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พระราชบัญญตั ิ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
เปนปที่ ๕๗ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานใช

บังคับแทนกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกอาชีพ 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือ

แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแต

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติสงเสริมการฝกอาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 
มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม หนวยงานของ

รัฐและองคการของรัฐ 
 
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การพัฒนาฝมือแรงงาน”  หมายความวา กระบวนการที่ทําใหผูรับการฝกและ

ประชากรวัยทํางานมีฝมือ ความรูความสามารถ จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับ

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๙๘/๑ ก/หนา ๑/๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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การทํางานอันไดแก การฝกอบรมฝมือแรงงาน การกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน และการอื่นที่
เก่ียวของ 

“การฝกอบรมฝมือแรงงาน”  หมายความวา การฝกเตรียมเขาทํางาน การฝก
ยกระดับฝมือแรงงานและการฝกเปล่ียนสาขาอาชีพ 

“การฝกเตรียมเขาทํางาน”  หมายความวา การฝกอบรมฝมือแรงงานกอนเขา
ทํางาน เพ่ือใหสามารถทํางานไดตามมาตรฐานฝมือแรงงาน 

“การฝกยกระดับฝมือแรงงาน”  หมายความวา การที่ผูประกอบกิจการซึ่งเปน
นายจางจัดใหลูกจางไดฝกอบรมฝมือแรงงานเพิ่มเติมในสาขาอาชีพที่ลูกจางปฏิบัติงานอยู
ตามปกติ เพ่ือใหลูกจางไดมีความรูความสามารถและทักษะในสาขาอาชีพนั้นสูงข้ึน 

“การฝกเปลี่ยนสาขาอาชีพ”  หมายความวา การที่ผูประกอบกิจการซึ่งเปน
นายจางจัดใหลูกจางไดฝกอบรมฝมือแรงงานเพิ่มเติมในสาขาอาชีพอ่ืนที่ลูกจางมิไดปฏิบัติงานอยู
ตามปกติ เพ่ือใหลูกจางไดมีความรูความสามารถที่จะทํางานในสาขาอาชีพอ่ืนนั้นไดดวย 

“หลักสูตร”  หมายความวา หัวขอวิชา เนื้อหา และวิธีการดําเนินการฝกอบรม
ฝมือแรงงาน 

“ผูดําเนินการฝก”  หมายความวา ผูซึ่งจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานตาม
หลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับการฝกอบรมฝมือแรงงานที่นายทะเบียนไดพิจารณาใหความ
เห็นชอบตามพระราชบัญญัตินี ้

“ผู รับการฝก”  หมายความวา ผูซึ่งเขารับการฝกอบรมฝมือแรงงานจาก
ผูดําเนินการฝก 

“ครูฝก”  หมายความวา ผูซึ่งทําหนาที่ฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกผูรับการฝก 
“สถานที่ฝก”  หมายความวา สถานที่ที่ผูดําเนินการฝกจัดใหมีการฝกอบรมฝมือ

แรงงานใหแกผูรับการฝก 
“ศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน”  หมายความวา สถานที่ฝกที่ไดจัดไวเปนสัดสวน

แยกจากหนวยประกอบกิจการ 
“มาตรฐานฝมือแรงงาน”  หมายความวา ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑ

วัดระดับฝมือ ความรูความสามารถ และทัศนคติในการทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาตางๆ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน”  หมายความวา การทดสอบฝมือ ความรู
ความสามารถและทัศนคติในการทํางานของผูประกอบอาชีพตามเกณฑกําหนดของมาตรฐานฝมือ
แรงงาน 

“ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน”  หมายความวา ผูซึ่งไดรับอนุญาต
ใหดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน”  หมายความวา ผูทําหนาที่ทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงานใหแกผูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ผูประกอบกิจการ”  หมายความวา ผูประกอบกิจการอุตสาหกรรม พาณิชย 
กรรมหรือธุรกิจอยางอ่ืน ทั้งที่เปนนายจางและมิใชนายจางของผูรับการฝก 

