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สารบัญ 
 

  หน
า 

พระราชบัญญัติส�งเสรมิการพัฒนาฝ�มือแรงงาน พ.ศ. 2545  1 
 
การฝ!กอบรมฝ�มือแรงงาน 

 

o ประกาศคณะกรรมการส�งเสรมิการพัฒนาฝ�มอืแรงงาน 
เรื่อง  หลักเกณฑ& วิธีการ และเง่ือนไขในการให
ความเห็นชอบ
รายละเอียดเกี่ยวกับการฝ!กเตรียมเข
าทำงาน 
 

27 

o ประกาศคณะกรรมการส�งเสรมิการพัฒนาฝ�มอืแรงงาน  
เรื่อง  กำหนดรายการค�าใช
จ�ายในการฝ!กเตรียมเข
าทำงาน 

 

38 

o ประกาศคณะกรรมการส�งเสรมิการพัฒนาฝ�มอืแรงงาน  
เร่ือง  คุณสมบัติของครูฝ!กเตรียมเข
าทำงาน 

 

40 

o ประกาศคณะกรรมการส�งเสรมิการพัฒนาฝ�มอืแรงงาน  
เร่ือง  กำหนดรายการตามสัญญาการฝ!กเตรียมเข
าทำงาน 

 

42 

o ประกาศกระทรวงแรงงาน  
เรื่อง  หลักเกณฑ&เก่ียวกับการคุ
มครองผู
รับการฝ!กเตรียมเข
าทำงาน 

 

43 

o ประกาศคณะกรรมการส�งเสรมิการพัฒนาฝ�มอืแรงงาน  
เรื่อง  หลักเกณฑ& วิธีการ และเงื่อนไขการจัดตั้งศูนย&ฝ!กอบรม 
ฝ�มือแรงงาน 

 

47 

o ประกาศคณะกรรมการส�งเสรมิการพัฒนาฝ�มอืแรงงาน  
เรื่อง  หลักเกณฑ& วิธีการ และเงื่อนไขในการให
ความเห็นชอบหลักสูตร 
รายละเอียดทีเ่ก่ียวข
องและรายการค�าใช
จ�ายที่ใช
ในการฝ!กยกระดับ
ฝ�มือแรงงานและการฝ!กเปลี่ยนสาขาอาชีพ  
(แก
ไขเพ่ิมเตมิฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2564) 
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  หน
า 
มาตรฐานฝ�มอืแรงงาน  
o ประกาศคณะกรรมการส�งเสรมิการพัฒนาฝ�มอืแรงงาน  

เรื่อง  คุณสมบตัิของผู
เข
ารับการทดสอบ วิธีการทดสอบ และการออก
หนังสือรับรองว�าเปBนผู
ผ�านการทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงาน 

 

54 

o ประกาศคณะกรรมการส�งเสรมิการพัฒนาฝ�มอืแรงงาน  
เรื่อง  หลักเกณฑ& วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต 
และการออกใบอนุญาต การพักใช
ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต
เปBนผู
ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝ�มอืแรงงาน  
และคุณสมบัติของผู
ทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงาน 

 

65 

o ประกาศคณะกรรมการส�งเสรมิการพัฒนาฝ�มอืแรงงาน 
เร่ือง  กำหนดอัตราค�าทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงาน  
(แก
ไขเพ่ิมเตมิฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2564) 
 

76 

o ประกาศคณะกรรมการส�งเสรมิการพัฒนาฝ�มอืแรงงาน  
เรื่อง  หลักเกณฑ& วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับมาตรฐานฝ�มือแรงงาน
ตามมาตรา 26 

 

89 

การรับรองความรู
ความสามารถ  
o กฎกระทรวง 

กำหนดค�าธรรมเนียมเก่ียวกับการรับรองความรู
ความสามารถ  
พ.ศ. ๒๕๕9 

 

97 

o ประกาศคณะกรรมการส�งเสรมิการพัฒนาฝ�มอืแรงงาน  
เรื่อง  หลักเกณฑ& วิธีการ และเง่ือนไขในการรบัรองเปBนองค&กรอาชีพ  

 

99 

o ประกาศคณะกรรมการส�งเสรมิการพัฒนาฝ�มอืแรงงาน  
เรื่อง ประเภทหน�วยงานของรัฐที่จะขอให
นายทะเบียนรับรอง 
เปBนศูนย&ประเมินความรู
ความสามารถ 

 

104 



3 
 

  หน
า 
o ประกาศคณะกรรมการส�งเสรมิการพัฒนาฝ�มอืแรงงาน  

เรื่อง  แบบสมุดประจำตัว หลักเกณฑ& วิธีการและเงือ่นไข 
ในการออกสมดุประจำตัว และการบันทึกข
อมลู  
(แก
ไขเพิ่มเตมิฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564) 

 

105 

o กฎกระทรวง 
การย่ืนคำขอ การออกหนังสือรับรอง การขอต�ออายุ หนังสอืรับรอง 
และการออกใบแทน หนังสือรับรองการเปBนศูนย&ประเมินความรู

ความสามารถ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

115 

o ประกาศคณะกรรมการส�งเสรมิการพัฒนาฝ�มอืแรงงาน  
เรื่อง  หลักเกณฑ& วิธีการและเง่ือนไขในการย่ืนคำขอ การประเมิน  
การออกหนังสือรับรองความรู
ความสามารถ อายุหนังสือรับรองความรู

ความสามารถและการออกใบแทนหนังสือรับรองความรู
ความสามารถ 

 

126 

o กฎกระทรวง 
กำหนดค�าธรรมเนียมของศูนย&ประเมินความรู
ความสามารถกลาง  
และศูนย&ประเมินความรู
ความสามารถทีเ่ปBนหน�วยงานของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

136 

o ประกาศกระทรวงแรงงาน  
เรื่อง  อัตราค�าบริการของศูนย&ประเมินความรู
ความสามารถ 
ตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) ที่เปBนองค&กรอาชีพ 

 

138 

o ประกาศคณะกรรมการส�งเสรมิการพัฒนาฝ�มอืแรงงาน  
เรื่อง  คุณสมบัติของผู
ประเมิน หลักเกณฑ& วิธีการ และเงื่อนไข 
ในการย่ืนคำขอข้ึนทะเบียน การออกหนังสือรบัรองการข้ึนทะเบียน 
การออกใบแทนหนังสอืรับรองการข้ึนทะเบียน อายุหนังสือรับรอง 
การข้ึนทะเบียนเปBนผู
ประเมิน และแบบบัตรประจำตัวผู
ประเมิน 
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  หน
า 
o ระเบียบคณะกรรมการส�งเสรมิการพัฒนาฝ�มอืแรงงาน  

ว�าด
วยค�าตอบแทนและค�าใช
จ�ายอื่นของผู
ประเมินซึ่งเปBนเจ
าหน
าที่
ของกรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน และปฏิบัติหน
าทีใ่นศูนย&ประเมินความรู

ความสามารถกลาง พ.ศ. 2560 

 

149 

o ระเบียบคณะกรรมการส�งเสรมิการพัฒนาฝ�มอืแรงงาน  
ว�าด
วยค�าตอบแทนและค�าใช
จ�ายอื่นของผู
ประเมินที่ปฏิบัติหน
าที ่
ในศูนย&ประเมินความรู
ความสามารถกลาง พ.ศ. 2558 

 

150 

o ประกาศคณะกรรมการส�งเสรมิการพัฒนาฝ�มอืแรงงาน  
เรื่อง  หลักเกณฑ&และวิธีการรายงานผลการดำเนินงานของศูนย&ประเมิน
ความรู
ความสามารถตามมาตรา  ๒๖/๔ (๒) 

 

151 

o ประกาศกระทรวงแรงงาน  
เรื่อง  กำหนดสาขาอาชีพที่อาจเปBนอันตรายต�อสาธารณะ 
ซึ่งต
องดำเนินการโดยผู
ได
รับหนังสือรับรองความรู
ความสามารถ 

 

153 

o ประกาศคณะกรรมการส�งเสรมิการพัฒนาฝ�มอืแรงงาน 
เรื่อง  จำแนกและกำหนดระดับความรู
ความสามารถ และกำหนด 
ช�วงอัตราค�าจ
างท่ีเหมาะสมกับระดับความรู
ความสามารถ 
ของผู
ประกอบอาชีพ สาขาอาชีพช�างไฟฟQา อิเล็กทรอนิกส& 
และคอมพิวเตอร& เฉพาะสาขาช�างไฟฟQาภายในอาคาร 

 

154 

กองทุนพัฒนาฝ�มือแรงงาน  
o ระเบียบคณะกรรมการส�งเสรมิการพัฒนาฝ�มอืแรงงาน  

ว�าด
วยการรับเงิน การจ�ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุน
พัฒนาฝ�มือแรงงาน พ.ศ. 2562 

156 

o ระเบียบคณะกรรมการส�งเสรมิการพัฒนาฝ�มอืแรงงาน  
ว�าด
วยการให
กู
ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝ�มือแรงงาน พ.ศ. 2551  
(แก
ไขเพิ่มเตมิฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558) 

 

162 
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  หน
า 
o ประกาศคณะกรรมการส�งเสรมิการพัฒนาฝ�มอืแรงงาน  

เรื่อง  กำหนดวงเงินกู
ยืมและการชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาฝ�มือแรงงาน 
 

171 

o ประกาศคณะกรรมการส�งเสรมิการพัฒนาฝ�มอืแรงงาน  
เรื่อง  หลักเกณฑ&การใช
จ�ายเงินเพ่ือช�วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุน
พัฒนาฝ�มือแรงงาน 

 

