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พระราชบัญญัติ 
ส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให.ไว. ณ วันท่ี ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
เป3นป�ท่ี ๕๗ ในรัชกาลป5จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล.าฯ 

ให.ประกาศว�า 
 
โดยท่ีเป3นการสมควรให.มีกฎหมายว�าด.วยการส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงานใช.บังคับ

แทนกฎหมายว�าด.วยการส�งเสริมการฝ:กอาชีพ 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให.กระทําได.โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล.าฯ ให.ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว.โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต�อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกว�า “พระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือ

แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให.ใช.บังคับเม่ือพ.นกําหนดหนึ่งร.อยยี่สิบวันนับแต�วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป3นต.นไป 
 
มาตรา ๓  ให.ยกเลิกพระราชบัญญัติส�งเสริมการฝ:กอาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 
มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้ไม�ใช.บังคับแก�กระทรวง ทบวง กรม หน�วยงานของรัฐ

และองคFการของรัฐ 
 
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การพัฒนาฝ�มือแรงงาน”๒ หมายความว�า กระบวนการท่ีทําให.ผู.รับการฝ:กและ

ประชากรวัยทํางานมีความสามารถในการพัฒนาปรับปรุงงาน มีฝ� มือ ความรู.ความสามารถ 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๙๘/๑ ก/หน.า ๑/๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
๒ มาตรา ๕ นิยามคําว�า “การพัฒนาฝ�มือแรงงาน” แก.ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริม

การพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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จรรยาบรรณแห�งวิชาชีพ และทัศนคติเก่ียวกับการทํางานเพ่ือพัฒนาเป3นแรงงานท่ีมีคุณภาพ อันได.แก� 
การฝ:กอบรมฝ�มือแรงงาน การกําหนดมาตรฐานฝ�มือแรงงาน การรับรองความรู.ความสามารถ และ
การอ่ืนท่ีเก่ียวข.อง 

“การฝ:กอบรมฝ�มือแรงงาน” หมายความว�า การฝ:กเตรียมเข.าทํางาน การฝ:ก
ยกระดับฝ�มือแรงงาน และการฝ:กเปลี่ยนสาขาอาชีพ 

“การฝ:กเตรียมเข.าทํางาน” หมายความว�า การฝ:กอบรมฝ�มือแรงงานก�อนเข.าทํางาน 
เพ่ือให.สามารถทํางานได.ตามมาตรฐานฝ�มือแรงงาน 

“การฝ:กยกระดับฝ�มือแรงงาน” หมายความว�า การท่ีผู.ประกอบกิจการซ่ึงเป3น
นายจ.างจัดให.ลูกจ.างได.ฝ:กอบรมฝ�มือแรงงานเพ่ิมเติมในสาขาอาชีพท่ีลูกจ.างปฏิบัติงานอยู�ตามปกติ 
เพ่ือให.ลูกจ.างได.มีความรู.ความสามารถและทักษะในสาขาอาชีพนั้นสูงข้ึน 

“การฝ:กเปลี่ยนสาขาอาชีพ” หมายความว�า การท่ีผู.ประกอบกิจการซ่ึงเป3นนายจ.าง
จัดให.ลูกจ.างได.ฝ:กอบรมฝ�มือแรงงานเพ่ิมเติมในสาขาอาชีพอ่ืนท่ีลูกจ.างมิได.ปฏิบัติงานอยู�ตามปกติ 
เพ่ือให.ลูกจ.างได.มีความรู.ความสามารถท่ีจะทํางานในสาขาอาชีพอ่ืนนั้นได.ด.วย 

“หลักสูตร” หมายความว�า หัวข.อวิชา เนื้อหา และวิธีการดําเนินการฝ:กอบรมฝ�มือ
แรงงาน 

“ผู. ดําเนินการฝ:ก” หมายความว�า ผู. ซ่ึงจัดให.มีการฝ:กอบรมฝ�มือแรงงานตาม
หลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับการฝ:กอบรมฝ�มือแรงงานท่ีนายทะเบียนได.พิจารณาให.ความ
เห็นชอบตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ผู.รับการฝ:ก” หมายความว�า ผู.ซ่ึงเข.ารับการฝ:กอบรมฝ�มือแรงงานจากผู.ดําเนินการฝ:ก 
“ครูฝ:ก” หมายความว�า ผู.ซ่ึงทําหน.าท่ีฝ:กอบรมฝ�มือแรงงานให.แก�ผู.รับการฝ:ก 
“สถานท่ีฝ:ก” หมายความว�า สถานท่ีท่ีผู.ดําเนินการฝ:กจัดให.มีการฝ:กอบรมฝ�มือ

แรงงานให.แก�ผู.รับการฝ:ก 
“ศูนยFฝ:กอบรมฝ�มือแรงงาน” หมายความว�า สถานท่ีฝ:กท่ีได.จัดไว.เป3นสัดส�วนแยก

จากหน�วยประกอบกิจการ 
“มาตรฐานฝ�มือแรงงาน” หมายความว�า ข.อกําหนดทางวิชาการท่ีใช.เป3นเกณฑFวัด

ระดับฝ�มือ ความรู.ความสามารถ และทัศนคติในการทํางานของผู.ประกอบอาชีพในสาขาต�าง ๆ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“การทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงาน” หมายความว�า การทดสอบฝ�มือ ความรู.
ความสามารถ และทัศนคติในการทํางานของผู.ประกอบอาชีพตามเกณฑFกําหนดของมาตรฐานฝ�มือ
แรงงาน 

“ผู.ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงาน” หมายความว�า ผู.ซึ่งได.รับอนุญาต
ให.ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ผู.ทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงาน” หมายความว�า ผู.ทําหน.าท่ีทดสอบมาตรฐานฝ�มือ
แรงงานให.แก�ผู.เข.ารับการทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงาน 

“สมุดประจําตัว”๓ หมายความว�า เอกสารหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีใช.ในการบันทึกประวัติของ
บุคคลในส�วนท่ีเก่ียวกับการศึกษา การฝ:กอบรม การสัมมนา การทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงาน การ
                                                 

๓ มาตรา ๕ นิยามคําว�า “สมุดประจําตัว” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือ
แรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ประกอบอาชีพการทํางานท่ีผ�านมา หรือกรณีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด เพ่ือประโยชนF
ในการประกอบอาชีพหรือการจ.างงาน 

“การประเมิน”๔ หมายความว�า การพิจารณาและวัดค�าทักษะฝ� มือ ความรู.
ความสามารถ คุณลักษณะส�วนบุคคล และประสบการณFหรือความสําเร็จในการประกอบอาชีพใน
ระดับต�าง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

“ผู.ประเมิน”๕ หมายความว�า บุคคลซ่ึงได.รับการข้ึนทะเบียนให.ทําหน.าท่ีประเมินผู.
ขอหนังสือรับรองความรู.ความสามารถ 

“การรับรองความรู.ความสามารถ”๖ หมายความว�า การรับรองความรู.ความสามารถ
ในการประกอบอาชีพของบุคคลท่ีผ�านการประเมินในแต�ละระดับตามท่ีคณะกรรมการประกาศ
กําหนด 

“หนังสือรับรองความรู.ความสามารถ”๗ หมายความว�า หนังสือท่ีออกให.แก�บุคคลท่ี
ผ�านการรับรองความรู.ความสามารถ 

“องคFกรอาชีพ”๘ หมายความว�า กลุ�มบุคคลหรือสถาบันท่ีมีวัตถุประสงคFในการ
ส�งเสริมการประกอบอาชีพซ่ึงคณะกรรมการได.รับรองให.มีสิทธิและหน.าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ 
ตามหลักเกณฑF วิธีการและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด และให.หมายความรวมถึงองคFกร
วิชาชีพตามกฎหมายอ่ืนด.วย 

“ผู.ประกอบกิจการ” หมายความว�า ผู.ประกอบกิจการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
หรือธุรกิจอย�างอ่ืน ท้ังท่ีเป3นนายจ.างและมิใช�นายจ.างของผู.รับการฝ:ก 

“นายจ.าง” หมายความว�า นายจ.างตามกฎหมายว�าด.วยการคุ.มครองแรงงาน 
“ลูกจ.าง” หมายความว�า ลูกจ.างตามกฎหมายว�าด.วยการคุ.มครองแรงงาน 
“กองทุน” หมายความว�า กองทุนพัฒนาฝ�มือแรงงาน 
“คณะกรรมการ” หมายความว�า คณะกรรมการส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน 
“กรรมการ” หมายความว�า กรรมการส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน 
“พนักงานเจ.าหน.าท่ี” หมายความว�า ผู. ซ่ึงรัฐมนตรีแต�งต้ังให.ปฏิบั ติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“นายทะเบียน” หมายความว�า อธิบดีหรือผู.ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย 
“อธิบดี” หมายความว�า อธิบดีกรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน 
“รัฐมนตรี” หมายความว�า รัฐมนตรีผู.รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

                                                 
๔ มาตรา ๕ นิยามคําว�า “การประเมิน” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๕ มาตรา ๕ นิยามคําว�า “ผู.ประเมิน” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๖ มาตรา ๕ นิยามคําว�า “การรับรองความรู.ความสามารถ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการ

พัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๗ มาตรา ๕ นิยามคําว�า “หนังสือรับรองความรู.ความสามารถ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริม

การพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๘ มาตรา ๕ นิยามคําว�า “องคFกรอาชีพ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๖๙  ให.รัฐมนตรีว�าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ
ให.มีอํานาจแต�งต้ังพนักงานเจ.าหน.าท่ี ออกกฎกระทรวงกําหนดค�าธรรมเนียมไม�เกินอัตราท.าย
พระราชบัญญัตินี้ ยกเว.นค�าธรรมเนียม และกําหนดกิจการอ่ืน ตลอดจนออกระเบียบและประกาศ 
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เม่ือได.ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล.วให.
ใช.บังคับได. 