“นายจาง”  หมายความวา นายจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 
“ลูกจาง”  หมายความวา ลูกจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 
“กองทุน”  หมายความวา กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
“กรรมการ”  หมายความวา กรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“นายทะเบียน”  หมายความวา อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
“อธิบดี”  หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวง ระเบียบและ
ประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได 

 
มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดสาขาอาชีพที่จะสงเสริมการ

พัฒนาฝมือแรงงานตามพระราชบัญญัตินี ้
 

หมวด ๑ 
การดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงาน 

   
 

สวนที่ ๑ 
การฝกเตรียมเขาทํางาน 

   
 

มาตรา ๘  เพ่ือประโยชนในการขอรับสิทธิและประโยชน ใหผูซึ่งจัดใหมีการฝก
เตรียมเขาทํางานตามสาขาอาชีพที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๗ จัดทํารายละเอียด
เก่ียวกับการฝกเสนอตอนายทะเบียนเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบดังตอไปนี้ 

(๑)  หลักสูตร 
(๒)  สถานที่ฝกหรือศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน 
(๓)  ช่ือและคุณสมบัติของครูฝก 
(๔)  กําหนดระยะเวลาการฝก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕)  รายการอุปกรณอันจําเปนที่จะใชในการฝกที่มีอยูแลวและที่จะตองหามา
เพ่ิมเติมในภายหลัง 

(๖)  วิธีการและมาตรฐานในการวัดผลการฝก 
(๗)  รายการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
การพิจารณาใหความเห็นชอบของนายทะเบียนใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 

และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
การแกไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการฝกตาม (๑) (๒) (๔) หรือ (๖) 

ที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแลวจะกระทํามิได เวนแตไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน 
 
มาตรา ๙  คุณสมบัติของครูฝก ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๑๐  ผูดําเนินการฝกจะตองจัดใหมีขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการฝก

เปนภาษาไทยและอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ 
(๑)  ระยะเวลาการฝก 
(๒)  วันฝก เวลาฝก และเวลาพัก 
(๓)  วันหยุด 
(๔)  การลาและหลักเกณฑการลา 
(๕)  เบี้ยเลี้ยงระหวางรับการฝก 
(๖)  เง่ือนไขการเลิกสัญญาการฝก 
(๗)  หลักเกณฑการจายคาทดแทนในกรณีผูรับการฝกประสบอันตรายหรือ

เจ็บปวยอันเกิดจากการฝก 
(๘)  รายการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๑๑  ผูดําเนินการฝกจะตองทําสัญญาการฝกเปนหนังสือกับผูรับการฝก

โดยใหมีรายการตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๑๒  ผูดําเนินการฝกจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการคุมครอง

ผูรับการฝกตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด และตองจัดทําทะเบียนประวัติผูรับการฝกไวเปน
หลักฐาน 

 
มาตรา ๑๓  เมื่อผูรับการฝกผูใดฝกครบตามหลักสูตรและผานการวัดผลตาม

มาตรา ๘ (๖)  แลวใหผูดําเนินการฝกออกหนังสือรับรองวาเปนผูสําเร็จการฝกใหแกผูนั้นภายใน
สิบหาวันนับแตวันเสร็จสิ้นการวัดผล และแจงใหนายทะเบียนทราบ 

 
มาตรา ๑๔  เมื่อผูดําเนินการฝกประสงคจะโอนการประกอบกิจการใหแกบุคคล

อ่ืน ใหผูดําเนินการฝกแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันกอนถึง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วันโอนโดยใหระบุวาผูรับโอนประสงคจะดําเนินการฝกเตรียมเขาทํางานตอไปหรือไม และใหผู
โอนกับผูรับโอนลงลายมือช่ือรวมกัน 

ถาผูรับโอนจะดําเนินการฝกเตรียมเขาทํางานตอไป ใหนายทะเบียนจดแจงการ
เปลี่ยนแปลงนั้นไวในทะเบียน และใหถือวาผูรับโอนเปนผูดําเนินการฝกตามมาตรา ๘ ตั้งแตวัน
โอน และใหสิทธิและหนาที่ของผูดําเนินการฝกที่มีอยูตามสัญญาการฝกเดิมโอนไปเปนของผูรับ
โอน 