173 

o ประกาศคณะกรรมการส�งเสรมิการพัฒนาฝ�มอืแรงงาน  
เรื่อง  หลักเกณฑ&การพิจารณาหลักสูตรการฝ!กอบรมฝ�มือแรงงานเพื่อ
พัฒนาทักษะความรู
ให
แก�ลูกจ
างเพ่ือเปBนการสร
างสรรค&นวัตกรรมหรือ
นำเทคโนโลยีมาใช
ในการผลิตสินค
าหรือบริการ 

 

177 

o ประกาศกระทรวงแรงงาน  
เรื่อง  กำหนดประเภท ขนาด และท
องที่ท่ีผู
ประกอบกิจการต
องส�งเงนิ
สมทบเข
ากองทุนพัฒนาฝ�มือแรงงาน 

 

187 

o ประกาศคณะกรรมการส�งเสรมิการพัฒนาฝ�มอืแรงงาน  
เรื่อง  หลักเกณฑ&ของผู
ประกอบกิจการท่ีไม�ต
องส�งเงินสมทบเข
ากองทุน
พัฒนาฝ�มือแรงงาน 

 

188 

o ประกาศกระทรวงแรงงาน 
เรื่อง  อัตราเงินสมทบ วิธีการเรียกเก็บเงินสมทบ ค�าจ
างข้ันต่ำและข้ันสูง
ที่ใช
เปBนฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝ�มือแรงงาน 
(แก
ไขเพิ่มเตมิฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564) 

 

189 

o ระเบียบคณะกรรมการส�งเสรมิการพัฒนาฝ�มอืแรงงาน  
ว�าด
วยหลักเกณฑ&และวิธีการในการประเมินเงินสมทบหรือเงินเพ่ิม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

191 

o ข อบังคับคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝ�มอืแรงงาน 
ว�าด
วยการบริหารงานบุคคลของกองทุนพัฒนาฝ�มือแรงงาน 

192 
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  หน
า 
สิทธิและประโยชน&  
o ประกาศคณะกรรมการส�งเสรมิการพัฒนาฝ�มอืแรงงาน  

เร่ือง  การอนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ&ท่ีผู
ดำเนินการฝ!ก
นำเข
ามาในราชอาณาจักร เพ่ือใช
ในการฝ!กอบรมฝ�มือแรงงาน 
ในศูนย&ฝ!กอบรมฝ�มือแรงงาน 

 

198 

o ประกาศคณะกรรมการส�งเสรมิการพัฒนาฝ�มอืแรงงาน  
เรื่อง  แบบของเครื่องหมาย หลักเกณฑ& วิธีการ และเงื่อนไข 
การอนุญาตและการใช
เคร่ืองหมายที่แสดงให
เห็นว�าเปBนผู
ประกอบกิจการ
ซึ่งจ
างงานผู
ได
รับหนังสือรับรองความรู
ความสามารถ 

 

200 

o ประกาศคณะกรรมการส�งเสรมิการพัฒนาฝ�มอืแรงงาน  
เรื่อง  กำหนดจำนวนการจ
างงานผู
ได
รับหนังสือรับรองความรู

ความสามารถของผู
ประกอบกิจการท่ีได
รับสิทธิและประโยชน& 

 

204 

o พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว�าด
วยการยกเว
นรัษฎากร (ฉบับท่ี 437) พ.ศ. 2548 

 

205 

o ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได  (ฉบับที่ 148)  
เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ& วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว
นภาษีเงินได

ของบริษัทหรือห
างหุ
นส�วนนิติบุคคลสำหรับเงินได
ท่ีได
จ�ายไป 
เปBนค�าใช
จ�ายในการฝ!กอบรมให
แก�ลูกจ
างของบริษัทหรือหุ
นส�วนนิติบุคคล
สำหรับเงินได
ท่ีได
จ�ายไปเปBนค�าใช
จ�ายในการฝ!กอบรมให
แก�ลูกจ
าง 
ของบริษัทหรือห
างหุ
นส�วนนิติบุคคลนั้น 

 

209 

o ประกาศกระทรวงการคลัง  
เรื่อง  กำหนดสถานศึกษาหรือสถานฝ!กอบรมฝ�มือแรงงานที่รับลูกจ
าง
ของบริษัทหรือห
างหุ
นส�วนนิติบุคคลเข
าศึกษาหรือฝ!กอบรม 

 
 
 

211 
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  หน�า 
เรื่องอื่น ๆ  
o ประกาศกระทรวงแรงงาน 

เรื่อง  สาขาอาชีพที่จะส�งเสรมิการพัฒนาฝ�มอืแรงงาน 
 

215 

o ระเบียบกระทรวงแรงงาน  
ว�าด�วยหลักเกณฑ(และวธีิการแต�งตั้งกรรมการซึง่เป/นผู�แทนองค(กรอาชีพ 
ผู�แทนฝ3ายนายจ�างและผู�แทนฝ3ายลูกจ�างเป/นกรรมการส�งเสรมิ 
การพัฒนาฝ�มือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

216 

o คำสั่งกระทรวงแรงงาน  
เรื่อง แต�งตั้งพนักงานเจ�าหน�าที่ตามพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนา
ฝ�มือแรงงาน พ.ศ. 2545 

 

219 

o ประกาศกระทรวงแรงงาน  
เร่ือง  แบบบัตรประจำตัวนายทะเบียน และบัตรประจำตัวพนักงานเจ�าหน�าท่ี
ตามพระราชบัญญัตสิ�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน พ.ศ. 2545 

 

221 

o ระเบียบคณะกรรมการส�งเสรมิการพัฒนาฝ�มอืแรงงาน  
ว�าด�วยการอุทธรณ(และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ( พ.ศ. 2548 

 

224 

พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ�มครองคนหางาน พ.ศ. 2528  226 
(เฉพาะบทบัญญัติที่เก่ียวกับสถานทดสอบฝ�มือและการทดสอบฝ�มอื) 

 
 

o กฎกระทรวง  
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2538) [ค�าธรรมเนียม] 
 

230 

o กฎกระทรวง  
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2539) [ขอรับใบอนุญาตดำเนินการทดสอบฝ�มอื
คนหางาน] 
 

233 
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  หน
า 
o กฎกระทรวง  

ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2542) [ค�าทดสอบฝ�มือ] 
 

245 

o ระเบียบกรมพัฒนาฝ�มอืแรงงาน 
ว�าด
วยการขอและการออกใบแทนใบอนุญาตดำเนินการทดสอบฝ�มอื
คนหางาน พ.ศ. 2537 

 

247 

o ประกาศกรมพัฒนาฝ�มอืแรงงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ&การส�งคนหางานเข
ารับการทดสอบฝ�มือเพ่ือไปทำงาน
ในต�างประเทศ 

 

251 

o ประกาศกรมพัฒนาฝ�มอืแรงงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ&และวิธีการดำเนินการทดสอบฝ�มือคนหางาน 

 

252 

o ประกาศกรมพัฒนาฝ�มอืแรงงาน 
เรื่อง กำหนดอัตราค�าทดสอบฝ�มือ 

 

253 

o ประกาศกรมพัฒนาฝ�มอืแรงงาน 
เร่ือง  กำหนดหลักเกณฑ& และวิธีการจัดทำสมุดทะเบียนบัญชีและเอกสาร
ที่เก่ียวกับกิจการทดสอบฝ�มือ 

 

254 

พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  264 
(เฉพาะบทบัญญัติที่เก่ียวกับคนประจำเรือในตำแหน�งคนครัวบนเรือ) 

 
 

o ประกาศกรมพัฒนาฝ�มอืแรงงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ& วิธีการและเงื่อนไขเก่ียวกับมาตรฐานการฝ!กอบรม 
และคุณสมบัติของคนประจำเรือในตำแหน�งคนครัวบนเรือ  
(แก
ไขเพิ่มเตมิฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563) 
 
 

265 
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  หน
า 
o ประกาศกรมพัฒนาฝ�มอืแรงงาน 

เร่ือง  กำหนดหน�วยงานของกรมพัฒนาฝ�มือแรงงานที่เปBนสถานฝ!กอบรม
คนประจำเรือในตำแหน�งคนครัวบนเรือ 

 

287 

o คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 85/2559 
เรื่อง  แต�งตั้งพนักงานเจ
าหน
าท่ีตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล 
พ.ศ. 2558 

 

289 

พระราชบัญญัติคุ
มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  292 
(เฉพาะบทบัญญัติที่เก่ียวกับอัตราค�าจ างตามมาตรฐานฝ�มอื) 

 
 

o ประกาศคณะกรรมการค�าจ าง 
เรื่อง  อัตราค�าจ
างตามมาตรฐานฝ�มอื (ฉบับที ่9) 

 

294 

o คำสั่งกระทรวงแรงงาน ท่ี 33/2560 
เรื่อง  แต�งตั้งพนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ
มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 

 

302 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว�าด
วยการพัฒนาแรงงาน
และประสานงานการฝ!กอาชีพแห�งชาติ พ.ศ. 2552 
(แก
ไขเพ่ิมเตมิฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564) 

 
308 

 



 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
เป็นปีที่ ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานใช้บังคับ

แทนกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกอาชีพ 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึง่มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึน้ไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ

แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 
มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานของรัฐ

และองค์การของรัฐ 
 
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การพัฒนาฝีมือแรงงาน”๒ หมายความว่า กระบวนการที่ทําให้ผู้รับการฝึกและ

ประชากรวัยทํางานมีความสามารถในการพัฒนาปรับปรุงงาน มีฝีมือ ความรู้ความสามารถ 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๙๘/๑ ก/หน้า ๑/๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
๒ มาตรา ๕ นิยามคําว่า “การพัฒนาฝีมือแรงงาน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริม

การพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

1



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และทัศนคติเกี่ยวกับการทํางานเพื่อพัฒนาเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ อันได้แก่ 
การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การรับรองความรู้ความสามารถ และ
การอื่นที่เกี่ยวข้อง 

“การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน” หมายความว่า การฝึกเตรียมเข้าทํางาน การฝึก
ยกระดับฝีมือแรงงาน และการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ 

“การฝึกเตรียมเข้าทํางาน” หมายความว่า การฝึกอบรมฝีมือแรงงานก่อนเข้าทํางาน 
เพื่อให้สามารถทํางานได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

“การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน” หมายความว่า การท่ีผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็น
นายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้ฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพิ่มเติมในสาขาอาชีพที่ลูกจ้างปฏิบัติงานอยู่ตามปกติ 
เพื่อให้ลกูจ้างได้มีความรู้ความสามารถและทักษะในสาขาอาชีพนั้นสูงขึ้น 

“การฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ” หมายความว่า การที่ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นนายจ้าง
จัดให้ลูกจ้างได้ฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพิ่มเติมในสาขาอาชีพอื่นที่ลูกจ้างมิได้ปฏิบัติงานอยู่ตามปกติ 
เพื่อให้ลูกจ้างได้มีความรู้ความสามารถที่จะทํางานในสาขาอาชีพอื่นนั้นได้ด้วย 

“หลักสูตร” หมายความว่า หัวข้อวิชา เนื้อหา และวิธีการดําเนินการฝึกอบรมฝีมือ
แรงงาน 

“ผู้ดําเนินการฝึก” หมายความว่า ผู้ซึ่งจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตาม
หลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่นายทะเบียนได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบตามพระราชบัญญัตินี ้

“ผู้รับการฝึก” หมายความว่า ผู้ซึ่งเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานจากผู้ดําเนินการฝึก 
“ครูฝึก” หมายความว่า ผู้ซึ่งทําหน้าที่ฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ผู้รับการฝึก 
“สถานที่ฝึก” หมายความว่า สถานที่ที่ผู้ดําเนินการฝึกจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือ

แรงงานให้แก่ผู้รบัการฝึก 
“ศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน” หมายความว่า สถานที่ฝึกที่ได้จัดไว้เป็นสัดส่วนแยก

จากหน่วยประกอบกิจการ 
“มาตรฐานฝีมือแรงงาน” หมายความว่า ข้อกําหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัด

ระดับฝีมือ ความรู้ความสามารถ และทัศนคติในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ ตาม
พระราชบัญญัตินี ้

“การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน” หมายความว่า การทดสอบฝีมือ ความรู้
ความสามารถ และทัศนคติในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์กําหนดของมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน 

“ผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับอนุญาต
ให้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน” หมายความว่า ผู้ทําหน้าที่ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานให้แก่ผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

“สมุดประจําตัว”๓ หมายความว่า เอกสารหรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการบันทึกประวัติของ
บุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม การสัมมนา การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การ
                                                 

๓ มาตรา ๕ นิยามคําว่า “สมุดประจําตัว” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ประกอบอาชีพการทํางานที่ผ่านมา หรือกรณีอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด เพื่อประโยชน์
ในการประกอบอาชีพหรือการจ้างงาน 

“การประเมิน”๔ หมายความว่า การพิจารณาและวัดค่าทักษะฝีมือ ความรู้
ความสามารถ คุณลักษณะส่วนบุคคล และประสบการณ์หรือความสําเร็จในการประกอบอาชีพใน
ระดับต่าง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

“ผู้ประเมิน”๕ หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้ทําหน้าที่ประเมินผู้
ขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 

“การรับรองความรู้ความสามารถ”๖ หมายความว่า การรับรองความรู้ความสามารถ
ในการประกอบอาชีพของบุคคลที่ผ่านการประเมินในแต่ละระดับตามที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด 

“หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ”๗ หมายความว่า หนังสือที่ออกให้แก่บุคคลท่ี
ผา่นการรับรองความรู้ความสามารถ 

“องค์กรอาชีพ”๘ หมายความว่า กลุ่มบุคคลหรือสถาบันที่มีวัตถุประสงค์ในการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพซึ่งคณะกรรมการได้รับรองให้มีสิทธิและหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด และให้หมายความรวมถึงองค์กร
วิชาชีพตามกฎหมายอื่นด้วย 

“ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
หรือธุรกิจอย่างอื่น ทั้งที่เป็นนายจ้างและมิใช่นายจ้างของผู้รับการฝึก 

“นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
“ลกูจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี ้
“นายทะเบียน” หมายความว่า อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
“รฐัมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

                                                 
๔ มาตรา ๕ นิยามคําว่า “การประเมิน” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๕ มาตรา ๕ นิยามคําว่า “ผู้ประเมิน” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๖ มาตรา ๕ นิยามคําว่า “การรับรองความรู้ความสามารถ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการ

พัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๗ มาตรา ๕ นิยามคําว่า “หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริม

การพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๘ มาตรา ๕ นิยามคําว่า “องค์กรอาชีพ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๖๙  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และให้มีอํานาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้าย
พระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่น ตลอดจนออกระเบียบและประกาศ 
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้
ใช้บังคับได้ 

 
มาตรา ๗๑๐  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศ 
(๑) กําหนดสาขาอาชีพที่จะส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
(๒) กําหนดสาขาอาชีพ ตําแหน่งงาน หรือลักษณะงาน ที่อาจเป็นอันตรายต่อ

สาธารณะหรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถซึ่งต้องดําเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้
ความสามารถ  ทั้งนี้ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เว้นแต่
สาขาอาชีพ ตําแหน่งงานหรือลักษณะงานใดที่มีองค์กรตามกฎหมายควบคุมแล้ว ให้อยู่ภายใต้บังคับ
แห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

 
หมวด ๑ 

การดําเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 
   

 
ส่วนที่ ๑ 

การฝึกเตรียมเข้าทํางาน 
   

 
มาตรา ๘  เพื่อประโยชน์ในการขอรับสิทธิและประโยชน์ ให้ผู้ซึ่งจัดให้มีการฝึก

เตรียมเข้าทํางานตามสาขาอาชีพที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๗ จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับ
การฝึกเสนอต่อนายทะเบียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังต่อไปนี้ 

(๑) หลกัสูตร 
(๒) สถานที่ฝึกหรือศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 
(๓) ช่ือและคณุสมบัติของครูฝึก 
(๔) กําหนดระยะเวลาการฝึก 
(๕) รายการอุปกรณ์อันจําเป็นที่จะใช้ในการฝึกที่มีอยู่แล้วและที่จะต้องหามาเพิ่มเติม

ในภายหลัง 
(๖) วิธีการและมาตรฐานในการวัดผลการฝึก 
(๗) รายการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

                                                 
๙ มาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๑๐ มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

การพิจารณาให้ความเห็นชอบของนายทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกตาม (๑) (๒) (๔) หรือ (๖) ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้วจะกระทํามิได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 

 
มาตรา ๙  คณุสมบัติของครูฝึก ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๑๐  ผู้ดําเนินการฝึกจะต้องจัดให้มีข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการฝึก

เป็นภาษาไทยและอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ระยะเวลาการฝึก 
(๒) วันฝึก เวลาฝึก และเวลาพัก 
(๓) วันหยุด 
(๔) การลาและหลักเกณฑ์การลา 
(๕) เบี้ยเลี้ยงระหว่างรับการฝึก 
(๖) เงื่อนไขการเลิกสัญญาการฝึก 
(๗) หลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทนในกรณีผู้รับการฝึกประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

อันเกิดจากการฝึก 
(๘) รายการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๑๑  ผู้ดําเนินการฝึกจะต้องทําสัญญาการฝึกเป็นหนังสือกับผู้รับการฝึกโดย

ให้มีรายการตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๑๒  ผู้ดําเนินการฝึกจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้รับ

การฝึกตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด และต้องจัดทําทะเบียนประวัติผู้รับการฝึกไว้เป็นหลักฐาน 
 
มาตรา ๑๓  เมื ่อผู ้ร ับการฝึกผู ้ใดฝึกครบตามหลักสูตรและผ่านการวัดผลตาม

มาตรา ๘ (๖) แล้ว ให้ผู้ดําเนินการฝึกออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกให้แก่ผู้นั้นภายในสบิหา้วัน
นับแต่วันเสร็จสิ้นการวัดผล และแจ้งให้นายทะเบียนทราบ 

 
มาตรา ๑๔  เมื่อผู้ดําเนินการฝึกประสงค์จะโอนการประกอบกิจการให้แก่บุคคลอ่ืน 

ให้ผู้ดําเนินการฝึกแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนถึงวันโอน
โดยให้ระบุว่าผู้รับโอนประสงค์จะดําเนินการฝึกเตรียมเข้าทํางานต่อไปหรือไม่ และให้ผู้โอนกับผู้รับ
โอนลงลายมือชื่อร่วมกัน 

ถ้าผู้รับโอนจะดําเนินการฝึกเตรียมเข้าทํางานต่อไป ให้นายทะเบียนจดแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงนั้นไว้ในทะเบียน และให้ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้ดําเนินการฝึกตามมาตรา ๘ ต้ังแต่วันโอน 
และให้สทิธิและหน้าที่ของผู้ดําเนินการฝึกที่มีอยู่ตามสัญญาการฝึกเดิมโอนไปเป็นของผู้รับโอน 

ถ้าผู้รับโอนจะไม่ดําเนินการฝึกเตรียมเข้าทํางานต่อไป ให้นายทะเบียนดําเนินการ
ให้ผู้รับการฝึกซึ่งค้างการฝึกอยู่ในวันโอนไปรับการฝึกในสาขาอาชีพเดียวกันนั้นกับผู้ดําเนินการฝกึรายอืน่
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หรือในสถานฝึกอาชีพของทางราชการ โดยผู้โอนจะต้องรับผิดชอบสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ฝึกที่คา้งอยู่ 

