
 หน้า   ๑๒ 
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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เร่ือง  หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใด ๆ   

ที่เก่ียวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  และช่วยเหลือหรืออุดหนุนการดําเนินการ 
ของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๒๘   (๓ )   และ   (๓/๒ )   และมาตรา   ๓๙   (๓ )   
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ออกประกาศไว ้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  เร่ือง  หลักเกณฑ์

การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใด ๆ  ที่เก่ียวกับการส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน  และช่วยเหลือหรืออุดหนุนการดําเนินการของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง  
ลงวันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้   
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
“ปี”  หมายความว่า  ปีปฏิทิน 
ข้อ ๔ ให้ช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่ผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานท่ีได้รับอนุญาต

ตามมาตรา  ๒๔  ซึ่งดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  และมีผู้ผ่านการทดสอบในปีที่ผ่านมา
ตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไป  โดยมีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนปีละหนึ่งหม่ืนบาทต่อผู้ผ่านการทดสอบ 
ทกุหนึ่งร้อยคน  ทั้งนี้  ในส่วนที่เกินหนึ่งร้อยคน  ถ้ามีจํานวนตั้งแต่เจ็ดสิบห้าคนข้ึนไป  ให้ปัดเป็นหนึ่งร้อยคน   

ข้อ ๕ ให้ช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่ผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต
ตามมาตรา  ๒๔  ซึ่งดําเนินการทดสอบให้แก่ผู้เข้ารับการทดสอบที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานส่งไปทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ในสาขาอาชีพที่จําเป็นต้องให้การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีผู้ประกอบอาชีพ 
ที่มีทักษะฝีมือได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงานหรือเป็นสาขาอาชีพที่ต้องอาศัย
ความเชี่ยวชาญ  เคร่ืองมืออุปกรณ์หรือเทคโนโลยีเฉพาะด้าน  โดยให้ช่วยเหลือหรืออุดหนุนเป็นค่าทดสอบ
ตามที่ผู้ดําเนินการทดสอบกําหนด  แต่ทั้งนี้ไม่เกินอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  เร่ือง  กําหนดอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
ต่อจํานวนผู้เข้ารับการทดสอบหน่ึงคน   
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ข้อ ๖ ให้ช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่ผู้ประกอบกิจการที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนภายในเวลา 
ที่กําหนดในปีที่ผ่านมา  และได้ดําเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานตามมาตรา  ๒๙  วรรคสองครบตามสัดส่วน
ที่กฎหมายกําหนดในปีถัดมา  โดยมีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนในอัตราร้อยละสิบของเงินสมทบ
ที่นําส่ง   

ข้อ ๗ ให้ช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่ผู้ประกอบกิจการที่ดําเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ตามมาตรา  ๒๙  วรรคสอง  ในส่วนที่มีการพัฒนาฝีมือแรงงานเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบของลูกจ้างทั้งหมด  
ซึ่งได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานในปีที่ผ่านมา  โดยมีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนสองร้อยบาท 
ต่อลูกจ้างหน่ึงคน   

ข้อ ๘ ให้ช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่ผู้ประกอบอาชีพ  ผู้ประกอบกิจการหรือกลุ่มผู้ประกอบกิจการ 
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของตนตามมาตรา  ๒๖  และได้นํามาตรฐานฝีมือแรงงานดังกล่าว 
ไปใช้ในการทดสอบให้แก่ลูกจ้างของตน  โดยมีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนในแต่ละสาขา 
ระดับละหนึ่งหม่ืนบาท   

ความในวรรคหน่ึงให้ใช้บังคับกับมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับการรับรองตั้งแต่ปี  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
เป็นต้นไป 

ข้อ ๙ ให้ช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่ผู้ประกอบกิจการที่ส่งลูกจ้างเข้ารับการทดสอบและ 
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  และได้จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างดังกล่าวตามประกาศ
คณะกรรมการค่าจ้าง  เร่ือง  อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ  เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  
ก่อนวันย่ืนขอรับเงินอุดหนุน  โดยมีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนหนึ่งพันบาทต่อลูกจ้างหน่ึงคน  
ทั้งนี้  ไม่เกินปีละหนึ่งแสนบาท   

ข้อ ๑๐ ให้ช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่ผู้ประกอบกิจการเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่ลูกจ้างเพื่อเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือนําเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต
สินค้าหรือบริการ  โดยมีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน  เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละหนึ่งแสนบาท  
ทั้งนี้  หลักสูตรการฝึกอบรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ประกาศกําหนด   