ถาผูรับโอนจะไมดําเนินการฝกเตรียมเขาทํางานตอไป ใหนายทะเบียนดําเนินการ
ใหผูรับการฝกซึ่งคางการฝกอยูในวันโอนไปรับการฝกในสาขาอาชีพเดียวกันนั้นกับผูดําเนนิการฝก
รายอื่นหรือในสถานฝกอาชีพของทางราชการ โดยผูโอนจะตองรับผิดชอบสําหรับคาใชจายในการ
ดําเนินการฝกที่คางอยู 

 
มาตรา ๑๕  หามมิใหผูดําเนินการฝกเรียกหรือรับเงินคาฝกอบรมหรือ

คาตอบแทนในลักษณะใดๆ อันเกี่ยวกับการฝกอบรมฝมือแรงงานจากผูรับการฝก 
 
มาตรา ๑๖  ผูดําเนินการฝกจะดําเนินการใหผูรับการฝกไปรับการฝกอบรมฝมือ

แรงงานในสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงานของทางราชการหรือสถานฝกอบรมฝมือ
แรงงานอื่นที่นายทะเบียนใหความเห็นชอบก็ได 

หลักสูตรและรายการคาใชจายในการฝกอบรมในสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรม
ตามวรรคหนึ่งตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

 
มาตรา ๑๗  ถาผูดําเนินการฝกจะเลิกการประกอบกิจการหรือมีเหตุจําเปนอยาง

อ่ืนจนไมสามารถจะดําเนินการฝกไดอีกตอไป ใหผูดําเนินการฝกแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียน
ทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันกอนเลิกการประกอบกิจการหรือเลิกการฝก ในกรณีนี้ ถาเปน
การฝกเตรียมเขาทํางานใหนํา มาตรา ๑๔ วรรคสาม มาใชบังคับแกผูรับการฝกซึ่งคางการฝกอยู
ในวันที่เลิกการประกอบกิจการหรือมีเหตุจําเปนจนไมสามารถจะดําเนินการฝกตอไปโดยอนุโลม 
เวนแตเมื่อคณะกรรมการเห็นสมควรก็อาจยกเวนใหผูดําเนินการฝกไมตองรับผิดชอบสําหรับ
คาใชจายในการดําเนินการฝกที่คางอยูนั้นได 

 
มาตรา ๑๘  เพ่ือประโยชนในการพัฒนาฝมือแรงงาน ผูดําเนินการฝกอาจรับ

นักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาที่สถานศึกษาสงเขารับการฝกตามหลักสูตรของสถานศึกษา หลักสูตร
ของผูดําเนินการฝกหรือหลักสูตรที่สถานศึกษากับผูดําเนินการฝกไดรวมกันจัดทําข้ึนได และให
ผูดําเนินการฝกจัดสงหลักสูตรดังกลาวไปยังนายทะเบียนกอนเริ่มดําเนินการฝก เวนแตจะไดเคย
จัดสงหลักสูตรนั้นไปยังนายทะเบียนมากอนแลว และใหนําความในมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา 
๑๓ มาตรา ๑๕ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ความตามวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับแกกรณีที่ทางราชการสงบุคคลมาฝกกับ
ผูดําเนินการฝกดวย 

 
มาตรา ๑๙  การจัดตั้งศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 

สวนที่ ๒ 
การฝกยกระดับฝมือแรงงานและการฝกเปล่ียนสาขาอาชพี 

   
 

มาตรา ๒๐  เพ่ือประโยชนในการขอรับสิทธิและประโยชน ใหผูซึ่งจัดใหมีการฝก
ยกระดับฝมือแรงงานหรือการฝกเปล่ียนสาขาอาชีพจัดสงหลักสูตร รายละเอียดที่เก่ียวของ และ
รายการคาใชจายที่ใชในการฝกเสนอตอนายทะเบียนเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

การพิจารณาใหความเห็นชอบของนายทะเบียนใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ในการดําเนินการฝกตามวรรคหนึ่ง ใหนํามาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ 
และมาตรา ๑๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๑  ในระหวางการฝกใหผูดําเนินการฝกซึ่งเปนนายจางยังคงมีหนาที่ตอ

ลูกจางตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน สัญญาจาง ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานและขอตกลง
เก่ียวกับสภาพการจาง 

ถาการฝกเกิดจากการรองขอของลูกจางและมีการตกลงกันเปนหนังสือ นายจาง
อาจจัดใหลูกจางฝกนอกเวลาทํางานปกติหรือในวันหยุดของลูกจางก็ได โดยนายจางตองจาย
คาจางใหแกลูกจางผูเขารับการฝกไมนอยกวาคาจางในเวลาทํางานปกติตามจํานวนชั่วโมงที่ฝก 

 
หมวด ๒ 

มาตรฐานฝมอืแรงงาน 
   

 
มาตรา ๒๒  เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน ใหคณะกรรมการจัดทํา

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติในสาขาอาชีพตางๆ เสนอรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบ 
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติที่รัฐมนตรีใหความเห็นชอบ เมื่อประกาศในราช

กิจจานุเบกษาแลวใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานนําไปใชในการจัดใหมีการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานในสาขาอาชีพนั้นตามมาตรา ๒๓ หรือใหผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
นําไปใชในการดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในสาขาอาชีพนั้นตามมาตรา ๒๔ 

คุณสมบัติของผูเขารับการทดสอบ วิธีการทดสอบ และการออกหนังสือรับรองวา
เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๓  ใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานจัดใหมีการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานและสงเสริมใหมีผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 

 
มาตรา ๒๔  ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานให

ขออนุญาตตอนายทะเบียน 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผูทดสอบ การพักใช

ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๒๕  ในการดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ใหเรียกเก็บคา

ทดสอบจากผูเขารับการทดสอบไดไมเกินอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๒๖  ผูใดประสงคจะใหคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานของ

ตนใหย่ืนคําขอตอนายทะเบียน 
การขอรับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน การรับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน การนํา

มาตรฐานฝมือแรงงานที่คณะกรรมการรับรองแลวไปใชทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน และการ
ออกหนังสือรับรองใหแกผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
หมวด ๓ 

กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
   

 
มาตรา ๒๗  ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกวา “กองทุนพัฒนาฝมือ

แรงงาน” ในกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม มีวัตถุประสงคเพ่ือ
เปนทุนหมุนเวียนสําหรับใชจายเกี่ยวกับการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

กองทุนประกอบดวย 
(๑)  เงินที่ โอนมาจากเงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานที่จัดตั้ง ข้ึนตามมติ

คณะรัฐมนตรีและดําเนินการบริหารกองทุนตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวา
ดวยกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๙ 

(๒)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให 
(๓)  เงินสมทบที่ผูประกอบกิจการสงเขากองทุน 
(๔)  เงินและหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหกองทุน 
(๕)  ดอกผลหรือผลประโยชนที่เกิดจากกองทุน 
(๖)  เงินและหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนนอกจาก (๑) ถึง (๕) ที่กองทุน

ไดรับไมวากรณีใด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เงินของกองทุนไมตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและ
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุน ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ใหกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เก็บรักษา
เงินกองทุนและดําเนินการเบิกจายเงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๘  เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการดังตอไปนี้ 
(๑)  ใหผูรับการฝกกูยืมเพื่อใชจายเกี่ยวกับการเขารับการฝกอบรมฝมือแรงงาน

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒)  ใหผูดําเนินการฝก ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานและผู

ประกอบกิจการกูยืมเพื่อใชจายเกี่ยวกับการดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงานหรือการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานตามพระราชบัญญัตินี ้

(๓)  ชวยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใดๆ ที่เก่ียวกับการสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงานตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

(๔)  ใชจายในการบริหารกองทุน 
การใหกูยืมเงินกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความ

เห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกองทุนไมเกินรอยละหาของเงินกองทุนแตละป 

เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารกองทุน 
 
มาตรา ๒๙  ใหผูประกอบกิจการซึ่งประกอบกิจการในประเภท ชนิด ขนาด และ

มีจํานวนลูกจาง รวมทั้งมีสัดสวนของจํานวนผูรับการฝกกับจํานวนลูกจางทั้งหมด และอยูในทองที่
ตามที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนด สงเงินสมทบเขากองทุนตาม
อัตราที่กําหนดในมาตรา ๓๐ เวนแตเปนผูซึ่งจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานตามที่กําหนดไวใน
หมวด ๑ แลว 

 
มาตรา ๓๐  เพ่ือประโยชนในการเรียกเก็บเงินสมทบจากผูประกอบกิจการตาม

มาตรา ๒๙ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดอัตราเงินสมทบ
ไมเกินรอยละหนึ่งของคาจางที่ผูประกอบกิจการจายในปสุดทายกอนปที่มีการสงเงินสมทบรวมทั้ง
วิธีการเรียกเก็บเงินสมทบจากผูประกอบกิจการ 

คาจางข้ันต่ําและข้ันสูงที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบตามวรรคหนึ่ง ให
เปนไปตามที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๓๑  ผูประกอบกิจการรายใดไมจายเงินสมทบภายในเวลาที่กําหนด หรือ

จายไมครบตามสัดสวนจํานวนผูรับการฝกอบรมกับจํานวนลูกจาง ตองจายเงินเพิ่มในอัตรารอยละ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หนึ่งจุดหาตอเดือนของเงินสมทบที่ยังไมไดนําสงหรือของเงินสมทบที่ยังขาดอยูนับแตวันถัดจาก
วันที่ตองนําสงเงินสมทบสําหรับเศษของเดือนถาถึงสิบหาวันหรือกวานั้นใหนับเปนหนึ่งเดือน ถา
นอยกวานั้นใหปดทิ้ง 

ในกรณีที่อธิบดีมีคําส่ังใหผูมีหนาที่จายเงินสมทบหรือเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่ง ถาผู
มีหนาที่ไมยอมชําระเงินดังกลาว ใหนําบทบัญญัติเก่ียวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวา
ดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับ และในกรณีไมมีเจาหนาที่ดําเนินการบังคับตาม
คําส่ัง ใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานมีอํานาจฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อบังคับชําระเงินได 

 
มาตรา ๓๒  ภายในหกเดือนนับแตวันสิ้นปงบประมาณตามกฎหมายวาดวย

วิธีการงบประมาณใหคณะกรรมการเสนองบดุลและรายงานการรับจายเงินของกองทุนในปที่ลวง
มา ซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรับรองแลวตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

งบดุลและรายงานการรับจายเงินดังกลาว ใหรัฐมนตรีเสนอตอนายกรัฐมนตรีเพ่ือ
นําเสนอตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพ่ือทราบ และจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด ๔ 

สิทธิและประโยชนของผูดําเนินการฝก 
   

 
มาตรา ๓๓  ใหผูดําเนินการฝกซึ่งจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานตามสาขา

อาชีพที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๗ ไดรับสิทธิและประโยชนดังตอไปนี้ 
(๑)  สิทธิที่จะได รับยกเวนภาษีเ งินไดเปนกรณีพิเศษสําหรับเงินไดของ

ผูดําเนินการฝกเปนจํานวนรอยละของคาใชจายที่ไดใชไปในการจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร 

(๒)  ประโยชนที่จะไดรับความชวยเหลือจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ในดานการ
ฝกอบรมบุคลากรการฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การฝกอบรมการพัฒนาอุปกรณชวย
ฝก การฝกอบรมผูดําเนินการเกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน การฝกอบรมหัวหนางาน 
หรือการฝกดานอื่นในลักษณะเดียวกัน 

(๓)  ประโยชนที่จะไดรับคําปรึกษาแนะนําจากกรมพัฒนาฝมือแรงงานเกี่ยวกับ
กระบวนการพัฒนาฝมือแรงงาน 

(๔)  สิทธิและประโยชนอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๔  นอกเหนือจากสิทธิและประโยชนตามมาตรา ๓๓ ใหผูดําเนินการฝก

