
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง  แบบค าขอและรับค าขอใบส าคญั  หรอืใบแทนใบส าคัญการขึน้ทะเบียนบุคคล   

แบบค าขอและรับค าขอใบอนุญาต  ใบแทนใบอนุญาต  หรือการต่ออายุใบอนุญาตของนติิบุคคล   
ใบส าคัญ  ใบแทนใบส าคัญ  ใบอนญุาต   

และใบแทนใบอนุญาต 
 
 

โดยที่กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการท างาน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ข้อ  ๖  ก าหนดว่าใบรับค าขอขึ้นทะเบียน  ใบส าคัญ 
ใบรับค าขออนุญาต  ใบอนุญาต  ใบแทนใบส าคัญ  ใบแทนใบอนุญาต  และค าขอตามกฎกระทรวงนี้   
ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศก าหนด  ซึ่งอธิบดีจะก าหนดให้แตกต่างกันตามประเภทของงานก็ได้ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๖  แห่งกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการ
เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  อธิบดีกรมสวัสดกิาร 
และคุ้มครองแรงงาน  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ แบบค าขอและรับค าขอใบส าคัญ  หรือใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนบุคคล  ให้เป็นไป 

ตามแบบ  กภ.ทบ.๙  (บุคคลธรรมดา)  ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๓ แบบค าขอและรับค าขอใบอนุญาต  ใบแทนใบอนุญาต  หรือการต่ออายุใบอนุญาต

ของนิติบุคคลให้เป็นไปตามแบบ  กภ.บญ.๑๑  (นิติบุคคล)  ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๔ ใบส าคัญให้เป็นไปตามแบบ  กภ.บค  ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๕ ใบแทนใบส าคัญให้เป็นไปตามแบบ  กภ.บทค  ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๖ ใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบ  กภ.บญ  ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๗ ใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบ  กภ.บทญ  ท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  30  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕64 

อภิญญา  สุจรติตานนัท์ 
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน 

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



 
 

            แบบ กภ.ทบ.๙ 
(บุคคลธรรมดา) 

 

 
 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
แบบคำขอและรับคำขอใบสำคัญการขึ้นทะเบียนบุคคล 

ตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการ 
เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ชื่อบุคคลผู้ขอขึ้นทะเบียน คำนำหน้า ❑ นาย ❑ นาง ❑ นางสาว ❑ อ่ืน ๆ (ระบุ)   
ชื่อ นามสกุล  
เลขประจำตัวประชาชน                                                              อายุ ปี  อาชีพ  
ที่อยู่ (ท่ีสามารถติดต่อได้) เลขที ่ หมู่ที่.......ตรอก/ซอย......................................ถนน  
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
โทรศัพท์ ..............................โทรสาร....................................... โทรศัพท์มือถือ.......................E-mail  

 
ม ีความประสงค์ เพ ื ่อดำเน ินการข ึ ้นทะเบ ียนเป ็นผ ู ้ ให ้บร ิการด ้านความปลอดภ ัย อาช ีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามมาตรา ๙ ดังนี้  (ทำเครื่องหมาย  ในช่อง ) 
 ขอรับใบสำคัญ                 ขอรับใบแทนใบสำคัญ 

ระบปุระเภทของงานที่ขอการขึ้นทะเบียน/ใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ดังนี้ (ทำเครื่องหมาย  ในช่อง ) 
 ๑. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทำงานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                 การตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงาน และสถานที่เก็บรักษา
สารเคมีอันตราย ตามข้อ ๒๙ 
      การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกจ้าง ตามข้อ ๓๑ 
  ๒. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเก่ียวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ 
      การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามข้อ ๔ 
       การตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ตามข้อ ๑๒ 
 

เลขที่รบั.............................................. 

วนัท่ีรบั……………………..เวลา.............. 

ชื่อผูร้บั............................................... 
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 ๓. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การตรวจวัดและวิเคราะห์
สภาวะการทำงานตามข้อ ๑๔   
                 ระดับความร้อน              ระดับแสงสว่าง             ระดับเสียงภายในสถานประกอบกิจการ  

๔. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเก่ียวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔   เรื่อง การทดสอบ ตามข้อ ๑๒๑    

     เครื่องจักร (ลิฟต์, เครื่องจักรสำหรับยกขนขึ้นทำงานบนที่สูง, รอก)               ปั้นจั่น   
     หม้อน้ำ, หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน, ภาชนะรับความดัน         อ่ืน ๆ ..........   