 
มาตรา ๗๑๐  ให.รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศ 
(๑) กําหนดสาขาอาชีพท่ีจะส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน 
(๒) กําหนดสาขาอาชีพ ตําแหน�งงาน หรือลักษณะงาน ท่ีอาจเป3นอันตรายต�อ

สาธารณะหรือต.องใช.ผู.มีความรู.ความสามารถซ่ึงต.องดําเนินการโดยผู.ได.รับหนังสือรับรองความรู.
ความสามารถ  ท้ังนี้ ตามข.อเสนอแนะของคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เว.นแต�
สาขาอาชีพ ตําแหน�งงานหรือลักษณะงานใดท่ีมีองคFกรตามกฎหมายควบคุมแล.ว ให.อยู�ภายใต.บังคับ
แห�งกฎหมายว�าด.วยการนั้น 

 
หมวด ๑ 

การดําเนินการฝ:กอบรมฝ�มือแรงงาน 
   

 
ส�วนท่ี ๑ 

การฝ:กเตรียมเข.าทํางาน 
   

 
มาตรา ๘  เพ่ือประโยชนFในการขอรับสิทธิและประโยชนF ให.ผู. ซ่ึงจัดให.มีการฝ:ก

เตรียมเข.าทํางานตามสาขาอาชีพท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๗ จัดทํารายละเอียดเก่ียวกับ
การฝ:กเสนอต�อนายทะเบียนเพ่ือพิจารณาให.ความเห็นชอบ ดังต�อไปนี้ 

(๑) หลักสูตร 
(๒) สถานท่ีฝ:กหรือศูนยFฝ:กอบรมฝ�มือแรงงาน 
(๓) ชื่อและคุณสมบัติของครูฝ:ก 
(๔) กําหนดระยะเวลาการฝ:ก 
(๕) รายการอุปกรณFอันจําเป3นท่ีจะใช.ในการฝ:กท่ีมีอยู�แล.วและท่ีจะต.องหามาเพ่ิมเติม

ในภายหลัง 
(๖) วิธีการและมาตรฐานในการวัดผลการฝ:ก 
(๗) รายการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

                                                 
๙ มาตรา ๖ แก.ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๑๐ มาตรา ๗ แก.ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การพิจารณาให.ความเห็นชอบของนายทะเบียนให.เป3นไปตามหลักเกณฑF วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

การแก.ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเก่ียวกับการฝ:กตาม (๑) (๒) (๔) หรือ (๖) ท่ีได.รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล.วจะกระทํามิได. เว.นแต�ได.รับอนุญาตจากนายทะเบียน 

 
มาตรา ๙  คุณสมบัติของครูฝ:ก ให.เป3นไปตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๑๐  ผู.ดําเนินการฝ:กจะต.องจัดให.มีข.อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการฝ:ก

เป3นภาษาไทยและอย�างน.อยต.องมีรายการ ดังต�อไปนี้ 
(๑) ระยะเวลาการฝ:ก 
(๒) วันฝ:ก เวลาฝ:ก และเวลาพัก 
(๓) วันหยุด 
(๔) การลาและหลักเกณฑFการลา 
(๕) เบ้ียเลี้ยงระหว�างรับการฝ:ก 
(๖) เง่ือนไขการเลิกสัญญาการฝ:ก 
(๗) หลักเกณฑFการจ�ายค�าทดแทนในกรณีผู.รับการฝ:กประสบอันตรายหรือเจ็บปTวย

อันเกิดจากการฝ:ก 
(๘) รายการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๑๑  ผู.ดําเนินการฝ:กจะต.องทําสัญญาการฝ:กเป3นหนังสือกับผู.รับการฝ:กโดย

ให.มีรายการตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๑๒  ผู.ดําเนินการฝ:กจะต.องปฏิบัติตามหลักเกณฑFเก่ียวกับการคุ.มครองผู.รับ

การฝ:กตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด และต.องจัดทําทะเบียนประวัติผู.รับการฝ:กไว.เป3นหลักฐาน 
 
มาตรา ๑๓  เมื่อผู.รับการฝ:กผู.ใดฝ:กครบตามหลักสูตรและผ�านการวัดผลตาม

มาตรา ๘ (๖) แล.ว ให.ผู.ดําเนินการฝ:กออกหนังสือรับรองว�าเป3นผู.สําเร็จการฝ:กให.แก�ผู.นั้นภายในสิบห.าวัน
นับแต�วันเสร็จสิ้นการวัดผล และแจ.งให.นายทะเบียนทราบ 

 
มาตรา ๑๔  เม่ือผู.ดําเนินการฝ:กประสงคFจะโอนการประกอบกิจการให.แก�บุคคลอ่ืน 

ให.ผู.ดําเนินการฝ:กแจ.งเป3นหนังสือให.นายทะเบียนทราบล�วงหน.าไม�น.อยกว�าสิบห.าวันก�อนถึงวันโอน
โดยให.ระบุว�าผู.รับโอนประสงคFจะดําเนินการฝ:กเตรียมเข.าทํางานต�อไปหรือไม� และให.ผู.โอนกับผู.รับ
โอนลงลายมือชื่อร�วมกัน 

ถ.าผู.รับโอนจะดําเนินการฝ:กเตรียมเข.าทํางานต�อไป ให.นายทะเบียนจดแจ.งการ
เปลี่ยนแปลงนั้นไว.ในทะเบียน และให.ถือว�าผู.รับโอนเป3นผู.ดําเนินการฝ:กตามมาตรา ๘ ต้ังแต�วันโอน 
และให.สิทธิและหน.าท่ีของผู.ดําเนินการฝ:กท่ีมีอยู�ตามสัญญาการฝ:กเดิมโอนไปเป3นของผู.รับโอน 

ถ.าผู.รับโอนจะไม�ดําเนินการฝ:กเตรียมเข.าทํางานต�อไป ให.นายทะเบียนดําเนินการ
ให.ผู.รับการฝ:กซ่ึงค.างการฝ:กอยู�ในวันโอนไปรับการฝ:กในสาขาอาชีพเดียวกันนั้นกับผู.ดําเนินการฝ:กรายอ่ืน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หรือในสถานฝ:กอาชีพของทางราชการ โดยผู.โอนจะต.องรับผิดชอบสําหรับค�าใช.จ�ายในการดําเนินการ
ฝ:กท่ีค.างอยู� 

 
มาตรา ๑๕  ห.ามมิให.ผู.ดําเนินการฝ:กเรียกหรือรับเงินค�าฝ:กอบรมหรือค�าตอบแทน

ในลักษณะใด ๆ อันเก่ียวกับการฝ:กอบรมฝ�มือแรงงานจากผู.รับการฝ:ก 
 
มาตรา ๑๖  ผู.ดําเนินการฝ:กจะดําเนินการให.ผู.รับการฝ:กไปรับการฝ:กอบรมฝ�มือ

แรงงานในสถานศึกษาหรือสถานฝ:กอบรมฝ�มือแรงงานของทางราชการหรือสถานฝ:กอบรมฝ�มือ
แรงงานอ่ืนท่ีนายทะเบียนให.ความเห็นชอบก็ได. 

หลักสูตรและรายการค�าใช.จ�ายในการฝ:กอบรมในสถานศึกษาหรือสถานฝ:กอบรม
ตามวรรคหนึ่ง ต.องได.รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

 
มาตรา ๑๗  ถ.าผู.ดําเนินการฝ:กจะเลิกการประกอบกิจการหรือมีเหตุจําเป3นอย�างอ่ืน

จนไม�สามารถจะดําเนินการฝ:กได.อีกต�อไป ให.ผู.ดําเนินการฝ:กแจ.งเป3นหนังสือให.นายทะเบียนทราบ
ล�วงหน.าไม�น.อยกว�าสิบห.าวันก�อนเลิกการประกอบกิจการหรือเลิกการฝ:ก ในกรณีนี้ ถ.าเป3นการฝ:ก
เตรียมเข.าทํางานให.นํามาตรา ๑๔ วรรคสาม มาใช.บังคับแก�ผู.รับการฝ:กซ่ึงค.างการฝ:กอยู�ในวันท่ีเลิก
การประกอบกิจการหรือมีเหตุจําเป3นจนไม�สามารถจะดําเนินการฝ:กต�อไปโดยอนุโลม เว.นแต�เม่ือ
คณะกรรมการเห็นสมควรก็อาจยกเว.นให.ผู.ดําเนินการฝ:กไม�ต.องรับผิดชอบสําหรับค�าใช.จ�ายในการ
ดําเนินการฝ:กท่ีค.างอยู�นั้นได. 

 
มาตรา ๑๘  เพ่ือประโยชนFในการพัฒนาฝ�มือแรงงาน ผู. ดําเนินการฝ:กอาจรับ

นักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาท่ีสถานศึกษาส�งเข.ารับการฝ:กตามหลักสูตรของสถานศึกษา หลักสูตรของ
ผู. ดําเนินการฝ:กหรือหลักสูตรท่ีสถานศึกษากับผู. ดําเนินการฝ:กได.ร�วมกันจัดทําข้ึนได. และให.
ผู.ดําเนินการฝ:กจัดส�งหลักสูตรดังกล�าวไปยังนายทะเบียนก�อนเริ่มดําเนินการฝ:ก เว.นแต�จะได.เคยจัดส�ง
หลักสูตรนั้นไปยังนายทะเบียนมาก�อนแล.ว และให.นําความในมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ 
มาตรา ๑๕ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ มาใช.บังคับโดยอนุโลม 

ความตามวรรคหนึ่ง ให.ใช.บังคับแก�กรณีท่ีทางราชการส�งบุคคลมาฝ:กกับผู.ดําเนินการ
ฝ:กด.วย 