 
มาตรา ๑๕  ห้ามมิให้ผู้ดําเนินการฝึกเรียกหรือรับเงินค่าฝึกอบรมหรือค่าตอบแทน

ในลักษณะใด ๆ อันเกี่ยวกับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานจากผู้รับการฝึก 
 
มาตรา ๑๖  ผู้ดําเนินการฝึกจะดําเนินการให้ผู้รับการฝึกไปรับการฝึกอบรมฝีมือ

แรงงานในสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานของทางราชการหรือสถานฝึกอบรมฝีมือ
แรงงานอื่นที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบก็ได้ 

หลักสูตรและรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรม
ตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

 
มาตรา ๑๗  ถ้าผู้ดําเนินการฝึกจะเลิกการประกอบกิจการหรือมีเหตุจําเป็นอย่างอื่น

จนไม่สามารถจะดําเนินการฝึกได้อีกต่อไป ให้ผู้ดําเนินการฝึกแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนเลิกการประกอบกิจการหรือเลิกการฝึก ในกรณีนี้ ถ้าเป็นการฝึก
เตรียมเข้าทํางานให้นํามาตรา ๑๔ วรรคสาม มาใช้บังคับแก่ผู้รับการฝึกซึ่งค้างการฝึกอยู่ในวันที่เลิก
การประกอบกิจการหรือมีเหตุจําเป็นจนไม่สามารถจะดําเนินการฝึกต่อไปโดยอนุโลม เว้นแต่เมื่อ
คณะกรรมการเห็นสมควรก็อาจยกเว้นให้ผู้ดําเนินการฝึกไม่ต้องรับผิดชอบสําหรับค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการฝึกที่ค้างอยู่นั้นได้ 

 
มาตรา ๑๘  เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้ดําเนินการฝึกอาจรับ

นักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาที่สถานศึกษาส่งเข้ารับการฝึกตามหลักสูตรของสถานศึกษา หลักสูตรของ
ผู้ ดําเนินการฝึกหรือหลักสูตรที่สถานศึกษากับผู้ ดําเนินการฝึกได้ร่วมกันจัดทําขึ้นได้ และให้
ผู้ดําเนินการฝึกจัดส่งหลักสูตรดังกล่าวไปยังนายทะเบียนก่อนเริ่มดําเนินการฝึก เว้นแต่จะได้เคยจัดส่ง
หลักสูตรนั้นไปยังนายทะเบียนมาก่อนแล้ว และให้นําความในมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ 
มาตรา ๑๕ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ความตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ทางราชการส่งบุคคลมาฝึกกับผู้ดําเนินการ
ฝกึด้วย 

 
มาตรา ๑๙  การจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 

ส่วนที่ ๒ 
การฝึกยกระดับฝีมอืแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๒๐  เพื่อประโยชน์ในการขอรับสิทธิและประโยชน์ ให้ผู้ซึ่งจัดให้มีการฝึก
ยกระดับฝีมือแรงงานหรือการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพจัดส่งหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และ
รายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกเสนอต่อนายทะเบียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การพิจารณาให้ความเห็นชอบของนายทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ในการดําเนินการฝึกตามวรรคหนึ่ง ให้นํามาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และ
มาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๑  ในระหว่างการฝึกให้ผู้ดําเนินการฝึกซึ่งเป็นนายจ้างยังคงมีหน้าที่ต่อ

ลูกจ้างตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน สัญญาจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานและข้อตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ้าง 

ถ้าการฝึกเกิดจากการร้องขอของลูกจ้างและมีการตกลงกันเป็นหนังสือ นายจ้างอาจ
จัดให้ลูกจ้างฝึกนอกเวลาทํางานปกติหรือในวันหยุดของลูกจ้างก็ได้ โดยนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่
ลูกจ้างผู้เข้ารับการฝึกไม่นอ้ยกว่าค่าจ้างในเวลาทํางานปกติตามจํานวนชั่วโมงที่ฝึก 

 
หมวด ๒ 

มาตรฐานฝีมือแรงงาน 
   

 
มาตรา ๒๒  เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้คณะกรรมการจัดทํา

มาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติในสาขาอาชีพต่าง ๆ เสนอรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 
มาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติที่รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เมื่อประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาแล้ว ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนําไปใช้ในการจัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
สาขาอาชีพนั้นตามมาตรา ๒๓ หรือให้ผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนําไปใช้ในการ
ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพนั้นตามมาตรา ๒๔ 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ วิธีการทดสอบ และการออกหนังสือรับรองว่า
เป็นผู้ผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๒๓  ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

และสง่เสริมให้มีผูท้ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
 
มาตรา ๒๔  ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ขอ

อนุญาตต่อนายทะเบียน 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผู้ทดสอบ การพักใช้ใบอนุญาต

และการเพิกถอนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด 

 
มาตรา ๒๕  ในการดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้เรียกเก็บค่าทดสอบ

จากผู้เข้ารับการทดสอบได้ไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๒๖  ผู้ใดประสงค์จะให้คณะกรรมการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของตน

ให้ย่ืนคําขอต่อนายทะเบียน 
การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน การนํา

มาตรฐานฝีมือแรงงานที่คณะกรรมการรับรองแล้วไปใช้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออก
หนังสือรับรองให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
หมวด ๒/๑ 

การรับรองความรู้ความสามารถ๑๑ 
   

 
มาตรา ๒๖/๑๑๒  บุคคลที่ประสงค์จะมีสมุดประจําตัวหรือจะให้บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม

ในสมุดประจําตัวให้ย่ืนคําขอต่อนายทะเบียน 
แบบสมุดประจําตัว การออกสมุดประจําตัว และการบันทึกข้อมูล ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๒๖/๒๑๓  เมื่อนายทะเบียนได้รับคําขอมีสมุดประจําตัวหรือคําขอให้บันทึก

ขอ้มูลเพิ่มเติมในสมุดประจําตัวตามมาตรา ๒๖/๑ แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลจากเอกสารหรือหลักฐานที่
ผู้ย่ืนคําขอได้ย่ืนไว้หรือขอข้อมูลไปยังหน่วยงานของรัฐ สถานประกอบกิจการ หรือบุคคลที่ทราบ
ข้อมูลดังกล่าว ในกรณีที่นายทะเบียนเชื่อว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ให้บันทึกข้อมูลนั้นไว้ในสมุด
ประจําตัวของผู้ย่ืนคําขอและมอบสมุดประจําตัวนั้นให้แก่ผู้ย่ืนคําขอ 

ในกรณีที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในภายหลังหรือไม่ตรงกับความเป็นจริง 
ให้นายทะเบียนแก้ไขข้อมูลในสมุดประจําตัวให้ถูกต้องตามความเป็นจริงได้ 

 
มาตรา ๒๖/๓๑๔  ผู้ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ ตําแหน่งงาน หรือลักษณะงานที่

รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๗ (๒) ต้องได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรา 
๒๖/๑๐ 

 
มาตรา ๒๖/๔๑๕  ให้มีศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ดังต่อไปนี้ 

                                                 
๑๑ หมวด ๒/๑ การรับรองความรู้ความสามารถ มาตรา ๒๖/๑ ถึงมาตรา ๒๖/๑๕ เพิ่มโดย

พระราชบัญญัติสง่เสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗  
๑๒ มาตรา ๒๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๑๓ มาตรา ๒๖/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๑๔ มาตรา ๒๖/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง 
(๒) องค์กรอาชีพหรือหน่วยงานของรัฐตามประเภทที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

ที่ได้รับการรับรองจากนายทะเบียนให้เป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 
 
มาตรา ๒๖/๕๑๖  กรมพัฒนาฝีมือแรงงานในฐานะเป็นศูนย์ประเมินความรู้

ความสามารถกลางมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรองความรู้

ความสามารถ 
(๒) สํารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวบรวม และเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับสาขาอาชีพ

ตําแหน่งงาน หรอืลักษณะงาน ที่มีอยู่ในสถานประกอบกิจการ 
(๓) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ สถานประกอบกิจการของเอกชน หรือองค์กร

อาชีพเพื่อขอรับการสนับสนนุการดําเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๒๖/๖๑๗  ให้ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) มี

อํานาจหน้าที่ในการจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 
 
มาตรา ๒๖/๗๑๘  องค์กรอาชีพหรือหน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะเป็นศูนย์ประเมิน

ความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) ให้ย่ืนคําขอต่อนายทะเบียน 
การย่ืนคําขอ การออกหนังสือรับรอง การขอต่ออายุหนังสือรับรอง และการออกใบ

แทนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๖/๘๑๙  หนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตาม

มาตรา ๒๖/๔ (๒) ให้มีอายุสองปีนับแต่วันที่นายทะเบียนออกหนังสือรับรอง 
 
มาตรา ๒๖/๙๒๐  ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถต้องแสดงหนังสือรับรองการ

เป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถไว้ในสถานที่ทําการโดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 

                                                                                                                                            
๑๕ มาตรา ๒๖/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๑๖ มาตรา ๒๖/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๑๗ มาตรา ๒๖/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๑๘ มาตรา ๒๖/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๑๙ มาตรา ๒๖/๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๒๖/๑๐๒๑  บุคคลที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถให้ย่ืน

คําขอต่อศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลางหรือศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 
๒๖/๔ (๒) 

เมื่อศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลางหรือศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ
ตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) ได้รับคําขอแล้ว ให้ดําเนินการประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้
ความสามารถ 

การยื่นคําขอ การประเมิน การออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ อายุหนังสือ
รับรองความรู้ความสามารถ การออกใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๒๖/๑๑๒๒  บุคคลที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน ให้ย่ืนคําขอต่อ