๕. อ่ืน ๆ   (ระบุ โดยแยกเป็นประเภทของงานที่ขอใบสำคัญ)............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................................................. 

พร้อมนี ้ได้แนบข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐาน เพื ่อประกอบการพิจารณาคำขอตามประเภทของงาน 
ที่ขอขึ้นทะเบียน ดังนี้ 
 (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป 
 (๒) เอกสารหรือหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา ตามประเภทของงาน 
 (๓) เอกสารหรือหลักฐานแสดงความพร้อมของอุปกรณ์หรือสถานที่ตามประเภทของงาน 
 (๔) หนังสือยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
 (๕) สำเนาใบสำคัญหรือเลขที่ใบสำคัญ (เฉพาะกรณีใบสำคัญถูกทำลายหรือเสียหายในสาระสำคัญ)  
   (๖) ข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานเพิ ่มเติม ตามรายการแนบท้ายประกอบคำขอใบสำคัญตามประเภท 
ของงานที่ขอให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (เช่น คุณสมบัติวิทยากร  
วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ใบสำคัญ/ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ รายการอุปกรณ์/เครื่องมือ คุณลักษณะของสถานที่ 
และเอกสารอืน่ๆ ที่เก่ียวข้องกับความเฉพาะตามประเภทของงาน) 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติถูกต้อง และข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐาน ที่ยื่นประกอบการพิจารณาคำขอ    
เป็นจริงทุกประการ สามารถตรวจสอบได้ 
 
                                                                       ลงชื่อ............................................ผู้ขอขึ้นทะเบียน/ผู้ขอใบแทน 
                                                                             (.................................................................) 
                                                                          วันที่.............เดือน......................พ.ศ..............  
 
 
 
 



- ๓ - 
 

หมายเหตุ   ๑. กรณีขอใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนบุคคล (ใบสำคัญสูญหาย ถูกทำลายหรือเสียหายในสาระสำคัญ    
ไม่ต้องแนบเอกสารตาม (๒) (๓) และ (๖) 

                ๒. กรณีผู้ขอขึ้นทะเบียนใบสำคัญไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตัวเองได้ สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอ่ืน  
เป็นผู้ยื่นคำขอแทนได้ 

      ๓. ผู้ใดให้บริการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมินความเสี่ยง จัดฝึกอบรม หรือให้คำปรึกษา    
โดยไม่ได้ข ึ ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือไม่ได้ร ับอนุญาตตามมาตรา ๑๑ ต้องระวางโทษจำคุก  
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติ         
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 



 
                                                                                               แบบ กภ.บญ.๑๑ 

           (นิติบุคคล) 

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
แบบค าขอและรับค าขอใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาตของนิติบุคคล 

ตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการ 
เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ชื่อ (นิติบุคคล)   

เลขทะเบียนนิติบุคคล 
ประกอบกิจการ  
ตั้งอยู่ เลขที ่ หมู่ที ่ ตรอก/ซอย ถนน  
แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
โทรศัพท ์ โทรสาร E-mail  

ผู้ประสานงาน ชื่อ นามสกุล  
ต าแหน่ง  
โทรศัพท ์ โทรศัพท์มือถือ E-mail  

 
มีความประสงค์เพื่อด าเนินการเป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน

ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้           
(ท าเครื่องหมาย  ในช่อง ) 
               ขอใบอนุญาต              ขอรับใบแทนใบอนุญาต  
              ขอต่ออายุใบอนุญาต (ใบอนุญาตเดิมเลขที่………………….วันอนุญาต……………………วันหมดอายุ…………………) 

ระบปุระเภทของงานที่ขอใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาต ดังนี้(ท าเครื่องหมาย  ในช่อง ) 
๑. กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
     การตรวจวัด    การวิเคราะห ์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ท างาน       
และสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ตามข้อ ๒๙  (กรณีการขออนุญาตการตรวจวัดหรือวิเคราะห์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
     การตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ท างาน       
และสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ตามข้อ ๒๙ (กรณีการขออนุญาตทั้งการตรวจวัดและวิเคราะห์) 
                การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกจ้าง ตามข้อ ๓๑ 
  

เลขที่รบั.......................................... 

วนัท่ีรบั.........................เวลา........... 