 
มาตรา ๑๙  การจัดต้ังศูนยFฝ:กอบรมฝ�มือแรงงาน ให.เป3นไปตามหลักเกณฑF วิธีการ 

และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 

ส�วนท่ี ๒ 
การฝ:กยกระดับฝ�มือแรงงานและการฝ:กเปลี่ยนสาขาอาชีพ 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๐  เพ่ือประโยชนFในการขอรับสิทธิและประโยชนF ให.ผู.ซ่ึงจัดให.มีการฝ:ก
ยกระดับฝ�มือแรงงานหรือการฝ:กเปลี่ยนสาขาอาชีพจัดส�งหลักสูตร รายละเอียดท่ีเก่ียวข.อง และ
รายการค�าใช.จ�ายท่ีใช.ในการฝ:กเสนอต�อนายทะเบียนเพ่ือพิจารณาให.ความเห็นชอบ 

การพิจารณาให.ความเห็นชอบของนายทะเบียนให.เป3นไปตามหลักเกณฑF วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

ในการดําเนินการฝ:กตามวรรคหนึ่ง ให.นํามาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และ
มาตรา ๑๙ มาใช.บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๑  ในระหว�างการฝ:กให.ผู.ดําเนินการฝ:กซ่ึงเป3นนายจ.างยังคงมีหน.าท่ีต�อ

ลูกจ.างตามกฎหมายเก่ียวกับแรงงาน สัญญาจ.าง ข.อบังคับเก่ียวกับการทํางานและข.อตกลงเก่ียวกับ
สภาพการจ.าง 

ถ.าการฝ:กเกิดจากการร.องขอของลูกจ.างและมีการตกลงกันเป3นหนังสือ นายจ.างอาจ
จัดให.ลูกจ.างฝ:กนอกเวลาทํางานปกติหรือในวันหยุดของลูกจ.างก็ได. โดยนายจ.างต.องจ�ายค�าจ.างให.แก�
ลูกจ.างผู.เข.ารับการฝ:กไม�น.อยกว�าค�าจ.างในเวลาทํางานปกติตามจํานวนชั่วโมงท่ีฝ:ก 

 
หมวด ๒ 

มาตรฐานฝ�มือแรงงาน 
   

 
มาตรา ๒๒  เพ่ือเป3นการส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน ให.คณะกรรมการจัดทํา

มาตรฐานฝ�มือแรงงานแห�งชาติในสาขาอาชีพต�าง ๆ เสนอรัฐมนตรีเพ่ือให.ความเห็นชอบ 
มาตรฐานฝ�มือแรงงานแห�งชาติท่ีรัฐมนตรีให.ความเห็นชอบ เม่ือประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาแล.ว ให.กรมพัฒนาฝ�มือแรงงานนําไปใช.ในการจัดให.มีการทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงานใน
สาขาอาชีพนั้นตามมาตรา ๒๓ หรือให.ผู.ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงานนําไปใช.ในการ
ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงานในสาขาอาชีพนั้นตามมาตรา ๒๔ 

คุณสมบัติของผู.เข.ารับการทดสอบ วิธีการทดสอบ และการออกหนังสือรับรองว�า
เป3นผู.ผ�านการทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงาน ให.เป3นไปตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๒๓  ให.กรมพัฒนาฝ�มือแรงงานจัดให.มีการทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงาน

และส�งเสริมให.มีผู.ทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงาน 
 
มาตรา ๒๔  ผู.ใดประสงคFจะเป3นผู.ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงานให.ขอ

อนุญาตต�อนายทะเบียน 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผู.ทดสอบ การพักใช.ใบอนุญาต

และการเพิกถอนใบอนุญาต ให.เป3นไปตามหลักเกณฑF วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศ
กําหนด 

 
มาตรา ๒๕  ในการดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงาน ให.เรียกเก็บค�าทดสอบ

จากผู.เข.ารับการทดสอบได.ไม�เกินอัตราท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๒๖  ผู.ใดประสงคFจะให.คณะกรรมการรับรองมาตรฐานฝ�มือแรงงานของตน

ให.ยื่นคําขอต�อนายทะเบียน 
การขอรับรองมาตรฐานฝ�มือแรงงาน การรับรองมาตรฐานฝ�มือแรงงาน การนํา

มาตรฐานฝ�มือแรงงานท่ีคณะกรรมการรับรองแล.วไปใช.ทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงาน และการออก
หนังสือรับรองให.แก�ผู.ผ�านการทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงานตามวรรคหนึ่ง ให.เป3นไปตามหลักเกณฑF 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
หมวด ๒/๑ 

การรับรองความรู.ความสามารถ๑๑ 
   

 
มาตรา ๒๖/๑๑๒  บุคคลท่ีประสงคFจะมีสมุดประจําตัวหรือจะให.บันทึกข.อมูลเพ่ิมเติม

ในสมุดประจําตัวให.ยื่นคําขอต�อนายทะเบียน 
แบบสมุดประจําตัว การออกสมุดประจําตัว และการบันทึกข.อมูล ให.เป3นไปตาม

หลักเกณฑF วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๒๖/๒๑๓  เม่ือนายทะเบียนได.รับคําขอมีสมุดประจําตัวหรือคําขอให.บันทึก

ข.อมูลเพ่ิมเติมในสมุดประจําตัวตามมาตรา ๒๖/๑ แล.ว ให.ตรวจสอบข.อมูลจากเอกสารหรือหลักฐานท่ี
ผู.ยื่นคําขอได.ยื่นไว.หรือขอข.อมูลไปยังหน�วยงานของรัฐ สถานประกอบกิจการ หรือบุคคลท่ีทราบ
ข.อมูลดังกล�าว ในกรณีท่ีนายทะเบียนเชื่อว�าข.อมูลดังกล�าวถูกต.อง ให.บันทึกข.อมูลนั้นไว.ในสมุด
ประจําตัวของผู.ยื่นคําขอและมอบสมุดประจําตัวนั้นให.แก�ผู.ยื่นคําขอ 

ในกรณีท่ีข.อมูลมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในภายหลังหรือไม�ตรงกับความเป3นจริง 
ให.นายทะเบียนแก.ไขข.อมูลในสมุดประจําตัวให.ถูกต.องตามความเป3นจริงได. 

 
มาตรา ๒๖/๓๑๔  ผู.ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ ตําแหน�งงาน หรือลักษณะงานท่ี

รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๗ (๒) ต.องได.รับหนังสือรับรองความรู.ความสามารถตามมาตรา 
๒๖/๑๐ 

 
มาตรา ๒๖/๔๑๕  ให.มีศูนยFประเมินความรู.ความสามารถ ดังต�อไปนี้ 

                                                 
๑๑ หมวด ๒/๑ การรับรองความรู.ความสามารถ มาตรา ๒๖/๑ ถึงมาตรา ๒๖/๑๕ เพ่ิมโดย

พระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗  
๑๒ มาตรา ๒๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๑๓ มาตรา ๒๖/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๑๔ มาตรา ๒๖/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑) กรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน เป3นศูนยFประเมินความรู.ความสามารถกลาง 
(๒) องคFกรอาชีพหรือหน�วยงานของรัฐตามประเภทท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด

ท่ีได.รับการรับรองจากนายทะเบียนให.เป3นศูนยFประเมินความรู.ความสามารถ 
 
มาตรา ๒๖/๕๑๖  กรมพัฒนาฝ� มือแรงงานในฐานะเป3นศูนยFประเมินความรู.

ความสามารถกลางมีอํานาจหน.าท่ี ดังต�อไปนี้ 
(๑) ส�งเสริม สนับสนุน และจัดให.มีการประเมินและออกหนังสือรับรองความรู.

ความสามารถ 
(๒) สํารวจ ศึกษา วิเคราะหF วิจัย รวบรวม และเก็บรักษาข.อมูลเก่ียวกับสาขาอาชีพ

ตําแหน�งงาน หรือลักษณะงาน ท่ีมีอยู�ในสถานประกอบกิจการ 
(๓) ประสานงานกับหน�วยงานของรัฐ สถานประกอบกิจการของเอกชน หรือองคFกร

อาชีพเพ่ือขอรับการสนับสนุนการดําเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๒๖/๖๑๗  ให.ศูนยFประเมินความรู.ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) มี

อํานาจหน.าท่ีในการจัดให.มีการประเมินและออกหนังสือรับรองความรู.ความสามารถ 
 
มาตรา ๒๖/๗๑๘  องคFกรอาชีพหรือหน�วยงานของรัฐท่ีประสงคFจะเป3นศูนยFประเมิน

ความรู.ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) ให.ยื่นคําขอต�อนายทะเบียน 
การยื่นคําขอ การออกหนังสือรับรอง การขอต�ออายุหนังสือรับรอง และการออกใบ

แทนหนังสือรับรองการเป3นศูนยFประเมินความรู.ความสามารถ ให.เป3นไปตามหลักเกณฑF วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๖/๘๑๙  หนังสือรับรองการเป3นศูนยFประเมินความรู.ความสามารถตาม

มาตรา ๒๖/๔ (๒) ให.มีอายุสองป�นับแต�วันท่ีนายทะเบียนออกหนังสือรับรอง 
 
มาตรา ๒๖/๙๒๐  ศูนยFประเมินความรู.ความสามารถต.องแสดงหนังสือรับรองการเป3น

ศูนยFประเมินความรู.ความสามารถไว.ในสถานท่ีทําการโดยเปUดเผยและเห็นได.ง�าย 

                                                                                                                                            
๑๕ มาตรา ๒๖/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๑๖ มาตรา ๒๖/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๑๗ มาตรา ๒๖/๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๑๘ มาตรา ๒๖/๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๑๙ มาตรา ๒๖/๘ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๒๖/๑๐๒๑  บุคคลท่ีประสงคFจะขอหนังสือรับรองความรู.ความสามารถให.ยื่น

คําขอต�อศูนยFประเมินความรู.ความสามารถกลางหรือศูนยFประเมินความรู.ความสามารถตามมาตรา 
๒๖/๔ (๒) 

เม่ือศูนยFประเมินความรู.ความสามารถกลางหรือศูนยFประเมินความรู.ความสามารถ
ตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) ได.รับคําขอแล.ว ให.ดําเนินการประเมินเพ่ือออกหนังสือรับรองความรู.
ความสามารถ 

การยื่นคําขอ การประเมิน การออกหนังสือรับรองความรู.ความสามารถ อายุหนังสือ
รับรองความรู.ความสามารถ การออกใบแทนหนังสือรับรองความรู.ความสามารถ ให.เป3นไปตาม
หลักเกณฑF วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๒๖/๑๑๒๒  บุคคลท่ีประสงคFจะข้ึนทะเบียนเป3นผู.ประเมิน ให.ยื่นคําขอต�อ

นายทะเบียนเม่ือนายทะเบียนรับข้ึนทะเบียนแล.ว ให.ออกหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนพร.อมท้ังบัตร
ประจําตัวผู.ประเมินแก�บุคคลนั้นได. 