ข้อ ๑๑ ให้ช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่ผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา  ๒๔  
หรือศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา  ๒๖/๔  (๒)  ที่เป็นหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งส่งเงินค่าทดสอบ
หรือค่าธรรมเนียมเข้ากองทุนตามมาตรา  ๒๗  วรรคสอง  (๓/๑)  แล้วแต่กรณี  โดยมีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือ
หรืออุดหนุนเป็นจํานวนเท่ากับจํานวนเงินที่ส่งเข้ากองทุน   

ข้อ ๑๒ ให้ช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง  เป็นค่าตอบแทน 
และค่าใช้จ่ายอื่นของผู้ประเมิน  และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการรับรองความรู้ความสามารถ  ทั้งนี้   
ตามระเบียบของทางราชการ  เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาฝีมือแรงงานในกรณีที่ศูนย์ประเมินความรู้
ความสามารถตามมาตรา  ๒๖/๔  (๒)  มีจํานวนไม่เพียงพอต่อการรับรองความรู้ความสามารถ  โดยให้
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดทําประมาณการค่าใช้จ่ายประจําปีงบประมาณเสนอคณะกรรมการพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 
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การช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามวรรคหนึ่ง  หากเป็นกรณีจําเป็นเร่งด่วน  ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
จัดทําประมาณการค่าใช้จ่ายเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นกรณีไป   

ข้อ ๑๓ ให้ช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ในสาขาอาชีพ  ตําแหน่งงาน  หรือลักษณะงาน  ที่อาจเป็นอันตราย 
ต่อสาธารณะหรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถ  เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาฝีมือแรงงานในกรณี 
ที่งบประมาณมีจํานวนไม่เพียงพอและจําเป็นต้องดําเนินการเพิ่มเติมจากเป้าหมายที่ได้รับงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  โดยให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดทําประมาณการค่าใช้จ่ายประจําปีเสนอคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามวรรคหน่ึง  หากเป็นกรณีจําเป็นเร่งด่วน  ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
จัดทําประมาณการค่าใช้จ่ายเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นกรณีไป   

ข้อ ๑๔ ผู้ประสงค์จะขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน  ตามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  
ข้อ  ๘  ข้อ  ๙  ข้อ  ๑๐  และข้อ  ๑๑  ให้ย่ืนคําขอตามแบบที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกําหนด   

การย่ืนคําขอตามวรรคหน่ึง  ให้ย่ืน  ณ  ท้องที่ที่สถานประกอบกิจการ  ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน  หรือศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตั้งอยู่  แล้วแต่กรณี  ในกรุงเทพมหานคร  ให้ย่ืน   
ณ  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ในจังหวัดอื่น  ให้ย่ืน  ณ  หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ตั้งอยู่ 
ในจังหวัดนั้น 

ข้อ ๑๕ เม่ือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับคําขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามข้อ  ๑๔   
ให้พิจารณาคําขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ  หากเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด  ให้อนุมัติคําขอ
และจ่ายเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่ผู้ย่ืนคําขอ   

ข้อ ๑๖ การจ่ายเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน  ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือแรงงานว่าด้วยการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการบริหารกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน  ทั้งนี้  การจ่ายเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามข้อ  ๑๕  ให้จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย 
ชื่อผู้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน  และขีดฆ่าคําว่า  “หรือผู้ถือ”  ออก   

ข้อ ๑๗ ผู้ประสงค์จะขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามข้อ  ๑๔  กรณีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือ
หรืออุดหนุนเกิดมีขึ้นในปีใด  ให้ย่ืนคําขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนภายในวันที่  ๓๑  มีนาคมของปีถัดไป   

ข้อ ๑๘ ผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้ปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้   
(๑) รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานทราบภายใน

สามสิบวันนับแต่วันที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามแบบที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกําหนด 
(๒) ยินยอมให้นายทะเบียน  พนักงานเจ้าหน้าที่  หรือคณะกรรมการ  ติดตาม  ตรวจตรา 

และให้คําแนะนําเก่ียวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานตามที่ได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๙ ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานรายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการเป็นประจําทุกเดือน   
ข้อ ๒๐ ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดทําทะเบียนคุมผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน   

เพื่อติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
หม่อมหลวงปุณฑริก  สมิติ 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 


