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ประกาศกระทรวงแรงงาน 
เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับการคุมครองผูรับการฝกเตรียมเขาทํางาน๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติสงเสริม
การพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา 
๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบญัญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานจึงกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
คุมครองผูรับการฝกเตรียมเขาทํางานไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ในประกาศนี ้
“ผูรับการฝก” หมายความวา ผูรับการฝกเตรียมเขาทํางาน 
“วันฝก” หมายความวา วันที่ผูดําเนินการฝกใหผูรับการฝกฝกตามปกติ 
“เวลาพัก” หมายความวา ระยะเวลาที่ผูดําเนินการฝกกําหนดใหผูรับการฝกหยุด

พักระหวางการฝก 
“เบี้ยเลี้ยง” หมายความวา เงินที่ผูดําเนินการฝกจายใหแกผูรับการฝกเปนการ

ตอบแทนการฝก 
“ประสบอันตราย” หมายความวา การที่ผูรับการฝกไดรับอันตรายแกกายหรือ

ผลกระทบแกจิตใจ หรือถึงแกความตายเนื่องจากการฝก หรือปองกันรักษาประโยชนใหแก
ผูดําเนินการฝก หรือตามคําสั่งของผูดําเนินการฝก 

“เจ็บปวย” หมายความวา การที่ผูรับการฝกเจ็บปวย หรือถึงแกความตายดวย
โรค ซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะ หรอืสภาพของงาน หรือเนื่องจากการฝก 

 
หมวด ๑ 
การฝก 

   
 
ขอ ๒  ใหผูดําเนินการฝกจัดใหผูรับการฝกฝกไมเกินวันละแปดชั่วโมง 
กรณีเปนการฝกในงานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือรางกายของผูรับการฝก

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ใหผูดําเนินการฝกจัดใหผูรับการฝกฝกไมเกินวันละเจ็ด
ชั่วโมง 

 
ขอ ๓  ในวันฝก ใหผูดําเนินการฝกจัดใหผูรับการฝกมีเวลาพักติดตอกันไมนอย

กวาวันละหนึ่งชั่วโมง หลังจากผูรับการฝกไดฝกในวันนัน้มาแลวไมเกินสี่ชั่วโมง 
 

                                                 
๑ รก.๒๕๔๖/พ๑๐๗ง/๕๐/๑๕ กันยายน ๒๕๔๖ 
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ขอ ๔  ใหผูดําเนินการฝกจัดใหผูรับการฝกมีวันหยุดประจําสัปดาห ไมนอยกวา
สัปดาหละหน่ึงวัน โดยวันหยุดประจําสัปดาหตองมีระยะหางไมเกินหกวัน 

 
ขอ ๕  ใหผูดําเนินการฝกจัดใหผูรับการฝก หยุดฝกในวันหยุดตามประเพณีของ

สถานประกอบกิจการนั้น 
ถาวันหยุดตามประเพณีใดตรงกับวันหยุดประจําสัปดาห ใหเล่ือนวันหยุดตาม

ประเพณีวันนั้นไปหยุดในวันฝกถัดไป 
 
ขอ ๖  ผูรับการฝกมีสิทธิลาปวยไดตามความเปนจริง รวมกันไมเกินจํานวนวันลา

ที่กําหนดในหลักสูตร กรณีปวยติดตอกันต้ังแตสามวันข้ึนไป จะตองมีใบรับรองแพทยแผน
ปจจุบันชั้นหนึ่งมาแสดงดวย 

 
ขอ ๗  หามผูดําเนินการฝกรบัผูรับการฝกที่มีอายุต่ํากวาสิบหาปบริบูรณเขารับ

การฝก 
 
ขอ ๘  หามผูดําเนินการฝกใหผูรับการฝกซึ่งเปนหญิง หรือเปนเด็กที่มีอายุตํ่า

กวาสิบแปดปบริบูรณฝกงานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือรางกาย ตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครองแรงงาน แลวแตกรณี 

 
ขอ ๙  หามผูดําเนินการฝกใหผูรับการฝกไปฝกในสถานที่อื่น นอกจากที่ระบุไว

ในสัญญาการฝก 
 

หมวด ๒ 
เบ้ียเล้ียง 

   
 
ขอ ๑๐  ใหผูดําเนินการฝกจายเบี้ยเลี้ยงเปนเงินตราไทยแกผูรับการฝก ตาม

จํานวนวันฝกในอัตราไมนอยกวารอยละหาสิบของอัตราคาจางขั้นต่ําสูงสุด ตามกฎหมายคาจางขั้น
ต่ําที่ใชอยูในขณะนั้น 

 
ขอ ๑๑  ใหผูดําเนินการฝก กําหนดเวลาจายเบี้ยเล้ียงใหผูรับการฝกไมนอยกวา

เดือนละหนึ่งครั้ง 
 

หมวด ๓ 
สวัสดิการ 

   
 
ขอ ๑๒  ใหผูดําเนินการฝกจดัใหมีน้ําสะอาดสําหรับดื่ม หองนํ้า และหองสวม 

อันถูกตองตามสุขลักษณะ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๑๓  ใหผูดําเนินการฝกชวยเหลือ หรือใหบริการ หรือปฐมพยาบาลเบื้องตน

เมื่อผูรับการฝกประสบอันตรายหรือเจ็บปวยในระหวางการฝก 
 
ขอ ๑๔  ใหผูดําเนินการฝกจดัใหมีการระบายอากาศ ทางระบายน้ําและสิ่ง

โสโครก แสงสวาง ทางออกฉุกเฉิน ในอาคารที่ทําการฝก 
 
ขอ ๑๕  ใหผูดําเนินการฝกจดัใหมีเครื่องปองกันอันตราย สําหรับการฝกซึ่งอาจ

เปนอันตรายตอสุขภาพ หรือรางกายของผูรับการฝก 
 
ขอ ๑๖  ใหผูดําเนินการฝกจัดใหมีการดําเนินการในการบริหาร และการจัดการ

ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 
ขอ ๑๗  ใหผูดําเนินการฝกจดัทําประกันอุบัติเหตุจากการฝก ใหแกผูรับการฝก

ใหไดรับประโยชนไมนอยกวาท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 
 

ประกาศ ณ วันที ่๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
สุวัจน  ลิปตพัลลภ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ญาณ/ีพิมพ 
๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ 

ศุภสรณ/สุมลรัตน/ตรวจ 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ 

A+B 
ญาณ/ีแกไข 

๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ 
 

 