คุณสมบัติของผู.ประเมิน การยื่นคําขอข้ึนทะเบียน การออกหนังสือรับรองการข้ึน
ทะเบียนอายุหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียน และการออกใบแทนหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียน ให.
เป3นไปตามหลักเกณฑF วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

แบบบัตรประจําตัวผู.ประเมิน ให.เป3นไปตามแบบท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
ในกรณีท่ีบัตรประจําตัวผู.ประเมินชํารุดหรือสูญหาย ให.ผู.ประเมินยื่นคําขอรับบัตร

ประจําตัวผู.ประเมินต�อนายทะเบียน 
 
มาตรา ๒๖/๑๒ ๒๓  ในการปฏิ บั ติหน. า ท่ีผู.ประเมินในศูนยFประเมินความรู.

ความสามารถกลาง ให.ผู.ประเมินได.รับค�าตอบแทนและค�าใช.จ�ายอ่ืนตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 

ในกรณีท่ีผู.ประเมินเป3นเจ.าหน.าท่ีของกรมพัฒนาฝ�มือแรงงานและปฏิบัติหน.าท่ีใน
ศูนยFประเมินความรู.ความสามารถกลาง ให.ได.รับค�าตอบแทนและค�าใช.จ�ายอ่ืนตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

 

                                                                                                                                            
๒๐ มาตรา ๒๖/๙ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๒๑ มาตรา ๒๖/๑๐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๒๒ มาตรา ๒๖/๑๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๒๓ มาตรา ๒๖/๑๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๖/๑๓๒๔  ศูนยFประเมินความรู.ความสามารถกลางและศูนยFประเมินความรู.
ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) ท่ีเป3นหน�วยงานของรัฐอาจเรียกเก็บค�าธรรมเนียมจากผู.ขอ
หนังสือรับรองความรู.ความสามารถได.ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ศูนยFประเมินความรู.ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) ท่ีเป3นองคFกรอาชีพอาจ
เรียกเก็บค�าบริการจากผู.ขอหนังสือรับรองความรู.ความสามารถได.ไม�เกินอัตราท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนด 

 
มาตรา ๒๖/๑๔๒๕  เพ่ือประโยชนFในการตรวจสอบของพนักงานเจ.าหน.าท่ี ให.ศูนยF

ประเมินความรู.ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานของผู.ยื่นคําขอ
หนังสือรับรองความรู.ความสามารถ และผลการพิจารณาของผู.ประเมินไว.ไม�น.อยกว�าสองป� 

 
มาตรา ๒๖/๑๕๒๖  ให.ศูนยFประเมินความรู.ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) 

รายงานผลการดําเนินงานให.นายทะเบียนทราบ ตามหลักเกณฑFและวิธีการท่ีคณะกรรมการประกาศ
กําหนด 

 
หมวด ๓ 

กองทุนพัฒนาฝ�มือแรงงาน 
   

 
มาตรา ๒๗  ให.จัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่ง เรียกว�า “กองทุนพัฒนาฝ�มือแรงงาน” 

ในกรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม มีวัตถุประสงคFเพ่ือเป3นทุนหมุนเวียน
สําหรับใช.จ�ายเก่ียวกับการส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน 

กองทุนประกอบด.วย 
(๑) เงินท่ีโอนมาจากเงินกองทุนพัฒนาฝ�มือแรงงานท่ีจัดต้ังข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี

และดําเนินการบริหารกองทุนตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว�าด.วยกองทุนพัฒนา
ฝ�มือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๙ 

(๒) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให. 
(๓) เงินสมทบท่ีผู.ประกอบกิจการส�งเข.ากองทุน 
(๓/๑)๒๗ ค�าธรรมเนียมหรือค�าทดสอบท่ีจัดเก็บได.ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) เงินและหรือทรัพยFสินท่ีมีผู.บริจาคให.กองทุน 

                                                 
๒๔ มาตรา ๒๖/๑๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๒๕ มาตรา ๒๖/๑๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๒๖ มาตรา ๒๖/๑๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๒๗ มาตรา ๒๗ วรรคสอง (๓/๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๕) ดอกผลหรือผลประโยชนFท่ีเกิดจากกองทุน 
(๖) เงินและหรือทรัพยFสินท่ีตกเป3นของกองทุนนอกจาก (๑) ถึง (๕) ท่ีกองทุนได.รับ

ไม�ว�ากรณีใด 
เงินของกองทุนไม�ต.องนําส�งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว�าด.วยเงินคงคลังและ

กฎหมายว�าด.วยวิธีการงบประมาณ 
การรับเงิน การจ�ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุน ให.เป3นไปตาม

ระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
ให.กรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เก็บรักษา

เงินกองทุนและดําเนินการเบิกจ�ายเงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๒๘  เงินกองทุนให.ใช.จ�ายเพ่ือกิจการ ดังต�อไปนี้ 
(๑) ให.ผู.รับการฝ:กกู.ยืมเพ่ือใช.จ�ายเก่ียวกับการเข.ารับการฝ:กอบรมฝ�มือแรงงานตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ให.ผู.ดําเนินการฝ:ก ผู.ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงานและผู.ประกอบ

กิจการกู.ยืมเพ่ือใช.จ�ายเก่ียวกับการดําเนินการฝ:กอบรมฝ�มือแรงงานหรือการทดสอบมาตรฐานฝ�มือ
แรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ช�วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใด ๆ ท่ีเก่ียวกับการส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน
ตามหลักเกณฑFท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

(๓/๑)๒๘ ช�วยเหลือหรืออุดหนุนองคFกรอาชีพท่ีมีส�วนร�วมในการพัฒนาฝ�มือแรงงาน 
การจําแนกและกําหนดระดับความรู.ความสามารถของผู.ประกอบอาชีพ และการกําหนดช�วงอัตรา
ค�าจ.างท่ีเหมาะสมกับระดับความรู.ความสามารถของผู.ประกอบอาชีพ ตามหลักเกณฑFท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

(๓/๒)๒๙ ช�วยเหลือหรืออุดหนุนการดําเนินงานของศูนยFประเมินความรู.ความสามารถ
กลางในการรับรองความรู.ความสามารถ ในกรณีท่ีศูนยFประเมินความรู.ความสามารถตามมาตรา ๒๖/
๔ (๒) มีจํานวนไม�เพียงพอต�อการรับรองความรู.ความสามารถ และช�วยเหลือหรืออุดหนุนการ
ดําเนินงานของศูนยFประเมินความรู.ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) ในการรับรองความรู.
ความสามารถในสาขาอาชีพ ตําแหน�งงานหรือลักษณะงาน ซ่ึงจําเป3นต.องให.การส�งเสริมหรือสนับสนุน 
เพ่ือให.มีผู.ประกอบอาชีพเพียงพอต�อความต.องการด.านแรงงาน หรือตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร
เพ่ือประโยชนFในการพัฒนาฝ�มือแรงงานตามหลักเกณฑFท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

(๔) ใช.จ�ายในการบริหารกองทุน 
การให.กู.ยืมเงินกองทุน ให.เป3นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยความ

เห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกองทุนไม�เกินร.อยละห.าของเงินกองทุนแต�ละป� เพ่ือ

เป3นค�าใช.จ�ายในการบริหารกองทุน 
                                                 

๒๘ มาตรา ๒๘ วรรคหน่ึง (๓/๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒๙ มาตรา ๒๘ วรรคหน่ึง (๓/๒) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๒๙๓๐  ให.รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดให.ผู.

ประกอบกิจการ ซ่ึงประกอบกิจการในประเภท ขนาด และท.องท่ีใด ส�งเงินสมทบเข.ากองทุนตามอัตรา
ท่ีกําหนดไว.ในมาตรา ๓๐ 

ในกรณีท่ีผู.ประกอบกิจการรายใดตามท่ีกําหนดในวรรคหนึ่งจัดให.มีการฝ:กอบรมฝ�มือ
แรงงานให.แก�ลูกจ.างของตนตามท่ีกําหนดไว.ในหมวด ๑ หรือมีลูกจ.างเข.ารับการทดสอบมาตรฐานฝ�มือ
แรงงานแห�งชาติและผ�านการทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงานแห�งชาติตามท่ีกําหนดไว.ในหมวด ๒ หรือ
มีลูกจ.างผู.ผ�านการรับรองความรู.ความสามารถตามท่ีกําหนดไว.ในหมวด ๒/๑ ให.ผู.ประกอบกิจการราย
นั้นไม�ต.องส�งเงินสมทบเข.ากองทุนในป�นั้น  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑFท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๓๐  เพ่ือประโยชนFในการเรียกเก็บเงินสมทบจากผู.ประกอบกิจการตาม

มาตรา ๒๙ ให.รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดอัตราเงินสมทบไม�เกิน
ร.อยละหนึ่งของค�าจ.างท่ีผู.ประกอบกิจการจ�ายในป�สุดท.ายก�อนป�ท่ีมีการส�งเงินสมทบรวมท้ังวิธีการ
เรียกเก็บเงินสมทบจากผู.ประกอบกิจการ 

ค�าจ.างข้ันตํ่าและข้ันสูงท่ีใช.เป3นฐานในการคํานวณเงินสมทบตามวรรคหนึ่ง ให.เป3นไป
ตามท่ีรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๓๑๓๑  ผู.ประกอบกิจการรายใดไม�ส�งเงินสมทบภายในเวลาท่ีกําหนดหรือส�ง