ช่ือผูร้บั........................................... 
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๒. กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   การฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้าส าหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามข้อ ๔ 
   การตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ตามข้อ ๑๒ 

๓. กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การตรวจวัดและวิเคราะห์
สภาวะการท างานตามข้อ ๑๔ 

    ระดับความร้อน    ระดับแสงสว่าง    ระดับเสียงภายในสถานประกอบกิจการ  
๔. กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

 และสภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ า พ.ศ. ๒๕๖๔  เรื่อง การทดสอบ ตามข้อ ๑๒๑  
  เครื่องจักร (ลิฟท์, เครื่องจักรส าหรับยกขนขึ้นท างานบนที่สูง, รอก)         ปั้นจั่น   
  หม้อน้ า, หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน าความร้อน, ภาชนะรับความดัน    อ่ืน ๆ ..........   

 ๕. กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕  
   การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ตามข้อ ๒๗  การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามข้อ ๓๐  
 ๖. กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๒  เรื่อง การฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างาน 
ในที่อับอากาศ ตามข้อ ๒๐   
   หลักสูตรการฝึกอบรมผู้อนุญาต 
   หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมงาน 
   หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือ 
   หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 
   หลักสูตรการฝึกอบรมผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 
   หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศ 
 ๗. อ่ืน ๆ (ระบ ุโดยแยกเป็นประเภทของงานที่ขอใบอนุญาต) .......................................................................................... 
................................................................................................................................................................... ............................... 

  
  



- ๓ - 
 

พร้อมนี้ได้แนบข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาค าขอตามประเภทของงาน 
ที่ขออนุญาต ดังนี้ 
      ๑. หนังสือมอบอ านาจในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่ใช่ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
      ๒. เอกสารหรือหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา ตามประเภทของงาน 
      ๓. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความพร้อมของอุปกรณ์หรือสถานที่ตามประเภทของงาน 
      ๔. แผ่นที่ตั้งของนิติบุคคลโดยสังเขป 
        ๕. หนังสือยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลชื่อและเลขทะเบียนนิติบุคคล เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ      
        ๖. ส าเนาใบอนุญาตหรือเลขที่ใบอนุญาต (เฉพาะกรณีใบอนุญาตถูกท าลายหรือเสียหายในสาระส าคัญ) 
        ๗. ข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานเพ่ิมเติม ตามรายการแนบท้ายประกอบค าขอใบอนุญาตตามประเภท 
ของงานที่ขอให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (เช่น คุณสมบัติวิทยากร 
 วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ใบส าคัญ/ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ รายการอุปกรณ์/เครื่องมือ คุณลักษณะ 
ของสถานที่ และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับความเฉพาะตามประเภทของงาน) 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติถูกต้อง และข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐาน ที่ยื่นประกอบการพิจารณาค าขอ 
เป็นจริงทุกประการ สามารถตรวจสอบได้ 

 
 
 
 

ลงชื่อ................................................ผู้ขอใบอนุญาต/ใบแทนใบอนุญาต 
                                                                    (...........................................................) 
                                                                ต าแหน่ง...............................................................................................  

 

หมายเหตุ     ๑. กรณีขอรับใบแทนใบอนุญาต (กรณีใบอนุญาตถูกท าลายหรือเสียหายในสาระส าคัญ) ไม่ต้องแนบเอกสา 
ตาม (๒) (๓) (๔) และ (๗) 

        ๒. กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลให้แนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 
       ๓. ผู้ใดให้บริการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมินความเสี่ยง จัดฝึกอบรม หรือให้ค าปรึกษา    

โดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 

ประทบัตรา 
นิติบคุคล 



 

              แบบ กภ.บค 
               บุคคลธรรมดา 

 

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ใบสำคัญ 

การขึ้นทะเบียน     (ระบตุามประเภทของงานทีไ่ด้รับการขึ้นทะเบียน)  
 

ใบสำคัญเลขที.่...................... 

 ขึ้นทะเบียนให้     (ชื่อ - นามสกุล)   
เลขบัตรประจำตัวประชาชน 
ที่อยู่ บ้านเลขท่ี หมู่ที ่ ตรอก/ซอย ถนน  
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด  
เป็นบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
 (ระบุชื่อกฎหมายที่เก่ียวข้องตามประเภทของงานทีร่ับการข้ึนทะเบียน)  
 (ระบุตามประเภทของงานที่ได้รับการข้ึนทะเบียน)  
ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔  แห่ งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ให้ไว้  ณ  วันที่ เดือน พ.ศ.   
 