นายทะเบียนเมื่อนายทะเบียนรับขึ้นทะเบียนแล้ว ให้ออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนพร้อมทั้งบัตร
ประจําตัวผู้ประเมินแก่บุคคลนั้นได้ 

คุณสมบัติของผู้ประเมิน การยื่นคําขอขึ้นทะเบียน การออกหนังสือรับรองการขึ้น
ทะเบียนอายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน และการออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

แบบบัตรประจําตัวผู้ประเมิน ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
ในกรณีที่บัตรประจําตัวผู้ประเมินชํารุดหรือสูญหาย ให้ผู้ประเมินยื่นคําขอรับบัตร

ประจําตัวผู้ประเมินต่อนายทะเบียน 
 
มาตรา  ๒๖/๑๒๒๓  ในการปฏิ บั ติหน้าที่ผู้ประเมินในศูนย์ประเมินความรู้

ความสามารถกลาง ให้ผู้ประเมินได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด 

ในกรณีที่ผู้ประเมินเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและปฏิบัติหน้าที่ใน
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง ให้ได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

 

                                                                                                                                            
๒๐ มาตรา ๒๖/๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๒๑ มาตรา ๒๖/๑๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๒๒ มาตรา ๒๖/๑๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๒๓ มาตรา ๒๖/๑๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๒๖/๑๓๒๔  ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลางและศูนย์ประเมินความรู้
ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) ที่เป็นหน่วยงานของรัฐอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ขอ
หนังสือรับรองความรู้ความสามารถได้ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) ที่เป็นองค์กรอาชีพอาจ
เรียกเก็บค่าบริการจากผู้ขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถได้ไม่เกินอัตราที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด 

 
มาตรา ๒๖/๑๔๒๕  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ศูนย์

ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานของผู้ย่ืนคําขอ
หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และผลการพิจารณาของผู้ประเมินไว้ไม่น้อยกว่าสองปี 

 
มาตรา ๒๖/๑๕๒๖  ให้ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) 

รายงานผลการดําเนินงานให้นายทะเบียนทราบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด 

 
หมวด ๓ 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
   

 
มาตรา ๒๗  ให้จัดต้ังกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า “กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน” 

ในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน
สาํหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

กองทุนประกอบด้วย 
(๑) เงินที่โอนมาจากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานที่จัดต้ังขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี

และดําเนินการบริหารกองทุนตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยกองทุนพัฒนา
ฝีมอืแรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๙ 

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
(๓) เงินสมทบที่ผู้ประกอบกิจการส่งเข้ากองทุน 
(๓/๑)๒๗ ค่าธรรมเนียมหรือค่าทดสอบที่จัดเก็บได้ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) เงินและหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุน 

                                                 
๒๔ มาตรา ๒๖/๑๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๒๕ มาตรา ๒๖/๑๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๒๖ มาตรา ๒๖/๑๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๒๗ มาตรา ๒๗ วรรคสอง (๓/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๕) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุน 
(๖) เงินและหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนนอกจาก (๑) ถึง (๕) ที่กองทุนได้รับ

ไม่ว่ากรณีใด 
เงินของกองทุนไม่ต้องนําส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและ

กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุน ให้เป็นไปตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เก็บรักษา

เงินกองทุนและดําเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๒๘  เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ผู้รับการฝึกกู้ยืมเพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตาม

พระราชบัญญัตินี ้
(๒) ให้ผู้ดําเนินการฝึก ผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและผู้ประกอบ

กิจการกู้ยืมเพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานตามพระราชบัญญัตินี ้

(๓) ช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

(๓/๑)๒๘ ช่วยเหลือหรืออุดหนุนองค์กรอาชีพที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
การจําแนกและกําหนดระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพ และการกําหนดช่วงอัตรา
ค่าจ้างที่เหมาะสมกบัระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

(๓/๒ )๒๙ ช่วยเหลือหรืออุดหนุนการดํา เนินงานของศูนย์ประเมินความรู้
ความสามารถกลางในการรับรองความรู้ความสามารถ ในกรณีที่ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ
ตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) มีจํานวนไม่เพียงพอต่อการรับรองความรู้ความสามารถ และช่วยเหลือหรือ
อุดหนุนการดําเนินงานของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) ในการรับรอง
ความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพ ตําแหน่งงานหรือลักษณะงาน ซึ่งจําเป็นต้องให้การส่งเสริมหรือ
สนับสนุน เพื่อให้มีผู้ประกอบอาชีพเพียงพอต่อความต้องการด้านแรงงาน หรือตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาฝีมือแรงงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

(๔) ใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 
การให้กู้ยืมเงินกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความ

เห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกองทุนไม่เกินร้อยละห้าของเงินกองทุนแต่ละปี เพื่อ

เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 
                                                 

๒๘ มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง (๓/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสง่เสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒๙ มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง (๓/๒) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสง่เสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๒๙๓๐  ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดให้ผู้

ประกอบกิจการ ซึง่ประกอบกิจการในประเภท ขนาด และทอ้งที่ใด ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนตามอัตรา
ที่กําหนดไว้ในมาตรา ๓๐ 

ในกรณีที่ผูป้ระกอบกิจการรายใดตามที่กําหนดในวรรคหนึ่งจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือ
แรงงานให้แก่ลูกจ้างของตนตามที่กําหนดไว้ในหมวด ๑ หรือมีลูกจ้างเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติและผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติตามที่กําหนดไว้ในหมวด ๒ หรือ
มีลูกจ้างผู้ผา่นการรับรองความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในหมวด ๒/๑ ให้ผู้ประกอบกิจการราย
นั้นไม่ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนในปีนั้น  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๓๐  เพื่อประโยชน์ในการเรียกเก็บเงินสมทบจากผู้ประกอบกิจการตาม

มาตรา ๒๙ ให้รฐัมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดอัตราเงินสมทบไม่เกิน
ร้อยละหนึ่งของค่าจ้างที่ผู้ประกอบกิจการจ่ายในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการส่งเงินสมทบรวมทั้งวิธีการ
เรียกเก็บเงินสมทบจากผู้ประกอบกิจการ 

ค่าจ้างขั้นตํ่าและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณเงินสมทบตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามท่ีรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๓๑๓๑  ผู้ประกอบกิจการรายใดไม่ส่งเงินสมทบภายในเวลาที่กําหนดหรือส่ง

เงินไม่ครบตามอัตราที่กําหนดในมาตรา ๒๙ ต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละหนึ่งจุดห้าต่อเดือนของ
เงินสมทบที่ยังไม่ได้นาํส่งหรือของเงินสมทบที่ยังขาดอยู่ นับแต่วันถัดจากวันที่ต้องนําส่งเงินสมทบ เศษ
ของเดือนถ้าถึงสิบห้าวันให้นบัเป็นหนึ่งเดือน ถ้าน้อยกว่านั้นให้ปัดทิ้ง 

ในกรณีที่อธิบดีได้ประเมินเงินสมทบหรือเงินเพิ่ม และได้มีคําสั่งให้ผู้มีหน้าที่ส่งเงิน
สมทบหรือเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้มีหน้าที่ไม่ยอมชําระเงินดังกล่าว ให้นําบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
บังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินเงินสมทบหรือเงินเพิ่มตามวรรคสองให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๓๒  ภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณ ให้คณะกรรมการเสนองบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนในปีที่ล่วงมา  
ซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองแล้วต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินดังกล่าว ให้รัฐมนตรีเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อ
นําเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบ และจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด ๔ 

                                                 
๓๐ มาตรา ๒๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสง่เสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๓๑ มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสง่เสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

สิทธิและประโยชน์๓๒ 
   

 
มาตรา ๓๓  ให้ผู้ดําเนินการฝึกซึ่งจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามสาขาอาชีพ

ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๗ ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) สิทธิที่จะได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้เป็นกรณีพิเศษสําหรับเงินได้ของผู้ดําเนินการฝึก

เป็นจํานวนร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ได้ใช้ไปในการจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้  
ทัง้นี้ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร 

(๒) ประโยชน์ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในด้านการ
ฝึกอบรมบุคลากร การฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรมการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยฝึก 
การฝึกอบรมผู้ดําเนินการเกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การฝึกอบรมหัวหน้างาน หรือ
การฝึกด้านอื่นในลกัษณะเดียวกัน 

(๓) ประโยชน์ที่จะได้รับคําปรึกษาแนะนําจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเกี่ยวกับ
กระบวนการพัฒนาฝีมอืแรงงาน 

(๔) สิทธิและประโยชน์อ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๓/๑๓๓  ให้ผู้ประกอบกิจการซึ่งจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้

ความสามารถตามจํานวนที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) สิทธิที่จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เป็นกรณีพิเศษสําหรับเงินได้ของผู้ประกอบ

กิจการเป็นจํานวนร้อยละของค่าจ้างผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๓ ที่
ได้จ่ายในช่วงอัตราค่าจ้างตามมาตรา ๓๙ (๕)  ทั้งนี้ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวล
รัษฎากร 

(๒) ประโยชน์ที่จะได้รับคําปรึกษาแนะนําจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเกี่ยวกับ
กระบวนการวิเคราะห์จําแนกตําแหนง่งานหรือการบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทน 

(๓) ประโยชน์ที่จะได้รับการพิจารณาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าเป็น
ผู้ประกอบกิจการซึ่งจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ  ทั้งนี้ แบบของเครื่องหมาย 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอนุญาตและการใช้เครื่องหมาย ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

(๔) สิทธิและประโยชน์อ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๔  นอกเหนือจากสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา ๓๓ ให้ผู้ดําเนินการฝึก

ที่ดําเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่จัดต้ังขึ้นตามมาตรา ๑๙ ได้รับสิทธิ
และประโยชน์เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 