ที่ดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงานในศูนยฝกอบรมฝมือแรงงานที่จัดตั้งข้ึนตามมาตรา ๑๙ ไดรับ
สิทธิและประโยชนเพ่ิมเติมดังตอไปนี้ 

(๑)  สิทธิที่จะไดรับยกเวนอากรขาเขาและภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับเครื่องมือ 
เครื่องจักร และอุปกรณที่นําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อใชในการฝกอบรมฝมือแรงงาน โดย



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ออกเปนประกาศกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร และตราเปนพระราช
กฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร 

ในการนี้ ใหผูขอยกเวนแสดงรายการเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณตามที่
ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๒)  สิทธิที่จะไดรับการหักคาไฟฟาและคาประปาเปนจํานวนสองเทาของจํานวน
เงินที่ผูดําเนินการฝกไดเสียไปเปนคาใชจายในการฝกอบรมฝมือแรงงานเพื่อประโยชนในการ
คํานวณภาษีเงินได ทั้งนี้ โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร 

(๓)  สิทธิและประโยชนอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๕  คําขอรับสิทธิและประโยชนตามมาตรา ๓๓ (๒) (๓) (๔) และ

มาตรา ๓๔ (๓) ใหย่ืนตอนายทะเบียนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๓๖  ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง ใหผูดําเนินการฝกนําคน

ตางดาวซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการเพื่อเปนครูฝก รวมทั้งคูสมรสและบุคคลซึ่งอยูใน
อุปการะของชางฝมือหรือผูชํานาญการ เขามาในราชอาณาจักรไดตามจํานวน เง่ือนไขและกําหนด
ระยะเวลาเทาที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร แตไมเกินกําหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายวา
ดวยคนเขาเมืองกําหนดไว 

 
มาตรา ๓๗  ใหผูดําเนินการฝกไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎหมายวา

ดวยโรงเรียนเอกชน 
 

หมวด ๕ 
คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

   
 

มาตรา ๓๘  ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทน
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนกระทรวง
อุตสาหกรรม ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ผูแทน
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย  ผูแทนสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย ผูแทนสมาคมธนาคารไทย และผูแทนสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหงประเทศ
ไทย เปนกรรมการและกรรมการอื่นจํานวนสี่คนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิสองคน จาก
ผูแทนฝายนายจางหนึ่งคน และจากผูแทนฝายลูกจางอีกหนึ่งคน และใหอธิบดีกรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน เปนกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งขาราชการในกรมพัฒนาฝมือแรงงานเปน
ผูชวยเลขานุการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรรมการซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งมีประสบการณทางดาน
การพัฒนาฝมือแรงงานมาแลวไมนอยกวาสิบป 

กรรมการซึ่งเปนผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจาง ใหรัฐมนตรีแตงตั้งตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

 
มาตรา ๓๙  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑)  เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาฝมือ

แรงงานและกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
(๒)  เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ

หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓)  ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔)  จัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติในสาขาอาชีพตางๆ ตามมาตรา ๒๒ 
(๕)  กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
(๖)  สงเสริมใหผูประกอบกิจการใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานเปน

ผูปฏิบัติงานในสาขาอาชีพตามประเภท ขนาด และลักษณะงานตามที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด 

(๗)  สงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยฝกอบรมฝมือแรงงานและศูนยทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน 

(๘)  สงเสริมใหมีการแขงขันฝมือแรงงาน 
(๙)  สงเสริมใหมีการประสานงานระหวางภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาฝมือ

แรงงานและการใชทรัพยากรรวมกัน 
(๑๐)  ติดตามผลการพัฒนาฝมือแรงงาน 
(๑๑)  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังเพิกถอนการเปนผูดําเนินการฝกตามมาตรา 

๔๘ วรรคสอง และคําส่ังพักใชใบอนุญาตหรือคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูดําเนินการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง 

(๑๒)  ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 

(๑๓)  ปฏิบัติการตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา ๔๐  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะแตงตั้งติดตอกันเกิน