เงินไม�ครบตามอัตราท่ีกําหนดในมาตรา ๒๙ ต.องจ�ายเงินเพ่ิมในอัตราร.อยละหนึ่งจุดห.าต�อเดือนของ
เงินสมทบท่ียังไม�ได.นําส�งหรือของเงินสมทบท่ียังขาดอยู� นับแต�วันถัดจากวันท่ีต.องนําส�งเงินสมทบ เศษ
ของเดือนถ.าถึงสิบห.าวันให.นับเป3นหนึ่งเดือน ถ.าน.อยกว�านั้นให.ป5ดท้ิง 

ในกรณีท่ีอธิบดีได.ประเมินเงินสมทบหรือเงินเพ่ิม และได.มีคําสั่งให.ผู.มีหน.าท่ีส�งเงิน
สมทบหรือเงินเพ่ิมตามวรรคหนึ่ง ถ.าผู.มีหน.าท่ีไม�ยอมชําระเงินดังกล�าว ให.นําบทบัญญัติเก่ียวกับการ
บังคับทางปกครองตามกฎหมายว�าด.วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช.บังคับ 

หลักเกณฑFและวิธีการในการประเมินเงินสมทบหรือเงินเพ่ิมตามวรรคสองให.เป3นไป
ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๓๒  ภายในหกเดือนนับแต�วันสิ้นป�งบประมาณตามกฎหมายว�าด.วยวิธีการ

งบประมาณ ให.คณะกรรมการเสนองบดุลและรายงานการรับจ�ายเงินของกองทุนในป�ท่ีล�วงมา  
ซ่ึงสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินตรวจสอบรับรองแล.วต�อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

งบดุลและรายงานการรับจ�ายเงินดังกล�าว ให.รัฐมนตรีเสนอต�อนายกรัฐมนตรีเพ่ือ
นําเสนอต�อสภาผู.แทนราษฎรและวุฒิสภาเพ่ือทราบ และจัดให.มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด ๔ 

                                                 
๓๐ มาตรา ๒๙ แก.ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิส�งเสรมิการพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๓๑ มาตรา ๓๑ แก.ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิส�งเสรมิการพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

สิทธิและประโยชนF๓๒ 
   

 
มาตรา ๓๓  ให.ผู.ดําเนินการฝ:กซ่ึงจัดให.มีการฝ:กอบรมฝ�มือแรงงานตามสาขาอาชีพ

ท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๗ ได.รับสิทธิและประโยชนF ดังต�อไปนี้ 
(๑) สิทธิท่ีจะได.รับยกเว.นภาษีเงินได.เป3นกรณีพิเศษสําหรับเงินได.ของผู.ดําเนินการฝ:ก

เป3นจํานวนร.อยละของค�าใช.จ�ายท่ีได.ใช.ไปในการจัดให.มีการฝ:กอบรมฝ�มือแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้  
ท้ังนี้ โดยตราเป3นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร 

(๒) ประโยชนFท่ีจะได.รับความช�วยเหลือจากกรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน ในด.านการ
ฝ:กอบรมบุคลากร การฝ:กอบรมเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร การฝ:กอบรมการพัฒนาอุปกรณFช�วยฝ:ก 
การฝ:กอบรมผู.ดําเนินการเก่ียวกับการทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงาน การฝ:กอบรมหัวหน.างาน หรือ
การฝ:กด.านอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 

(๓) ประโยชนFท่ีจะได.รับคําปรึกษาแนะนําจากกรมพัฒนาฝ�มือแรงงานเก่ียวกับ
กระบวนการพัฒนาฝ�มือแรงงาน 

(๔) สิทธิและประโยชนFอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๓/๑๓๓  ให.ผู.ประกอบกิจการซ่ึงจ.างงานผู.ได.รับหนังสือรับรองความรู.

ความสามารถตามจํานวนท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด ได.รับสิทธิและประโยชนF ดังต�อไปนี้ 
(๑) สิทธิท่ีจะได.รับการยกเว.นภาษีเงินได.เป3นกรณีพิเศษสําหรับเงินได.ของผู.ประกอบ

กิจการเป3นจํานวนร.อยละของค�าจ.างผู.ได.รับหนังสือรับรองความรู.ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๓ ท่ี
ได.จ�ายในช�วงอัตราค�าจ.างตามมาตรา ๓๙ (๕)  ท้ังนี้ โดยตราเป3นพระราชกฤษฎีกาตามประมวล
รัษฎากร 

(๒) ประโยชนFท่ีจะได.รับคําปรึกษาแนะนําจากกรมพัฒนาฝ�มือแรงงานเก่ียวกับ
กระบวนการวิเคราะหFจําแนกตําแหน�งงานหรือการบริหารค�าจ.างและค�าตอบแทน 

(๓) ประโยชนFท่ีจะได.รับการพิจารณาอนุญาตให.ใช.เครื่องหมายท่ีแสดงให.เห็นว�าเป3น
ผู.ประกอบกิจการซ่ึงจ.างงานผู.ได.รับหนังสือรับรองความรู.ความสามารถ  ท้ังนี้ แบบของเครื่องหมาย 
หลักเกณฑF วิธีการและเง่ือนไขการอนุญาตและการใช.เครื่องหมาย ให.เป3นไปตามท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

(๔) สิทธิและประโยชนFอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๔  นอกเหนือจากสิทธิและประโยชนFตามมาตรา ๓๓ ให.ผู.ดําเนินการฝ:ก

ที่ดําเนินการฝ:กอบรมฝ�มือแรงงานในศูนยFฝ:กอบรมฝ�มือแรงงานท่ีจัดต้ังข้ึนตามมาตรา ๑๙ ได.รับสิทธิ
และประโยชนFเพ่ิมเติม ดังต�อไปนี้ 

                                                 
๓๒ ช่ือหมวด ๔ สิทธิและประโยชนF แก.ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือ

แรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓๓ มาตรา ๓๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑) สิทธิท่ีจะได.รับยกเว.นอากรขาเข.าและภาษีมูลค�าเพ่ิมสําหรับเครื่องมือ เครื่องจักร 
และอุปกรณFท่ีนําเข.ามาในราชอาณาจักรเพ่ือใช.ในการฝ:กอบรมฝ�มือแรงงาน โดยออกเป3นประกาศ
กระทรวงการคลังตามกฎหมายว�าด.วยพิกัดอัตราศุลกากร และตราเป3นพระราชกฤษฎีกาตามประมวล
รัษฎากร 

ในการนี้ ให.ผู.ขอยกเว.นแสดงรายการเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณFตามท่ีได.รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๒) สิทธิท่ีจะได.รับการหักค�าไฟฟWาและค�าประปาเป3นจํานวนสองเท�าของจํานวนเงิน
ท่ีผู.ดําเนินการฝ:กได.เสียไปเป3นค�าใช.จ�ายในการฝ:กอบรมฝ�มือแรงงานเพ่ือประโยชนFในการคํานวณภาษี
เงินได.  ท้ังนี้ โดยตราเป3นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร 

(๓) สิทธิและประโยชนFอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๕  คําขอรับสิทธิและประโยชนFตามมาตรา ๓๓ (๒) (๓) (๔) และมาตรา 

๓๔ (๓) ให.ยื่นต�อนายทะเบียนตามหลักเกณฑF วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๓๖  ภายใต.บังคับกฎหมายว�าด.วยคนเข.าเมือง ให.ผู.ดําเนินการฝ:กนําคน

ต�างด.าวซ่ึงเป3นช�างฝ�มือหรือผู.ชํานาญการเพ่ือเป3นครูฝ:ก รวมท้ังคู�สมรสและบุคคลซ่ึงอยู�ในอุปการะ
ของช�างฝ�มือหรือผู.ชํานาญการ เข.ามาในราชอาณาจักรได.ตามจํานวน เง่ือนไขและกําหนดระยะเวลา
เท�าท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร แต�ไม�เกินกําหนดระยะเวลาตามท่ีกฎหมายว�าด.วยคนเข.าเมือง
กําหนดไว. 

 
มาตรา ๓๗  ให.ผู.ดําเนินการฝ:กได.รับการยกเว.นไม�ต.องปฏิบัติตามกฎหมายว�าด.วย

โรงเรียนเอกชน 
 

หมวด ๕ 
คณะกรรมการส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน 

   
 

มาตรา ๓๘๓๔  ให.มีคณะกรรมการส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน ประกอบด.วย 
ปลัดกระทรวงแรงงาน เป3นประธานกรรมการ ผู.แทนกระทรวงการคลัง ผู.แทนกระทรวงการท�องเท่ียว
และกีฬา ผู.แทนกระทรวงวิทยาศาสตรFและเทคโนโลยี ผู.แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู.แทนกระทรวง
อุตสาหกรรม ผู.แทนสํานักงบประมาณ ผู.แทนสํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน ผู.แทนสภา
หอการค.าแห�งประเทศไทย ผู.แทนสภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย ผู.แทนสมาคมธนาคารไทย และ
ผู.แทนสภาอุตสาหกรรมท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย เป3นกรรมการ และกรรมการอ่ืนจํานวนหกคนซ่ึง
รัฐมนตรีแต�งต้ังจากผู.ทรงคุณวุฒิสองคน จากผู.แทนองคFกรอาชีพสองคน จากผู.แทนฝTายนายจ.างหนึ่ง
คน และจากผู.แทนฝTายลูกจ.างอีกหนึ่งคน 

                                                 
๓๔ มาตรา ๓๘ แก.ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิส�งเสรมิการพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ให.อธิบดีกรมพัฒนาฝ�มือแรงงานเป3นกรรมการและเลขานุการ และให.คณะกรรมการ
มีอํานาจแต�งต้ังข.าราชการในกรมพัฒนาฝ�มือแรงงานเป3นผู.ช�วยเลขานุการ 

กรรมการผู.ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให.รัฐมนตรีแต�งต้ังจากผู.ซ่ึงมีประสบการณF
ทางด.านการพัฒนาฝ�มือแรงงานมาแล.วไม�น.อยกว�าสิบป� 