                                                 
๓๒ ชื่อหมวด ๔ สิทธิและประโยชน์ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ

แรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓๓ มาตรา ๓๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 

14



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑) สิทธิที่จะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับเครื่องมือ เครื่องจักร 
และอุปกรณ์ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน โดยออกเป็นประกาศ
กระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร และตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวล
รัษฎากร 

ในการนี้ ให้ผู้ขอยกเว้นแสดงรายการเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ตามที่ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๒) สิทธิที่จะได้รับการหักค่าไฟฟ้าและค่าประปาเป็นจํานวนสองเท่าของจํานวนเงิน
ที่ผู้ดําเนินการฝึกได้เสียไปเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อประโยชน์ในการคํานวณภาษี
เงินได้  ทั้งนี้ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร 

(๓) สิทธิและประโยชน์อ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๕  คําขอรับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา ๓๓ (๒) (๓) (๔) และมาตรา 

๓๔ (๓) ให้ย่ืนต่อนายทะเบียนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๓๖  ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ให้ผู้ดําเนินการฝึกนําคน

ต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชํานาญการเพื่อเป็นครูฝึก รวมทั้งคู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ
ของช่างฝีมือหรือผู้ชํานาญการ เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจํานวน เงื่อนไขและกําหนดระยะเวลา
เท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร แต่ไม่เกินกําหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
กําหนดไว้ 

 
มาตรา ๓๗  ให้ผู้ดําเนินการฝึกได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

โรงเรียนเอกชน 
 

หมวด ๕ 
คณะกรรมการส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน 

   
 

มาตรา ๓๘๓๔  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกอบด้วย 
ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวง
อุตสาหกรรม ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้แทนสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย และ
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ และกรรมการอื่นจํานวนหกคนซึ่ง
รัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิสองคน จากผู้แทนองค์กรอาชีพสองคน จากผู้แทนฝ่ายนายจ้างหนึ่ง
คน และจากผู้แทนฝ่ายลูกจ้างอีกหนึ่งคน 

                                                 
๓๔ มาตรา ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสง่เสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ให้อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้คณะกรรมการ
มีอํานาจแต่งต้ังข้าราชการในกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้ซึ่งมีประสบการณ์
ทางด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 

กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรอาชีพ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ให้
รัฐมนตรีแต่งต้ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในระเบียบกระทรวงแรงงาน 

 
มาตรา ๓๙๓๕  คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการ

เกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน การรับรองความรู้ความสามารถ และกองทุน 
(๒) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือ

ประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ออกระเบียบหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) จัดทํามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาอาชีพต่าง ๆ ตามมาตรา ๒๒  ทั้งนี้ 

ในกรณีทีม่าตรฐานฝีมือแรงงานใดมีการกําหนดไว้โดยกฎหมายหรือเป็นมาตรฐานฝีมือแรงงานสากลที่
ใช้กันโดยทั่วไปอยู่แล้ว ให้จัดทํามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้เป็นไปในลักษณะเช่นเดียวกันนั้น 

(๕) จําแนกและกําหนดระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพ และกําหนด
ช่วงอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมกบัระดับความรู้ความสามารถในแต่ละสาขาอาชีพ เพื่อประโยชน์ในการใช้
เป็นแนวทางในการบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทนตามความรู้ความสามารถ 

(๖) กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและการรับรอง
ความรู้ความสามารถ 

(๗) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการจ้างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานหรือผู้
ผา่นการรับรองความรู้ความสามารถเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

(๘) ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานและศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) 

(๙) สง่เสริมให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงาน 
(๑๐) ส่งเสริมให้มีการประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาฝีมือ

แรงงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
(๑๑) ส่งเสริมการดําเนินการประเมินและการรับรองความรู้ความสามารถในการ

ประกอบอาชีพ 
(๑๒) ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังองค์กรอาชีพและการมีส่วนร่วมในการดําเนินการตาม

พระราชบัญญัตินี ้
(๑๓) ติดตามผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การ

รับรองความรู้ความสามารถ และการดําเนินงานของกองทุน 
(๑๔) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่งของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๓๕ มาตรา ๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสง่เสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอํานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่รฐัมนตรีมอบหมาย 

 
มาตรา ๔๐๓๖  ให้กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสอง

ปี 
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งต้ังกรรมการขึ้นใหม่ ให้

กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับ
แต่งต้ังใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่งอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ แต่จะ
แต่งต้ังติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

 
มาตรา ๔๑  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๔๐ กรรมการซึ่ง

รัฐมนตรีแต่งต้ังพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รฐัมนตรีให้ออกเพราะบกพร่อง ไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) ได้รบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด

ทีไ่ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
เมื่อกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ รัฐมนตรีอาจแต่งต้ัง

ผู้อื่นเป็นกรรมการแทนได้ และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระ
ที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๔๒  การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม

หรือไม่อาจปฏิบัติหนา้ที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๔๓  คณะกรรมการมีอํานาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการตามที่

คณะกรรมการมอบหมายได้ 
การประชุมคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้นําความในมาตรา ๔๒ มาใช้บังคับ

โดยอนุโลม 
 

                                                 
๓๖ มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสง่เสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๔๔  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการ และมีหน้าที่ติดตามให้ผู้ที่ได้รับสิทธิและประโยชน์ 
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ 

 
หมวด ๖ 

นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ 
   

 
มาตรา ๔๕๓๗  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนหรือ

พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีหนงัสือเรียกผู้ดําเนินการฝึก ครูฝึก ผู้รับการฝึก ผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐาน

ฝีมือแรงงาน ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผู้ประกอบกิจการ ผู้ได้รับหนังสือรับรองการเป็นศูนย์
ประเมินความรู้ความสามารถ ผู้ประเมิน ผู้ขอรับการประเมิน ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ประเมินความรู้
ความสามารถหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคํา หรือออกคําสั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสารหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๒) เข้าไปในสถานที่ฝึก ศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานสถานประกอบกิจการ หรือศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ในระหว่างเวลาทําการเพื่อ
ตรวจตราและให้คําแนะนําต่อผู้ดําเนินการฝึก ผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผู้ประกอบ
กิจการผู้ประเมิน ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔๖๓๘  ในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม

มาตรา ๔๕ (๒) ให้ผู้ดําเนินการฝึก ผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผู้ประกอบกิจการ 
ผู้ประเมิน ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ในสถานที่
นั้นอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๔๗  ในการปฏิบัติหน้าที่ นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร

ประจําตัว 
บัตรประจําตัวนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรี

กําหนด 
 

หมวด ๗ 
การเพิกถอนการเป็นผู้ดําเนินการฝึก การพกัใช้และเพิกถอนใบอนุญาต 

                                                 
๓๗ มาตรา ๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสง่เสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๓๘ มาตรา ๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสง่เสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

การเพิกถอนหนังสือรับรองและการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย๓๙ 
   

 
มาตรา ๔๘  ในกรณีที่ผู้ ดําเนินการฝึกฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง

พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นาย
ทะเบียนมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ดําเนินการฝึกปฏิบัติให้ถูกต้องหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายใน
เวลาที่กําหนดได้ 

ถ้าผู้ดําเนินการฝึกไม่ปฏิบัติหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง 
ให้นายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนการเป็นผู้ดําเนินการฝึกได้ 

คําสั่งเพิกถอนการเป็นผู้ดําเนินการฝึกให้ทําเป็นหนังสือส่งให้ผู้ดําเนินการฝึกนั้น
ทราบ ถ้าไม่พบตัวผู้ดําเนินการฝึกหรือผู้ดําเนินการฝึกไม่ยอมรับคําสั่ง ให้ปิดคําสั่งดังกล่าวไว้ในที่
เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ฝึกหรือศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน แล้วแต่กรณี และให้ถือว่า
ผู้ดําเนินการฝึกได้รับทราบคําสั่งแล้วต้ังแต่วันที่ปิดคําสั่ง เว้นแต่กรณีไม่พบตัวผู้ดําเนินการฝึกให้ถือว่า
ได้รับคําสั่งเมื่อพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ปิดคําสั่ง 

ในกรณีการเพิกถอนการเป็นผู้ดําเนินการฝึกตามวรรคสอง ถ้าเป็นการฝึกเตรียมเข้า
ทํางานให้นํามาตรา ๑๔ วรรคสาม มาใช้บังคับแก่ผู้รับการฝึกซึ่งค้างการฝึกอยู่ในวันที่นายทะเบียน
มีคําสั่งเพิกถอนการเป็นผู้ดําเนินการฝึกดังกล่าวโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๙  ในกรณีที่ผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานไม่ปฏิบัติหรือ

ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี ้ให้นายทะเบียนมีอํานาจสั่งให้ผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ปฏิบัติให้ถูกต้องหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กําหนดได้ 

ถ้าผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องหรือแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตเป็นผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานได้ แล้วแต่กรณี 

คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทําเป็นหนังสือส่งให้
ผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนั้นทราบ ถ้าไม่พบตัวผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานหรือผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานไม่ยอมรับคําสั่ง ให้ปิดคําสั่งดังกล่าวไว้ในที่
เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานหรือศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน และให้ถือว่าผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานได้รับทราบคําสั่งแล้วต้ังแต่วันที่ปิด
คําสั่ง เว้นแต่กรณีไม่พบตัวผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ถือว่าได้รับคําสั่งเมื่อพ้น
ระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ปิดคําสั่ง 

ในระหวา่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ห้ามมิให้ผู้ดําเนินการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

 
                                                 

