เอกสารประชาสัมพันธ์ “การกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน”

หน้าที่ 1

หน้าที่ 2

หน้าที่ 2
หลักฐานการยื่นขอกูยืมเงิน

สถานที่ยื่นคำขอกูยืมเงิน

ใหยื่น ณ หนวยงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ที่ตั้งอยูในจังหวัดนั้น

การกูยืมเงิน
กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค
ศูนยพัฒนาฝมือแรงงงานจังหวัด
ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานกรุงเทพมหานคร
หรือ
กองสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
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ดาวนโหลดเอกสารไดที่
$
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(1) พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือ
(2) หนังสือค้ำประกันของธนาคาร ตองมีจำนวนเงินค้ำประกัน
ไมนอยกวาวงเงินกูยืม และตองมีระยะเวลาค้ำประกัน
เกินกวาระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาไมนอยกวา 1 ป หรือ
(3) กรณีผูกูยืมจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เปนผูค้ำประกัน ไดแก กรรมการบริหาร หุนสวนผูจัดการ
หรือผูแทนอื่นของนิติบุคคล แลวแตกรณี

จังหวัดอื่น :
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การค้ำประกัน

ใหยื่น ณ ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานกรุงเทพมหานคร

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมวัตถุประสงค
(ไมเกิน 3 เดือน ในวันที่ยื่นขอกู)
2. หนังสือมอบอำนาจพรอมติดอากรแสตมป
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผูมีอำนาจลงนาม
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูรับมอบอำนาจ
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กรุงเทพมหานคร :
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กรณีนิติบุคคล

5. รายละเอียดประกอบการขอกูยืมเงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน
เพื่อดำเนินการฝกอบรม
6. รายละเอียดประกอบการขอกูยืมเงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน
เพื่อทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
7. สำเนาใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
(เฉพาะผูดำเนินการทดสอบ)
8. แผนที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการ ที่อยูตามทะเบียนบานของ
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม
9. แผนที่ตั้งสถานที่ดำเนินการฝก
10. แผนที่ตั้งสถานที่ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงงาน
11. รายงานขอมูลเครดิตบูโรของผูกูยืม
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1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูกูยืม หรือหุนสวน
ผูมีอำนาจลงนาม
2. ใบทะเบียนพาณิชย หรือใบทะเบียนการคาหรือเอกสารอืน่
ที่แสดงวาประกอบธุรกิจ เชน สัญญาเชาสถานประกอบ
กิจการแบบแสดงรายการภาษีเงินได ฯลฯ
3. รายละเอียดประกอบการขอกูยืมเงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน
เพื่อดำเนินการฝกอบรม
4. รายละเอียดประกอบการขอกูยืมเงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน
เพื่อทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
5. สำเนาใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
(เฉพาะผูดำเนินการทดสอบ)
6. แผนที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการ ที่อยูปจจุบัน
ที่อยูตามทะเบียนบาน
7. แผนที่ตั้งสถานที่ดำเนินการฝก
8. แผนที่ตั้งสถานที่ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงงาน
9. รายงานขอมูลเครดิตบูโรของผูกูยืม

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
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กรณีบุคคลธรรมดา

ผูประสงคจะขอกูยืมเงินจากกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน
ใหยน่ื คำขอกูย มื เงิน ณ จังหวัดทีส่ ถานทีฝ่ ก หรือสถานประกอบ
กิจการที่ดำเนินการฝกอบรม หรือสถานที่ทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงงานที่ตั้งอยู

กลับหน้าแรก

การกูยืมเงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545
มาตรา 28 บัญญัติใหจัดตั้งกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนทุนหมุนเวียนสำหรับใชจายเกี่ยวกับ
การสงเสริมการพัฒนาฝมอื แรงงาน และมาตรา 28 (1) และ (2)
บัญญัตใิ หใชจา ยเงินกองทุนเพือ่ ใหกยู มื เปนคาใชจา ยในการฝก
อบรมฝมือแรงงานหรือการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน

ผูมีสิทธิกูยืมเงิน
1. ผูรับการฝก
2. ผูดำเนินการฝก
3. ผูดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
4. ผูประกอบกิจการ

การคัดเลือกผูมีสิทธิกูยืมเงิน
1. สาขาอาชีีพทีี่จะเขารัับการฝกอบรมฝมือแรงงาน หรือดำเนินการ
ฝกอบรมฝมือแรงงานตองเปนสาขาอาชีพที่จะสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงานตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตาม มาตรา 7 (1)
ดังนี้
(1) สาขาอาชีพชางกอสราง
(2) สาขาอาชีพชางอุตสาหการ
(3) สาขาอาชีพชางเครื่องกล
(4) สาขาอาชีพชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
(5) สาขาอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป
(6) สาขาอาชีพเกษตรอุตสาหกรรม
(7) สาขาอาชีพภาคบริการ
2. มาตรฐานฝมอื แรงงานทีท่ ดสอบตองเปนมาตรฐานฝมอื แรงงาน
ตามมาตรา 22 หรือมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติสงเสริม
การพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545
3. กรณีผูรับการฝกเปนผูกูยืม ใหพิจารณาจากรายไดและความจำเปน
ที่ตองกูยืมเงิน

