่ังของอธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมายให้ดําเนินการจัดการแก้ไขเพื่อให้เป็นไป

ตามคําส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา  ๓๗  แห่งพระราชบัญญัติ 
(๒) รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ  เช่น  แผนปรับปรุงแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย  

ระยะเวลาการดําเนินงาน 
(๓) อ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
เม่ือคณะกรรมการมีมติให้แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ยื่นคําขอเงินทดรองจ่ายเป็นหนังสือภายใน

สิบห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ 
ข้อ ๒๓ ก่อนการจ่ายเงินทดรองจ่ายตามข้อ  ๒๒  ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดทํา

หลักฐานตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด 
 

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

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ประธานกรรมการบริหาร 

กองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 



คําขอเงนิช่วยเหลอืและเงนิอดุหนนุ / เงินกู้ยืม  / เงินทดรองจ่าย 
จากกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

      เขียนท่ี       
      วันท่ี  เดือน   พ.ศ.  

เร่ือง ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน     

เรียน ประธานกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย           
            
            

  (ชื่อ-นามสกุล)                       
โดย    (ผู้กระทําการนิติบคุคล)          
เลขประจําตัวประชาชนหรือเลขประจําตัวผู้เสียภาษ ี        
สถานท่ีทําการอยูท่ี่เลขท่ี  ถนน    แขวง/ตําบล    
เขต/อําเภอ    จังหวัด    โทรศัพท์    
โทรสาร    Email :          
เลขทะเบยีนการค้า/ทะเบียนนิตบิุคคล/อ่ืน ๆ         
มีความประสงค์จะขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
ดังน้ี 

    เงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน  เพ่ือดําเนินการ      
เป็นจํานวนเงิน    บาท  (       ) 

    เงินกู้ยืม  เพ่ือดําเนินการ        
เป็นจํานวนเงิน    บาท  (       ) 

    เงินทดรองจ่าย  เพ่ือดําเนินการ        
เป็นจํานวนเงิน    บาท  (       ) 
ดังรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยแล้ว  น้ัน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

      ขอแสดงความนับถือ 

 
 
     (    ) 
     ตําแหน่ง     