กรรมการซ่ึงเป3นผู.แทนองคFกรอาชีพ ผู.แทนฝTายนายจ.าง และผู.แทนฝTายลูกจ.าง ให.
รัฐมนตรีแต�งต้ังตามหลักเกณฑFและวิธีการท่ีกําหนดในระเบียบกระทรวงแรงงาน 

 
มาตรา ๓๙๓๕  คณะกรรมการมีอํานาจหน.าท่ี ดังต�อไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นต�อรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการ

เก่ียวกับการพัฒนาฝ�มือแรงงาน การรับรองความรู.ความสามารถ และกองทุน 
(๒) เสนอแนะและให.คําปรึกษาแก�รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือ

ประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ออกระเบียบหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) จัดทํามาตรฐานฝ�มือแรงงานแห�งชาติในสาขาอาชีพต�าง ๆ ตามมาตรา ๒๒  ท้ังนี้ 

ในกรณีท่ีมาตรฐานฝ�มือแรงงานใดมีการกําหนดไว.โดยกฎหมายหรือเป3นมาตรฐานฝ�มือแรงงานสากลท่ี
ใช.กันโดยท่ัวไปอยู�แล.ว ให.จัดทํามาตรฐานฝ�มือแรงงานแห�งชาติให.เป3นไปในลักษณะเช�นเดียวกันนั้น 

(๕) จําแนกและกําหนดระดับความรู.ความสามารถของผู.ประกอบอาชีพ และกําหนด
ช�วงอัตราค�าจ.างท่ีเหมาะสมกับระดับความรู.ความสามารถในแต�ละสาขาอาชีพ เพ่ือประโยชนFในการใช.
เป3นแนวทางในการบริหารค�าจ.างและค�าตอบแทนตามความรู.ความสามารถ 

(๖) กําหนดหลักเกณฑFเก่ียวกับการส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงานและการรับรอง
ความรู.ความสามารถ 

(๗) ส�งเสริมให.ผู.ประกอบกิจการจ.างผู.ผ�านการทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงานหรือผู.
ผ�านการรับรองความรู.ความสามารถเป3นผู.ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

(๘) ส�งเสริมให.มีการจัดต้ังศูนยFฝ:กอบรมฝ�มือแรงงาน ศูนยFทดสอบมาตรฐานฝ�มือ
แรงงานและศูนยFประเมินความรู.ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) 

(๙) ส�งเสริมให.มีการแข�งขันฝ�มือแรงงาน 
(๑๐) ส�งเสริมให.มีการประสานงานระหว�างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาฝ�มือ

แรงงานและการใช.ทรัพยากรร�วมกัน 
(๑๑) ส�งเสริมการดําเนินการประเมินและการรับรองความรู.ความสามารถในการ

ประกอบอาชีพ 
(๑๒) ส�งเสริมให.มีการจัดต้ังองคFกรอาชีพและการมีส�วนร�วมในการดําเนินการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๑๓) ติดตามผลการพัฒนาฝ�มือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงาน การ

รับรองความรู.ความสามารถ และการดําเนินงานของกองทุน 
(๑๔) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณFคําสั่งของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๓๕ มาตรา ๓๙ แก.ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิส�งเสรมิการพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให.เป3นอํานาจ
หน.าท่ีของคณะกรรมการ หรือตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
มาตรา ๔๐๓๖  ให.กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต�งต้ังมีวาระการดํารงตําแหน�งคราวละสองป� 
เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได.มีการแต�งต้ังกรรมการข้ึนใหม� ให.

กรรมการซ่ึงพ.นจากตําแหน�งตามวาระนั้นอยู�ในตําแหน�งเพ่ือดําเนินงานต�อไปจนกว�ากรรมการซ่ึงได.รับ
แต�งต้ังใหม�เข.ารับหน.าท่ี 

กรรมการซ่ึงพ.นจากตําแหน�งตามวาระในวรรคหนึ่งอาจได.รับแต�งต้ังอีกได. แต�จะ
แต�งต้ังติดต�อกันเกินสองวาระไม�ได. 

 
มาตรา ๔๑  นอกจากการพ.นจากตําแหน�งตามวาระตามมาตรา ๔๐ กรรมการซ่ึง

รัฐมนตรีแต�งต้ังพ.นจากตําแหน�ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให.ออกเพราะบกพร�อง ไม�สุจริตต�อหน.าท่ี หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
(๔) เป3นคนไร.ความสามารถหรือคนเสมือนไร.ความสามารถ 
(๕) เป3นบุคคลล.มละลาย 
(๖) ได.รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให.จําคุก เว.นแต�เป3นโทษสําหรับความผิด

ท่ีได.กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
เม่ือกรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต�งต้ังพ.นจากตําแหน�งก�อนครบวาระ รัฐมนตรีอาจแต�งต้ัง

ผู.อ่ืนเป3นกรรมการแทนได. และให.ผู.ซ่ึงได.รับแต�งต้ังให.ดํารงตําแหน�งแทนอยู�ในตําแหน�งเท�ากับวาระ
ท่ีเหลืออยู�ของกรรมการซ่ึงตนแทน 

 
มาตรา ๔๒  การประชุมคณะกรรมการ ต.องมีกรรมการมาประชุมไม�น.อยกว�าก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป3นองคFประชุม 
ให.ประธานกรรมการเป3นประธานในท่ีประชุม ถ.าประธานกรรมการไม�มาประชุม

หรือไม�อาจปฏิบัติหน.าท่ีได. ให.กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป3นประธานในท่ีประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให.ถือเสียงข.างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน ถ.าคะแนนเสียงเท�ากัน ให.ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป3นเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๔๓  คณะกรรมการมีอํานาจแต�งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินการตามท่ี

คณะกรรมการมอบหมายได. 
การประชุมคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให.นําความในมาตรา ๔๒ มาใช.บังคับ

โดยอนุโลม 
 

                                                 
๓๖ มาตรา ๔๐ แก.ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิส�งเสรมิการพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๔๔  ในการปฏิบัติหน.าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให.กรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน
ทําหน.าท่ีเป3นหน�วยงานธุรการของคณะกรรมการ และมีหน.าท่ีติดตามให.ผู.ท่ีได.รับสิทธิและประโยชนF 
ปฏิบัติการให.เป3นไปตามพระราชบัญญัตินี้แล.วรายงานให.คณะกรรมการทราบ 

 
หมวด ๖ 

นายทะเบียนและพนักงานเจ.าหน.าท่ี 
   

 
มาตรา ๔๕๓๗  ในการปฏิบัติหน.าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ให.นายทะเบียนหรือ

พนักงานเจ.าหน.าท่ีมีอํานาจ ดังต�อไปนี้ 
(๑) มีหนังสือเรียกผู.ดําเนินการฝ:ก ครูฝ:ก ผู.รับการฝ:ก ผู.ดําเนินการทดสอบมาตรฐาน

ฝ�มือแรงงาน ผู.ทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงาน ผู.ประกอบกิจการ ผู.ได.รับหนังสือรับรองการเป3นศูนยF
ประเมินความรู.ความสามารถ ผู.ประเมิน ผู.ขอรับการประเมิน ผู.ปฏิบัติงานในศูนยFประเมินความรู.
ความสามารถหรือบุคคลท่ีเก่ียวข.องมาให.ถ.อยคํา หรือออกคําสั่งให.บุคคลดังกล�าวส�งเอกสารหรือ
หลักฐานท่ีเก่ียวข.องมาเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๒) เข.าไปในสถานท่ีฝ:ก ศูนยFฝ:กอบรมฝ�มือแรงงาน ศูนยFทดสอบมาตรฐานฝ�มือ
แรงงานสถานประกอบกิจการ หรือศูนยFประเมินความรู.ความสามารถ ในระหว�างเวลาทําการเพ่ือ
ตรวจตราและให.คําแนะนําต�อผู.ดําเนินการฝ:ก ผู.ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงาน ผู.ประกอบ
กิจการผู.ประเมิน ผู.ปฏิบัติงานในศูนยFประเมินความรู.ความสามารถ หรือบุคคลท่ีเก่ียวข.อง เพ่ือ
ปฏิบัติการให.เป3นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔๖๓๘  ในการปฏิบัติหน.าท่ีของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ.าหน.าท่ีตาม

มาตรา ๔๕ (๒) ให.ผู.ดําเนินการฝ:ก ผู.ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงาน ผู.ประกอบกิจการ 
ผู.ประเมิน ผู.ปฏิบัติงานในศูนยFประเมินความรู.ความสามารถ หรือบุคคลท่ีเก่ียวข.องหรืออยู�ในสถานท่ี
นั้นอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๔๗  ในการปฏิบัติหน.าท่ี นายทะเบียนหรือพนักงานเจ.าหน.าท่ีต.องแสดงบัตร

ประจําตัว 
บัตรประจําตัวนายทะเบียนหรือพนักงานเจ.าหน.าท่ีให.เป3นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรี

กําหนด 
 

หมวด ๗ 
การเพิกถอนการเป3นผู.ดําเนินการฝ:ก การพักใช.และเพิกถอนใบอนุญาต 

                                                 
๓๗ มาตรา ๔๕ แก.ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิส�งเสรมิการพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๓๘ มาตรา ๔๖ แก.ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิส�งเสรมิการพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การเพิกถอนหนังสือรับรองและการอนุญาตให.ใช.เครื่องหมาย๓๙ 
   

 
มาตรา ๔๘  ในกรณีท่ีผู.ดําเนินการฝ:กฝTาฝYนหรือไม�ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห�ง

พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให.นาย
ทะเบียนมีอํานาจออกคําสั่งเป3นหนังสือให.ผู.ดําเนินการฝ:กปฏิบัติให.ถูกต.องหรือแก.ไขให.ถูกต.องภายใน
เวลาท่ีกําหนดได. 