๓๙ ชื่อหมวด ๗ การเพิกถอนการเป็นผู้ดําเนินการฝึก การพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต การเพิก
ถอนหนังสือรับรองและการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๔๙/๑๔๐  ในกรณีที่ปรากฏต่อนายทะเบียนว่าศูนย์ประเมินความรู้
ความสามารถหรือผู้ประเมินปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ และการปฏิบัติ
หรือไม่ปฏิบัตินั้นสามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ ให้นายทะเบียนมีคําสั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ภายในเวลาที่กําหนด 

ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งตามวรรคหนึ่ง หากศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ
หรือผู้ประเมินไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องหรือไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กําหนด ให้นายทะเบียนมีคําสั่ง
ให้ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถหรือผู้ประเมินหยุดการดําเนินการจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องหรือ
แก้ไขให้ถูกต้อง 

ในระหวา่งถูกสั่งให้หยดุการดําเนินการ ห้ามศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถหรือผู้
ประเมินดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการรับรองความรู้ความสามารถ 

 
มาตรา ๔๙/๒๔๑  ในกรณีที่ปรากฏต่อนายทะเบียนว่าศูนย์ประเมินความรู้

ความสามารถหรือผู้ประเมินปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ และการปฏิบัติ
หรือไม่ปฏิบัตินั้นไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ ให้นายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการเป็น
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถหรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน 

 
มาตรา ๔๙/๓๔๒  คําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๔๙/๑ และมาตรา ๔๙/๒ ให้

ทําเป็นหนังสือและแจ้งคําสั่งให้ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถหรือผู้ประเมินนั้นทราบ และให้นํา
บทบัญญัติมาตรา ๔๘ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๙/๔๔๓  ในกรณีที่พบว่าสถานประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้

เครื่องหมายตามมาตรา ๓๓/๑ (๓) มีการจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถน้อยกว่า
จํานวนที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ให้นายทะเบียนออกคําสั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติให้ถูกต้องหรือ
แก้ไขให้ถูกต้องภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง หากสถานประกอบกิจการไม่ดําเนินการ
ให้ถกูต้อง ให้นายทะเบียนออกคําสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย 

 
มาตรา ๔๙/๕๔๔  ในกรณีที่การออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถไม่ถูกต้อง

หรือไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๖/๑๐ ให้นายทะเบียนมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองความรู้
ความสามารถนั้นได้ 
                                                 

๔๐ มาตรา ๔๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๗ 

๔๑ มาตรา ๔๙/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๗ 

๔๒ มาตรา ๔๙/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๗ 

๔๓ มาตรา ๔๙/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๗ 

๔๔ มาตรา ๔๙/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๗ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
หมวด ๘ 

การอุทธรณ์ 
   

 
มาตรา ๕๐  ผู้ดําเนินการฝึกซึ่งถูกเพิกถอนการเป็นผู้ดําเนินการฝึกตามมาตรา ๔๘ 

มีสทิธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําสั่ง และให้คณะกรรมการแจ้งผลการ
วินิจฉยัอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
ในระหว่างรอคําวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้ถือว่าผู้อุทธรณ์ยังเป็นผู้ดําเนินการฝึกมีสิทธิและ

ประโยชน์ตามท่ีได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีคําวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ 
ในกรณีผู้ดําเนินการฝึกไม่อุทธรณ์คําสั่งเพิกถอนของนายทะเบียนภายในกําหนดตาม

วรรคหนึ่ง หรือในกรณีคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ให้สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้เป็นอันระงับต้ังแต่วันที่ได้รับคําสั่งเพิกถอนของนายทะเบียนหรือวันที่
คณะกรรมการมีคําวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๕๑  ผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต

หรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๙ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสิบห้าวันนับแต่
วันได้รับคําสั่ง และให้คณะกรรมการแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รบัอุทธรณ์ 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
 
มาตรา ๕๑/๑๔๕  ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) ผู้

ประเมินสถานประกอบกิจการ หรือผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ซึ่งได้รับคําสั่งตาม
มาตรา ๔๙/๑ มาตรา ๔๙/๒ มาตรา ๔๙/๓ มาตรา ๔๙/๔ หรือมาตรา ๔๙/๕ มีสิทธิอุทธรณ์คําสั่ง
ของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง และให้คณะกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์
ทราบโดยไม่ชักช้า 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
 
มาตรา ๕๒  การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบที่

คณะกรรมการกําหนด 
 

หมวด ๙ 
บทกําหนดโทษ 

   
                                                 

๔๕ มาตรา ๕๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๗ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๕๓๔๖  ผู้ใดกระทําการเป็นผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานโดย

มิได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือดําเนินการฝ่าฝืนมาตรา ๔๙ วรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท 

 
มาตรา ๕๓/๑๔๗  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๖/๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพัน

บาท 
 
มาตรา ๕๓/๒๔๘  ผู้ใดจ้างงานผู้ที่ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรา 

๒๖/๓ทํางานในสถานประกอบกิจการในสาขาอาชีพ ตําแหน่งงาน หรือลักษณะงาน ที่อาจเป็น
อันตรายต่อสาธารณะหรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๗ 
(๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมืน่บาท 

 
มาตรา ๕๓/๓๔๙  ผู้ใดดําเนินการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 

๒๖/๔ (๒) หรือเป็นผู้ประเมินโดยมิได้รับหนังสือรับรองจากนายทะเบียนตามมาตรา ๒๖/๗ หรือ
มาตรา ๒๖/๑๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหกหมื่นบาท 

 
มาตรา ๕๓/๔๕๐  ผู้ใดใช้เครื่องหมายตามมาตรา ๓๓/๑ (๓) โดยมิได้รับอนุญาต ต้อง

ระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 
 
มาตรา ๕๓/๕๕๑  ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคําหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนหรือ

พนักงานเจ้าหน้าที่ ขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกแก่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๕ หรอืมาตรา ๔๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

 
มาตรา ๕๓/๖๕๒  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๙/๑ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้า

พันบาท 

                                                 
๔๖ มาตรา ๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสง่เสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๔๗ มาตรา ๕๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๔๘ มาตรา ๕๓/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๔๙ มาตรา ๕๓/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๕๐ มาตรา ๕๓/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๕๑ มาตรา ๕๓/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๕๓/๗๕๓  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนมีอํานาจ

เปรียบเทียบได้ 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๕๔  ให้ผู้ดําเนินการฝึกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

เป็นผู้ดําเนินการฝึกตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕๕  ให้คณะกรรมการส่งเสริมการฝึกอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการ

ฝึกอาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งมีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะได้มีคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕๖  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้
ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือ
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตร ี

                                                                                                                                            
๕๒ มาตรา ๕๓/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๕๓ มาตรา ๕๓/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 
   

 
(๑) สมุดประจําตัว เล่มละ ๑๐๐ บาท 
(๒) การบันทึกข้อมูลในสมุดประจําตัว รายการละ ๕๐ บาท 

แต่รวมกันไม่เกิน 
ครั้งละ ๕๐๐ บาท 

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

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

(๕) การต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมิน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
ความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) 

(๖) ใบแทนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมิน ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
ความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) 

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

(๘) ใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ  ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๙) หนงัสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน  ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๑๐) ใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๑๑) บัตรประจําตัวผู้ประเมิน ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๑๒) การอนุญาตใหใ้ช้เครื่องหมายตามมาตรา ๓๓/๑ (๓) ครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท 
 
ในการออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมจะกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้

แตกต่างกันโดยคํานึงถึงสาขาอาชีพ ตําแหน่งงาน หรือลักษณะงานก็ได้ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติที่กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๗ ยังไม่เอื้ออํานวยเพียงพอต่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ในภาวะปัจจุบัน  ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
กาลสมัย สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้นายจ้างหรือสถาน
ประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานมากขึ้นและให้มีการจัดต้ังกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานเพื่อสนับสนนุการพัฒนาฝีมอืแรงงาน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติสง่เสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗๕๔ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
มาตรา ๒๐  ให้เพิ่มบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้เป็นบัญชีอัตรา

คา่ธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติสง่เสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
มาตรา ๒๑  ให้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งมีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๒๒  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ยังไม่มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพมี
ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาประสิทธิภาพของสถานประกอบกิจการ 
รวมทั้งการให้ความคุ้มครองความปลอดภัยสาธารณะจากการทํางาน เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนา
ฝีมือแรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สมควรแก้ไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติเพื่อกําหนดให้การประกอบอาชีพในสาขาอาชีพ ตําแหน่งงาน หรือลักษณะงานใดที่อาจเป็น
อันตรายต่อสาธารณะหรือต้องดําเนินการโดยผู้มีความรู้ความสามารถที่ได้รับการรับรองความรู้
ความสามารถ โดยมีระบบการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถและให้นายทะเบียนหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจควบคุมการดําเนินการของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกําหนดให้
ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการรับรองความรู้ความสามารถตกเป็นของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อ
นําไปใช้ในการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการรับรองความรู้ความสามารถ อีกทั้งกําหนดให้ผู้ประกอบ
กิจการได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้ประกอบกิจการเข้าร่วมใน

                                                 
๕๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนที่ ๘๗ ก/หน้า ๑๙/๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงานให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชพงษ์/ผู้จัดทํา 
๘ มกราคม ๒๕๕๘ 
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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบ 

รายละเอียดเกี่ยวกับการฝกึเตรียมเข้าท างาน 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบ
รายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าท างานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
พ.ศ.  ๒๕๔๕  และมาตรา  ๓๙  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  ๒๕57  
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  พ.ศ.  2563  เป็นต้นไป 
ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าท างาน  ลงวันที่   
10  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕57 

ข้อ ๓ ให้ผู้ซึ่งจัดให้มีการฝึกเตรียมเข้าท างานตามสาขาอาชีพที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด
จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเสนอต่อนายทะเบียนเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และให้ยื่นค าขอ
ตามแบบท้ายประกาศนี้  ก่อนวันที่จัดให้มีการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