การรับรองรายได

กรณีผูรับการฝก
คุณสมบัติของผูมีสิทธิกูยืมเงิน
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุตั้งแต 15 ปบริบูรณ แตไมเกิน 55 ป
3. ไมเปนบุคคลลมละลาย
4. มีรายไดไมเกินเดือนละ 15,000 บาท
5. ไมเปนลูกหนี้ของกองทุน
วงเงินกูยืม
ระยะเวลาฝกอบรม

วงเงินกูยืม

ระยะเวลาชำระคืน

ไมเกิน 3 เดือน
มากกวา 3 เดือน
แตไมเกิน 6 เดือน
มากกวา 6 เดือน
แตไมเกิน 9 เดือน

ไมเกิน 10,500 บาท

ไมเกิน 12 เดือน

ไมเกิน 21,000 บาท

ไมเกิน 24 เดือน

ไมเกิน 31,500 บาท

ไมเกิน 36 เดือน

มากกวา 9 เดือนขึ้นไป

ไมเกิน 42,000 บาท

ไมเกิน 48 เดือน

* หมายเหตุ
กูยืมเงินเพื่อเปนคาใชจายที่จำเปนในการครองชีพระหวาง
การฝกอบรม ประกอบดวย
(1) คาอาหาร และคาเดินทาง ใหกูเทาที่จายจริงแตไมเกิน
2,000 บาทตอเดือน
(2) คาที่พัก ใหกูเทาที่จายจริงแตไมเกิน 1,500 บาทตอเดือน

อัตราดอกเบี้ยการชำระคืน
(1) ดอกเบี้ยรอยละ 1 ตอป
(2) ชำระหนี้เงินกูยืมพรอมดอกเบี้ยคืนกองทุนภายหลังจาก
เสร็จสิ้นการฝกแลว 30 วัน โดยชำระเปนรายเดือนไมเกิน
วันที่ 5 ของเดือนถัดไป

ผูกูยืมที่เปนผูรับการฝก ตองจัดทำหนังสือรับรองรายได
และใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังตอไปนี้ เปนผูรับรอง
1. ขาราชการ ลูกจางประจำ พนักงานราชการ พนักงาน
ของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐผูรับบำนาญที่มีเงินเดือน
คาจาง หรือรายไดประจำคงเหลือสุทธิไมนอยกวา
10,000 บาทขึ้นไป
2. นายจางของผูกูยืมเงิน
3. ผูบริหารหรือสมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือ
ผูปกครองทองที่ระดับกำนันหรือผูใหญบาน

หลักฐฐานการยื่นขอกููยืมเงิน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูยื่นคำขอกูยืมเงิน
2. หนังสือรับรองรายไดของผูกูยืมเงิน พรอมสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวขาราชการ
ลูกจางประจำ พนักงานราชการ พนักงานของรัฐหรือ
เจาหนาที่ของรัฐผูรับบำนาญของผูรับรองรายได
3. หลักฐานการฝกอบรมฝมอื แรงงานจากผูด ำเนินการฝก
4. แผนที่แสดงที่อยูปจจุบัน หรือที่อยูตามทะเบียนบาน
ของผูยื่นคำขอกูยืมเงิน
5. แผนที่แสดงสถานที่ฝกของผูดำเนินการฝก
6. รายงานขอมูลเครดิตบูโรของผูยื่นคำขอกูยืมเงิน
** หมายเหตุ รับรองสำเนาถูกตองเอกสารประกอบการขอกูยืมเงิน
ทุุกฉบับ

การค้ำประกัน
(1) ขาราชการ ลูกจางประจำ พนักงานราชการ พนักงานของรัฐ
หรือเจาหนาที่ของรัฐผูรับบำนาญที่มีเงินเดือน คาจาง หรือ
รายไดประจำคงเหลือสุทธิไมนอ ยกวา 10,000 บาทขึน้ ไปหรือ
(2) นายจางของผูกูยืมเงิน หรือ
(3) ผูบริหารหรือสมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
ผูปกครองทองที่ระดับกำนันหรือผูใหญบาน

กรณีผูดำเนินการฝก ผูดำเนินการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน และผูประกอบกิจการ
คุณสมบัติของผูมีสิทธิกูยืมเงิน
1. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย
2. ไมเปนบุคคลลมละลาย
3. ไมเปนลูกหนี้ของกองทุน
วงเงินกูยืม

1. กรณีผูดำเนิกการฝก หรือกรณีผูประกอบกิจการเปน
ผูดำเนินการฝก
คาใชจายในการ
ดำเนินการฝกอบรม

วงเงินกูยืม

ระยะเวลา
ชำระคืน

ไมเกิน 3,000 บาท
ตอคน

ไมเกิน 300,000 บาท
ตอครั้ง

ไมเกิน 12 เดือน

2. กรณีผูดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานหรือ
กรณีผูประกอบกิจการสงลูกจางเขารับการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน
คาใชจายในการ
ดำเนินการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน

วงเงินกูยืม

ระยะเวลา
ชำระคืน

ไมเกิน 3,000 บาท
ตอคน

ไมเกิน 300,000 บาท
ตอครั้ง

ไมเกิน 12 เดือน

อัตราดอกเบี้ยการชำระคืน
(1) ดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป
(2) ชำระหนี้เงินกูยืมพรอมดอกเบี้ยคืนกองทุนนับแต
วันลงนามในสัญญาและไดรับเช็คแลว โดยชำระเปน
รายเดือนไมเกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

กลับหน้าแรก