ถ.าผู.ดําเนินการฝ:กไม�ปฏิบัติหรือแก.ไขให.ถูกต.องภายในเวลาท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่ง 
ให.นายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนการเป3นผู.ดําเนินการฝ:กได. 

คําสั่งเพิกถอนการเป3นผู.ดําเนินการฝ:กให.ทําเป3นหนังสือส�งให.ผู.ดําเนินการฝ:กนั้น
ทราบ ถ.าไม�พบตัวผู.ดําเนินการฝ:กหรือผู.ดําเนินการฝ:กไม�ยอมรับคําสั่ง ให.ปUดคําสั่งดังกล�าวไว.ในท่ี
เปUดเผยและเห็นได.ง�าย ณ สถานท่ีฝ:กหรือศูนยFฝ:กอบรมฝ�มือแรงงาน แล.วแต�กรณี และให.ถือว�า
ผู.ดําเนินการฝ:กได.รับทราบคําสั่งแล.วต้ังแต�วันท่ีปUดคําสั่ง เว.นแต�กรณีไม�พบตัวผู.ดําเนินการฝ:กให.ถือว�า
ได.รับคําสั่งเม่ือพ.นระยะเวลาสิบห.าวันนับแต�วันท่ีปUดคําสั่ง 

ในกรณีการเพิกถอนการเป3นผู.ดําเนินการฝ:กตามวรรคสอง ถ.าเป3นการฝ:กเตรียมเข.า
ทํางานให.นํามาตรา ๑๔ วรรคสาม มาใช.บังคับแก�ผู.รับการฝ:กซึ่งค.างการฝ:กอยู�ในวันท่ีนายทะเบียน
มีคําสั่งเพิกถอนการเป3นผู.ดําเนินการฝ:กดังกล�าวโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๙  ในกรณีท่ีผู.ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงานไม�ปฏิบัติหรือ

ปฏิบัติไม�ถูกต.องตามบทบัญญัติแห�งพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ
ท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให.นายทะเบียนมีอํานาจสั่งให.ผู.ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงาน
ปฏิบัติให.ถูกต.องหรือแก.ไขให.ถูกต.องภายในเวลาท่ีกําหนดได. 

ถ.าผู.ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงานไม�ปฏิบัติให.ถูกต.องหรือแก.ไขให.ถูกต.อง
ภายในเวลาท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่ง ให.นายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใช.ใบอนุญาตหรือสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตเป3นผู.ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงานได. แล.วแต�กรณี 

คําสั่งพักใช.ใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให. ทําเป3นหนังสือส�งให.
ผู.ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงานนั้นทราบ ถ.าไม�พบตัวผู.ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝ�มือ
แรงงานหรือผู.ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงานไม�ยอมรับคําสั่ง ให.ปUดคําสั่งดังกล�าวไว.ในท่ี
เปUดเผยและเห็นได.ง�าย ณ สถานท่ีทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงานหรือศูนยFทดสอบมาตรฐานฝ�มือ
แรงงาน และให.ถือว�าผู.ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงานได.รับทราบคําสั่งแล.วต้ังแต�วันท่ีปUด
คําสั่ง เว.นแต�กรณีไม�พบตัวผู.ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงานให.ถือว�าได.รับคําสั่งเม่ือพ.น
ระยะเวลาสิบห.าวันนับแต�วันท่ีปUดคําสั่ง 

ในระหว�างถูกสั่งพักใช.ใบอนุญาตหรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ห.ามมิให.ผู.ดําเนินการ
ทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงานดําเนินการใด ๆ เก่ียวกับการทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงาน 

 
                                                 

๓๙ ช่ือหมวด ๗ การเพิกถอนการเป3นผู.ดําเนินการฝ:ก การพักใช.และเพิกถอนใบอนุญาต การเพิก
ถอนหนังสือรับรองและการอนุญาตให.ใช.เครื่องหมาย แก.ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือ
แรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๔๙/๑ ๔๐  ในกรณี ท่ีปรากฏต�อนายทะเบียนว�าศูนยFประเมินความรู.
ความสามารถหรือผู.ประเมินปฏิบัติหรือไม�ปฏิบัติให.ถูกต.องตามพระราชบัญญัตินี้ และการปฏิบัติ
หรือไม�ปฏิบัตินั้นสามารถแก.ไขให.ถูกต.องได. ให.นายทะเบียนมีคําสั่งเป3นหนังสือให.ปฏิบัติให.ถูกต.อง
ภายในเวลาท่ีกําหนด 

ในกรณีท่ีนายทะเบียนมีคําสั่งตามวรรคหนึ่ง หากศูนยFประเมินความรู.ความสามารถ
หรือผู.ประเมินไม�ปฏิบัติให.ถูกต.องหรือไม�แก.ไขให.ถูกต.องภายในเวลาท่ีกําหนด ให.นายทะเบียนมีคําสั่ง
ให.ศูนยFประเมินความรู.ความสามารถหรือผู.ประเมินหยุดการดําเนินการจนกว�าจะปฏิบัติให.ถูกต.องหรือ
แก.ไขให.ถูกต.อง 

ในระหว�างถูกสั่งให.หยุดการดําเนินการ ห.ามศูนยFประเมินความรู.ความสามารถหรือผู.
ประเมินดําเนินการใด ๆ เก่ียวกับการรับรองความรู.ความสามารถ 

 
มาตรา ๔๙/๒ ๔๑  ในกรณี ท่ีปรากฏต�อนายทะเบียนว�าศูนยFประเมินความรู.

ความสามารถหรือผู.ประเมินปฏิบัติหรือไม�ปฏิบัติให.ถูกต.องตามพระราชบัญญัตินี้ และการปฏิบัติ
หรือไม�ปฏิบัตินั้นไม�สามารถแก.ไขให.ถูกต.องได. ให.นายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการเป3น
ศูนยFประเมินความรู.ความสามารถหรือหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนเป3นผู.ประเมิน 

 
มาตรา ๔๙/๓๔๒  คําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๔๙/๑ และมาตรา ๔๙/๒ ให.

ทําเป3นหนังสือและแจ.งคําสั่งให.ศูนยFประเมินความรู.ความสามารถหรือผู.ประเมินนั้นทราบ และให.นํา
บทบัญญัติมาตรา ๔๘ วรรคสาม มาใช.บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๙/๔๔๓  ในกรณีท่ีพบว�าสถานประกอบกิจการท่ีได.รับอนุญาตให.ใช.

เครื่องหมายตามมาตรา ๓๓/๑ (๓) มีการจ.างงานผู.ได.รับหนังสือรับรองความรู.ความสามารถน.อยกว�า
จํานวนท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด ให.นายทะเบียนออกคําสั่งเป3นหนังสือให.ปฏิบัติให.ถูกต.องหรือ
แก.ไขให.ถูกต.องภายในหนึ่งร.อยยี่สิบวันนับแต�วันท่ีได.รับคําสั่ง หากสถานประกอบกิจการไม�ดําเนินการ
ให.ถูกต.อง ให.นายทะเบียนออกคําสั่งเพิกถอนการอนุญาตให.ใช.เครื่องหมาย 

 
มาตรา ๔๙/๕๔๔  ในกรณีท่ีการออกหนังสือรับรองความรู.ความสามารถไม�ถูกต.อง

หรือไม�เป3นไปตามมาตรา ๒๖/๑๐ ให.นายทะเบียนมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองความรู.
ความสามารถนั้นได. 
                                                 

๔๐ มาตรา ๔๙/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๗ 

๔๑ มาตรา ๔๙/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๗ 

๔๒ มาตรา ๔๙/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๗ 

๔๓ มาตรา ๔๙/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๗ 

๔๔ มาตรา ๔๙/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
หมวด ๘ 

การอุทธรณF 
   

 
มาตรา ๕๐  ผู.ดําเนินการฝ:กซ่ึงถูกเพิกถอนการเป3นผู.ดําเนินการฝ:กตามมาตรา ๔๘ 

มีสิทธิอุทธรณFต�อคณะกรรมการภายในสิบห.าวันนับแต�วันได.รับคําสั่ง และให.คณะกรรมการแจ.งผลการ
วินิจฉัยอุทธรณFให.ผู.อุทธรณFทราบภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได.รับอุทธรณF 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให.เป3นท่ีสุด 
ในระหว�างรอคําวินิจฉัยอุทธรณF ให.ถือว�าผู.อุทธรณFยังเป3นผู.ดําเนินการฝ:กมีสิทธิและ

ประโยชนFตามท่ีได.บัญญัติไว.ในพระราชบัญญัตินี้จนกว�าจะมีคําวินิจฉัยให.ยกอุทธรณF 
ในกรณีผู.ดําเนินการฝ:กไม�อุทธรณFคําสั่งเพิกถอนของนายทะเบียนภายในกําหนดตาม

วรรคหนึ่ง หรือในกรณีคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยให.ยกอุทธรณF ให.สิทธิและประโยชนFท่ีได.รับตาม
บทบัญญัติแห�งพระราชบัญญัตินี้เป3นอันระงับต้ังแต�วันท่ีได.รับคําสั่งเพิกถอนของนายทะเบียนหรือวันท่ี
คณะกรรมการมีคําวินิจฉัยให.ยกอุทธรณF แล.วแต�กรณี 

 
มาตรา ๕๑  ผู.ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงานซ่ึงถูกสั่งพักใช.ใบอนุญาต

หรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๙ มีสิทธิอุทธรณFต�อคณะกรรมการภายในสิบห.าวันนับแต�
วันได.รับคําสั่ง และให.คณะกรรมการแจ.งผลการวินิจฉัยอุทธรณFให.ผู.อุทธรณFทราบภายในสามสิบวัน
นับแต�วันท่ีได.รับอุทธรณF 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให.เป3นท่ีสุด 
 
มาตรา ๕๑/๑๔๕  ศูนยFประเมินความรู.ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) ผู.