 
 
 
 ลงชื่อ  
 ( ) 
  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 

รูปถ่าย 
ผู้ขอขึ้นทะเบียน 

ขนาด ๑ น้ิว 



 

            แบบ กภ.บทค 
                         บุคคลธรรมดา 

 
 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ใบแทนใบสำคัญ 

การขึ้นทะเบียน     (ระบตุามประเภทของงานทีไ่ด้รับการขึ้นทะเบียน)  
 

ใบแทนใบสำคัญเลขที่  

 ขึ้นทะเบียนให้      (ชื่อ - นามสกุล)   
เลขบัตรประจำตัวประชาชน 
ที่อยู่ บ้านเลขท่ี หมู่ที ่ ตรอก/ซอย ถนน  
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด  
เป็นบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
 (ระบุชื่อกฎหมายที่เก่ียวข้องตามประเภทของงานทีร่ับการข้ึนทะเบียน)  
 (ระบุตามประเภทของงานที่ได้รับการข้ึนทะเบียน)  
ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔  แห่ งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ให้ไว้  ณ  วันที่ เดือน พ.ศ.   
 
 
 
 
 ลงชื่อ  
 ( ) 
 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 

รูปถ่าย 
ผู้ขอขึ้นทะเบียน 

ขนาด ๑ น้ิว 



 

         แบบ กภ. บญ 
              นิติบุคคล 

 
 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ใบอนุญาต 

 (ระบตุามประเภทของงานทีไ่ด้รับใบอนุญาต)  
 

ใบอนุญาตเลขท่ี  

 อนุญาตให้     (ชื่อนิติบุคคล)  
เลขทะเบียนนิติบุคคล  
ตั้งอยู่ เลขที ่ หมู่ที ่ ตรอก/ซอย ถนน  
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด  
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
(ระบุชื่อกฎหมายที่เก่ียวข้องตามประเภทของงานทีไ่ด้รับใบอนุญาต)  
(ระบุตามประเภทของงานที่ได้รับใบอนุญาต)  
ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔  แห่ งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีบุคลากรหรือวิทยากร จำนวน ราย 
ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้ 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่  

  ให้ไว้  ณ  วันที่ เดือน พ.ศ.   
 
 
 
 
 ลงชื่อ  
 ( ) 
 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 



 

รายชื่อบุคลากรหรือวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต 
 (ระบุตามประเภทของงานที่ได้รับใบอนุญาต)  

                                                  (ชื่อนิติบุคคล)  
 ใบอนุญาตเลขท่ี  
 

๑.   
๒.   
๓.   
๔.   
๕.   

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่  

  ให้ไว้  ณ  วันที่ เดือน พ.ศ.   
 
 
 
 
 ลงชื่อ  
 ( ) 
 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 



 

         แบบ กภ. บทญ 
              นิติบุคคล 

 
 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ใบแทนใบอนุญาต 

 (ระบตุามประเภทของงานทีไ่ด้รับใบอนุญาต)  
 

ใบแทนใบอนุญาตเลขท่ี  

 อนุญาตให้     (ชื่อนิติบุคคล)  
เลขทะเบียนนิติบุคคล  
ตั้งอยู่ เลขที ่ หมู่ที ่ ตรอก/ซอย ถนน  
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด  
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
(ระบุชื่อกฎหมายที่เก่ียวข้องตามประเภทของงานทีไ่ด้รับใบอนุญาต)  
(ระบุตามประเภทของงานที่ได้รับใบอนุญาต)  
ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔  แห่ งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีบุคลากรหรือวิทยากร จำนวน ราย 
ดังรายชื่อแนบท้ายใบแทนใบอนุญาตนี้ 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่  

  ให้ไว้  ณ  วันที่ เดือน พ.ศ.   
 
 
 
 
 ลงชื่อ  
 ( ) 
 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 



 

รายชื่อบุคลากรหรือวิทยากรแนบท้ายใบแทนใบอนุญาต 
 (ระบุตามประเภทของงานที่ได้รับใบอนุญาต)  

                                                  (ชื่อนิติบุคคล)  
 ใบแทนใบอนุญาตเลขที่  
 

๑.   
๒.   
๓.   
๔.   
๕.   

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่  

  ให้ไว้  ณ  วันที่ เดือน พ.ศ.   
 
 
 
 
 ลงชื่อ  
 ( ) 
 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 