สองวาระไมได 
 
มาตรา ๔๑  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๔๐ กรรมการซึ่ง

รัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑)  ตาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  ลาออก 
(๓)  รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรอง ไมสุจริตตอหนาที่หรือมีความประพฤติ

เส่ือมเสีย 
(๔)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕)  เปนบุคคลลมละลาย 
(๖)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
เมื่อกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ รัฐมนตรีอาจ

แตงตั้งผูอ่ืนเปนกรรมการแทนได และใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๔๒  การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุม

หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่
ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๔๓  คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการ

ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 
การประชุมคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหนําความในมาตรา ๔๒ มาใช

บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๔๔  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรมพัฒนาฝมือ

แรงงานทําหนาที่ เปนหนวยงานธุรการของคณะกรรมการ และมีหนาที่ติดตามใหผูที่ไดรับสิทธิ
และประโยชน ปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ 

 
หมวด ๖ 

นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที ่
   

 
มาตรา ๔๕  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนหรือ

พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้ 
(๑)  มีหนังสือเรียกผูดําเนินการฝก ครูฝก ผูรับการฝก ผูดําเนินการทดสอบ

มาตรฐานฝมือแรงงาน ผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ผูประกอบกิจการหรือบุคคลซึ่งเก่ียวของ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาใหถอยคําหรือออกคําส่ังใหบุคคลดังกลาวสงเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดมาประกอบการ
พิจารณา 

(๒)  เขาไปในสถานที่ฝก ศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานหรือสถานประกอบกิจการในระหวางเวลาทําการเพื่อตรวจตราและใหคําแนะนําตอ
ผูดําเนินการฝกผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน หรือผูประกอบกิจการ เพ่ือปฏิบัติการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔๖  ในการปฏิบัติหนาที่ของนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ตาม

มาตรา ๔๕ (๒) ใหผูดําเนินการฝก ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน หรือผูประกอบ
กิจการ ตลอดจนบุคคลซึ่งเก่ียวของหรืออยูในสถานที่นั้นอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๔๗  ในการปฏิบัติหนาที่ นายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ตองแสดง

บัตรประจําตัว 
บัตรประจําตัวนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรี

กําหนด 
 

หมวด ๗ 
การเพิกถอนการเปนผูดําเนนิการฝก การพักใชและการเพิกถอนใบอนุญาต 

   
 

มาตรา ๔๘  ในกรณีที่ผูดําเนินการฝกฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนาย
ทะเบียนมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหผูดําเนินการฝกปฏิบัติใหถูกตองหรือแกไขใหถูกตอง
ภายในเวลาที่กําหนดได 

ถาผูดําเนินการฝกไมปฏิบัติหรือแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดตามวรรค
หนึ่ง ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนการเปนผูดําเนินการฝกได 

คําส่ังเพิกถอนการเปนผูดําเนินการฝกใหทําเปนหนังสือสงใหผูดําเนินการฝกนั้น
ทราบ ถาไมพบตัวผูดําเนินการฝกหรือผูดําเนินการฝกไมยอมรับคําส่ัง ใหปดคําส่ังดังกลาวไวในที่
เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ฝกหรือศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน แลวแตกรณี และใหถือวา
ผูดําเนินการฝกไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตวันที่ปดคําส่ัง เวนแตกรณีไมพบตัวผูดําเนินการฝกให
ถือวาไดรับคําส่ังเมื่อพนระยะเวลาสิบหาวันนับแตวันที่ปดคําส่ัง 

ในกรณีการเพิกถอนการเปนผูดําเนินการฝกตามวรรคสอง ถาเปนการฝกเตรียม
เขาทํางานใหนํามาตรา ๑๔ วรรคสาม มาใชบังคับแกผูรับการฝกซึ่งคางการฝกอยูในวันที่นาย
ทะเบียนมีคําส่ังเพิกถอนการเปนผูดําเนินการฝกดังกลาวโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๙  ในกรณีที่ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานไมปฏิบัติหรือ

ปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎกระทรวง ระเบียบ หรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหผูดําเนินการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงานปฏิบัติใหถูกตองหรือแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดได 

ถาผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานไมปฏิบัติใหถูกตองหรือแกไขให
ถูกตองภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตหรือส่ัง
เพิกถอนใบอนุญาตเปนผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานได แลวแตกรณ ี

คําส่ังพักใชใบอนุญาตหรือคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือสงให
ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานนั้นทราบ ถาไมพบตัวผูดําเนินการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงานหรือผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานไมยอมรับคําส่ัง ใหปดคําส่ังดังกลาว
ไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานหรือศูนยทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน และใหถือวาผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานไดรับทราบคําส่ัง
แลวตั้งแตวันที่ปดคําส่ัง เวนแตกรณีไมพบตัวผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานใหถือวา
ไดรับคําส่ังเมื่อพนระยะเวลาสิบหาวันนับแตวันที่ปดคําส่ัง 

ในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต หามมิให
ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานดําเนินการใดๆ เก่ียวกับการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงาน 

 
หมวด ๘ 
การอุทธรณ 

   
 

มาตรา ๕๐  ผูดําเนินการฝกซึ่งถูกเพิกถอนการเปนผูดําเนินการฝกตามมาตรา 
๔๘ มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําส่ัง และใหคณะกรรมการ
แจงผลการวินิจฉัยอุทธรณใหผูอุทธรณทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
ในระหวางรอคําวินิจฉัยอุทธรณ ใหถือวาผูอุทธรณยังเปนผูดําเนินการฝกมีสิทธิ

และประโยชนตามที่ไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณ 
ในกรณีผูดําเนินการฝกไมอุทธรณคําส่ังเพิกถอนของนายทะเบียนภายในกําหนด

ตามวรรคหนึ่งหรือในกรณีคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณ ใหสิทธิและประโยชนที่ไดรับ
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้เปนอันระงับตั้งแตวันที่ไดรับคําส่ังเพิกถอนของนายทะเบียน
หรือวันที่คณะกรรมการมีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณ แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๕๑  ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานซึ่งถูกส่ังพักใชใบอนุญาต

หรือถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๙ มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายในสิบหาวันนับ
แตวันไดรับคําส่ัง และใหคณะกรรมการแจงผลการวินิจฉัยอุทธรณใหผูอุทธรณทราบภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๒  การอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด 

 
หมวด ๙ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๕๓  ผูใดไมมาใหถอยคําหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนหรือ

พนักงานเจาหนาที่ขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ ซึ่ง
ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๔๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๕๔  ใหผูดําเนินการฝกตามพระราชบัญญัติสงเสริมการฝกอาชีพ พ.ศ. 
๒๕๓๗ เปนผูดําเนินการฝกตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๕๕  ใหคณะกรรมการสงเสริมการฝกอาชีพตามพระราชบัญญัติสงเสริม

การฝกอาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งมีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะไดมีคณะกรรมการสงเสริมการ
พัฒนาฝมือแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา  ๕๖   บรรดากฎกระทรวง  ระ เบี ยบ  หรือประกาศที่ ออกตาม

พระราชบัญญัติสงเสริมการฝกอาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะมี
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตาํรวจโท ทักษิณ ชินวตัร 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติสงเสริมการฝกอาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๗ ยังไมเอ้ืออํานวยเพียงพอตอการพัฒนาฝมือ
แรงงานในภาวะปจจุบัน ดังนั้น เพ่ือใหการพัฒนาฝมือแรงงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับกาลสมัย สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติสงเสริมการฝกอาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๗ ให
นายจางหรือสถานประกอบกิจการมีสวนรวมในการพัฒนาฝมือแรงงานมากขึ้นและใหมีการจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาฝมือแรงงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาฝมือแรงงาน  จึงจํ า เปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

 
พรพิมล/พิมพ/แกไข 

A+B(C) 
๑๔/๑๑/๔๕ 

 
อภิสิทธิ์/ศภุสรณ/ผูจัดทํา 

๒๐/๐๕/๒๕๔๖ 
 

พัชรินทร/แกไข 
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 

 
สัญชัย/ปรับปรุง 

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 