ประเมินสถานประกอบกิจการ หรือผู.ได.รับหนังสือรับรองความรู.ความสามารถ ซ่ึงได.รับคําสั่งตาม
มาตรา ๔๙/๑ มาตรา ๔๙/๒ มาตรา ๔๙/๓ มาตรา ๔๙/๔ หรือมาตรา ๔๙/๕ มีสิทธิอุทธรณFคําสั่ง
ของนายทะเบียนต�อคณะกรรมการภายในสิบห.าวันนับแต�วันท่ีได.รับแจ.งคําสั่ง และให.คณะกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณFภายในสี่สิบห.าวันนับแต�วันท่ีได.รับอุทธรณF และแจ.งผลการวินิจฉัยอุทธรณFให.ผู.อุทธรณF
ทราบโดยไม�ชักช.า 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให.เป3นท่ีสุด 
 
มาตรา ๕๒  การอุทธรณFและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณFให.เป3นไปตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการกําหนด 
 

หมวด ๙ 
บทกําหนดโทษ 

   
                                                 

๔๕ มาตรา ๕๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๕๓๔๖  ผู.ใดกระทําการเป3นผู.ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงานโดย

มิได.รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือดําเนินการฝTาฝYนมาตรา ๔๙ วรรคสี่ ต.องระวางโทษปรับไม�เกิน
หกหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๕๓/๑๔๗  ผู.ใดไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๒๖/๓ ต.องระวางโทษปรับไม�เกินห.าพัน

บาท 
 
มาตรา ๕๓/๒๔๘  ผู.ใดจ.างงานผู.ท่ีไม�มีหนังสือรับรองความรู.ความสามารถตามมาตรา 

๒๖/๓ทํางานในสถานประกอบกิจการในสาขาอาชีพ ตําแหน�งงาน หรือลักษณะงาน ท่ีอาจเป3น
อันตรายต�อสาธารณะหรือต.องใช.ผู.มีความรู.ความสามารถตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๗ 
(๒) ต.องระวางโทษปรับไม�เกินสามหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๕๓/๓๔๙  ผู.ใดดําเนินการเป3นศูนยFประเมินความรู.ความสามารถตามมาตรา 

๒๖/๔ (๒) หรือเป3นผู.ประเมินโดยมิได.รับหนังสือรับรองจากนายทะเบียนตามมาตรา ๒๖/๗ หรือ
มาตรา ๒๖/๑๑ ต.องระวางโทษปรับไม�เกินหกหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๕๓/๔๕๐  ผู.ใดใช.เครื่องหมายตามมาตรา ๓๓/๑ (๓) โดยมิได.รับอนุญาต ต.อง

ระวางโทษปรับไม�เกินห.าพันบาท 
 
มาตรา ๕๓/๕๕๑  ผู.ใดไม�มาให.ถ.อยคําหรือไม�ปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนหรือ

พนักงานเจ.าหน.าท่ี ขัดขวางหรือไม�อํานวยความสะดวกแก�นายทะเบียนหรือพนักงานเจ.าหน.าท่ี ซ่ึง
ปฏิบัติหน.าท่ีตามมาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๔๖ ต.องระวางโทษปรับไม�เกินห.าพันบาท 

 
มาตรา ๕๓/๖๕๒  ผู.ใดฝTาฝYนมาตรา ๔๙/๑ วรรคสาม ต.องระวางโทษปรับไม�เกินห.า

พันบาท 

                                                 
๔๖ มาตรา ๕๓ แก.ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิส�งเสรมิการพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๔๗ มาตรา ๕๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๔๘ มาตรา ๕๓/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๔๙ มาตรา ๕๓/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๕๐ มาตรา ๕๓/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๕๑ มาตรา ๕๓/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๕๓/๗๕๓  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให.นายทะเบียนมีอํานาจ

เปรียบเทียบได. 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๕๔  ให.ผู.ดําเนินการฝ:กตามพระราชบัญญัติส�งเสริมการฝ:กอาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

เป3นผู.ดําเนินการฝ:กตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕๕  ให.คณะกรรมการส�งเสริมการฝ:กอาชีพตามพระราชบัญญัติส�งเสริมการ

ฝ:กอาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงมีอยู�ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช.บังคับ ปฏิบัติหน.าท่ีคณะกรรมการส�งเสริม
การพัฒนาฝ�มือแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้จนกว�าจะได.มีคณะกรรมการส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือ
แรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕๖  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

ส�งเสริมการฝ:กอาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงใช.บังคับอยู�ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช.บังคับ ให.ยังคงใช.บังคับได.
ต�อไปเพียงเท�าท่ีไม�ขัดหรือแย.งกับพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ จนกว�าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือ
ประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช.บังคับ 

 
 

ผู.รับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 

                                                                                                                                            
๕๒ มาตรา ๕๓/๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๕๓ มาตรา ๕๓/๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

อัตราค�าธรรมเนียม 
   

 
(๑) สมุดประจําตัว เล�มละ ๑๐๐ บาท 
(๒) การบันทึกข.อมูลในสมุดประจําตัว รายการละ ๕๐ บาท 

แต�รวมกันไม�เกิน 
ครั้งละ ๕๐๐ บาท 

(๓) การข้ึนทะเบียนเป3นศูนยFประเมินความรู. ครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท 
ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) 

(๔) หนังสือรับรองการเป3นศูนยFประเมินความรู. ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) 

(๕) การต�ออายุหนังสือรับรองการเป3นศูนยFประเมิน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
ความรู.ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) 

(๖) ใบแทนหนังสือรับรองการเป3นศูนยFประเมิน ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
ความรู.ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) 

(๗) การประเมินเพ่ือออกหนังสือรับรองความรู. ครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท 
ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๑๓ วรรคหนึ่ง 

(๘) ใบแทนหนังสือรับรองความรู.ความสามารถ  ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๙) หนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนเป3นผู.ประเมิน  ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๑๐) ใบแทนหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนเป3นผู.ประเมิน ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๑๑) บัตรประจําตัวผู.ประเมิน ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๑๒) การอนุญาตให.ใช.เครื่องหมายตามมาตรา ๓๓/๑ (๓) ครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท 
 
ในการออกกฎกระทรวงกําหนดค�าธรรมเนียมจะกําหนดอัตราค�าธรรมเนียมให.

แตกต�างกันโดยคํานึงถึงสาขาอาชีพ ตําแหน�งงาน หรือลักษณะงานก็ได. 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช.พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีบทบัญญัติท่ีกําหนดไว.ใน
พระราชบัญญัติส�งเสริมการฝ:กอาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๗ ยังไม�เอ้ืออํานวยเพียงพอต�อการพัฒนาฝ�มือแรงงาน
ในภาวะป5จจุบัน  ดังนั้น เพ่ือให.การพัฒนาฝ�มือแรงงานเป3นไปอย�างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
กาลสมัย สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติส�งเสริมการฝ:กอาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๗ ให.นายจ.างหรือสถาน
ประกอบกิจการมีส�วนร�วมในการพัฒนาฝ�มือแรงงานมากข้ึนและให.มีการจัดต้ังกองทุนพัฒนาฝ�มือ
แรงงานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฝ�มือแรงงาน  จึงจําเป3นต.องตราพระราชบัญญัตินี้ 
       
พระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗๕๔ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให.ใช.บังคับเม่ือพ.นกําหนดเก.าสิบวันนับแต�วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป3นต.นไป 

 
มาตรา ๒๐  ให.เพ่ิมบัญชีอัตราค�าธรรมเนียมท.ายพระราชบัญญัตินี้เป3นบัญชีอัตรา

ค�าธรรมเนียมท.ายพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
มาตรา ๒๑  ให.คณะกรรมการส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงานตามพระราชบัญญัติ

ส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงมีอยู�ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช.บังคับ ปฏิบัติหน.าท่ี
คณะกรรมการส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงานตามพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงแก.ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก�อนจนกว�าจะมีการแต�งต้ังคณะกรรมการ
ส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงานตามพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึง
แก.ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๒  ให.รัฐมนตรีว�าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช.พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติส�งเสริมการ
พัฒนาฝ�มือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ยังไม�มีบทบัญญัติท่ีเก่ียวข.องกับการส�งเสริมให.ผู.ประกอบอาชีพมี
ความรู.ความสามารถในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาประสิทธิภาพของสถานประกอบกิจการ 
รวมท้ังการให.ความคุ.มครองความปลอดภัยสาธารณะจากการทํางาน เพ่ือให.การส�งเสริมและพัฒนา
ฝ�มือแรงงานเป3นไปอย�างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณFในป5จจุบัน สมควรแก.ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติเพ่ือกําหนดให.การประกอบอาชีพในสาขาอาชีพ ตําแหน�งงาน หรือลักษณะงานใดท่ีอาจเป3น
อันตรายต�อสาธารณะหรือต.องดําเนินการโดยผู.มีความรู.ความสามารถท่ีได.รับการรับรองความรู.
ความสามารถ โดยมีระบบการประเมินเพ่ือรับรองความรู.ความสามารถและให.นายทะเบียนหรือ
พนักงานเจ.าหน.าท่ีมีอํานาจควบคุมการดําเนินการของศูนยFประเมินความรู.ความสามารถกําหนดให.
ค�าธรรมเนียมท่ีได.รับจากการรับรองความรู.ความสามารถตกเป3นของกองทุนพัฒนาฝ�มือแรงงานเพ่ือ
นําไปใช.ในการดําเนินงานท่ีเก่ียวข.องกับการรับรองความรู.ความสามารถ อีกท้ังกําหนดให.ผู.ประกอบ
กิจการได.รับสิทธิประโยชนFตามท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือเป3นการจูงใจให.ผู.ประกอบกิจการเข.าร�วมใน

                                                 
๕๔ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๑/ตอนท่ี ๘๗ ก/หน.า ๑๙/๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

กระบวนการพัฒนาฝ�มือแรงงาน รวมท้ังปรับปรุงองคFประกอบของคณะกรรมการส�งเสริมการพัฒนา
ฝ�มือแรงงานให.มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเป3นต.องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชพงษF/ผู.จัดทํา 
๘ มกราคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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