การยื่นค าขอตามวรรคหนึง่  ให้ยื่นตามจังหวัดที่สถานประกอบกิจการของผู้ซึง่จัดให้มีการฝกึนัน้
ตั้งอยู่  โดยยื่นด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือ
หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น  หรือยื่นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานก าหนด 

ข้อ ๔ รายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าท างานตามข้อ  ๓  ต้องประกอบด้วยเอกสาร
หรือหลักฐาน  ดังนี้ 

(1) หลักสูตร 
(2) สถานที่ฝึกหรือศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 
(3) ชื่อและคุณสมบัติของครูฝึก 
(4) ก าหนดระยะเวลาการฝึก 
(5) รายการอุปกรณ์อันจ าเป็นที่จะใช้ในการฝึกที่มีอยู่แล้วและที่จะต้องหามาเพ่ิมเติมในภายหลัง 
(6) วิธีการและมาตรฐานในการวัดผลการฝึก 
(7) รายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของกิจการของผู้ด าเนินการฝึก 
(8) รายละเอียดเกี่ยวกับรายการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฝึก 

้หนา   ๕๓
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ข้อ ๕ เมื่อนายทะเบียนรับค าขอพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามข้อ  ๔  แล้ว  ให้ตรวจสอบ
รายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(1) หลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมต้องเป็นหลักสูตรที่จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ก่อนเข้าท างานในสถานประกอบกิจการ  เพ่ือให้สามารถท างาน ได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน   
โดยมีเนื้อหาวิชาของหลักสูตรสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของผู้ด าเนินการฝึก 

 กรณีผู้ด าเนินการฝึกรับนักเรียน  นิสิต  หรือนักศึกษาที่สถานศึกษาส่งเข้ารับการฝึก  หรือ 
รับบุคคลที่ทางราชการส่งมาฝึกกับผู้ด าเนินการฝึก  ให้ใช้หลักสูตรของสถานศึกษา  หรือหลักสูตร 
ของส่วนราชการ  หรือหลักสูตรของผู้ด าเนินการฝึก  หรือหลักสูตรที่สถานศึกษากับผู้ด าเนินการฝึก  
ได้ร่วมกันจัดท าขึ้น  หรือหลักสูตรที่ส่วนราชการกับผู้ด าเนินการฝึกได้ร่วมกันจัดท าขึ้นก็ได้ 

(๒) สถานที่ฝึกหรือศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงานต้องมีพ้ืนที่ เพียงพอ  เหมาะสมและปลอดภัย 
ต่อการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  หรือเป็นสถานที่เดียวกันกับสถานที่ปฏิบัติงานตามปกติของพนักงาน  
ของสถานประกอบกิจการซึ่งเป็นผู้ด าเนินการฝึก 

(๓) ครูฝึกต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  และมีจ านวนครูฝึกต่อจ านวน
ผู้รับการฝึกในสัดส่วนครูฝึกหนึ่งคนต่อผู้รับการฝึกไม่เกินสิบหกคน 

(๔) ก าหนดระยะเวลาการฝึกต้องไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมง 
(๕) อุปกรณ์ที่จะใช้ในการฝึกที่มีอยู่แล้วและที่จะต้องหามาเพ่ิมเตมิในภายหลังต้องมีตามความจ าเปน็  

เพียงพอ  เหมาะสมกับจ านวนผู้รับการฝึก  อยู่ในสภาพที่ดีและปลอดภัยส าหรับการฝึกในแต่ละหลักสูตร 
(๖) วิธีการและมาตรฐานในการวัดผลการฝึกต้องจัดให้มีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ  ซึ่งต้องก าหนดเกณฑ์ผ่านการฝึกโดยเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 
(๗) รายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของกิจการของผู้ด าเนินการฝึกต้องเป็นไป 

ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  เรื่อง  ก าหนดรายการค่าใช้จ่ายในการฝึก
เตรียมเข้าท างาน 

(๘) รายละเอียดเกี่ยวกับรายการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฝึก 
ข้อ ๖ เมื่อนายทะเบียนพิจารณาแล้ว  เห็นว่ารายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกมีความเหมาะสม 

ให้นายทะเบียนให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกดังกล่าว  และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 
ในกรณีที่นายทะเบียนไม่ให้ความเห็นชอบ  ให้มีหนังสือแจ้งการไม่เห็นชอบพร้อมเหตุผล   

สิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณ์ให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 
การด าเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่

นายทะเบียนได้รับค าขอและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วน 
ข้อ ๗ รายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้ผู้ด าเนินการฝึก

น าไปใช้ในการจัดให้มีการฝึกเตรียมเข้าท างานได้จนเสร็จสิ้นการฝึก 

้หนา   ๕๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๖๒
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ข้อ 8 ให้ผู้ด าเนินการฝึกจัดให้มีข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการฝึก  และต้องท าสัญญา
การฝึกเป็นหนังสือกับผู้รับการฝึก  โดยให้ผู้ด าเนินการฝึกเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวไว้  เพ่ือให้นายทะเบียน 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

ข้อ 9 ให้ผู้ด าเนินการฝึกออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ส าเร็จการฝึกให้แก่ผู้รับการฝึกที่ฝึกครบ
ตามหลักสูตรและผ่านการวัดผลแล้วภายในสิบห้าวันนับแต่วันเสร็จสิ้นการวัดผล  และรายงานผลการฝึก
ให้นายทะเบียนทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันเสร็จสิ้นการวัดผล 

ข้อ 10 ให้ผู้ด าเนินการฝึกเก็บเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับการฝึกอบรมไว้ เ พ่ือให้ 
นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันส าเร็จการฝึก 

ข้อ 11 บรรดารายละเอียดที่เกี่ยวกับการฝึกที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่า
เป็นรายละเอียดที่เกี่ยวกับการฝึกตามประกาศนี้  และให้พิจารณาด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ในประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  24  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

สุทธิ  สโุกศล 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

้หนา   ๕๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๖๒
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ค ำขอรับควำมเห็นชอบรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรฝึกเตรียมเข้ำท ำงำน 
 

เขียนที ่  
วันที่  

 
เรียน นายทะเบียน 

ข้าพเจ้า  
เลขที่บัญชีนายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม      
เลขทะเบียนนิติบุคคล  
โดย (นาย/นาง/นางสาว) ต าแหน่ง  
เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
ที่ตั้งสถานประกอบกิจการ เลขที่  หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย  
ถนน แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
โทรศัพท ์ โทรสาร  
โทรศัพท์มือถือ E-mail  
ประกอบกิจการประเภท จ านวนลูกจ้าง คน 
ขณะยื่นค าขอมีลูกจ้างรวมทั้งสิ้น คน  เป็นชาย คน  หญิง  คน 
 
ชื่อผู้ประสานงาน ต าแหน่ง  
โทรศัพท ์ โทรสาร  
โทรศัพท์มือถือ E-mail  

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าท างานตามสาขาอาชีพ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศก าหนด ดังนี้ 

 สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง จ านวน หลักสูตร 
 สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ จ านวน หลักสูตร 
 สาขาอาชีพช่างเครื่องกล จ านวน หลักสูตร 
 สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ จ านวน หลักสูตร 
 สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ จ านวน หลักสูตร 
 สาขาอาชีพเกษตรอุตสาหกรรม จ านวน หลักสูตร 
 สาขาอาชีพภาคบริการ จ านวน หลักสูตร 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
เลขท่ี  
วันท่ีรับ  
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ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้ 
 หนังสือมอบอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล พร้อมติดอากรแสตมป์ และส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชนของผู้มอบอ านาจ (กรณีมีการมอบอ านาจ) 
 รายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าท างาน จ านวน  แผ่น  หน้า  
 เอกสารอื่น (โปรดระบุ)   
(ส าเนาเอกสารและหลักฐาน ให้ลงชื่อรับรองส าเนาทุกฉบับ) 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดให้มีข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการฝึกเรียบร้อยแล้ว และจะได้จัดท าสัญญาการฝึก
กับผู้รับการฝึกเป็นหนังสือเมื่อได้รับความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าท างาน โดยข้อความที่ระบุ
ในค าขอดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนเอกสารและหลักฐานที่แนบค าขอ มีความถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 
 ลงชื่อ ผู้ยื่นค าขอ 

( ) 
 

 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

ควำมเห็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
 ค าขอถูกต้อง เอกสารและหลักฐานครบถ้วน 

และรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้ าท างาน 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เห็นควรให้ความเห็นชอบ 

 ไม่เห็นควรให้ความเห็นชอบ เนื่องจาก  
  
  
  
 

ลงชื่อ  
( ) 

ต าแหน่ง  
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

วันที่  

กำรพิจำรณำของนำยทะเบียน 
 เห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียม

เข้าท างาน  
 
 ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก  

  
  
  
 

ลงชื่อ  
( ) 

ต าแหน่ง  
นายทะเบียน 

วันที่  
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รำยช่ือหลักสูตรที่ขอรับควำมเห็นชอบรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรฝึกเตรียมเข้ำท ำงำน   

ตำมสำขำอำชีพที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด 
 
1. สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง 

(1)   
(2)    
(3)    

2. สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ 
(1)    
(2)    
(3)    

3. สาขาอาชีพช่างเครื่องกล 
(1)    
(2)    
(3)    

4. สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
(1)    
(2)    
(3)    

5. สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 
(1)    
(2)    
(3)    

6. สาขาอาชีพเกษตรอุตสาหกรรม 
(1)    
(2)    
(3)    

7. สาขาอาชีพภาคบริการ 
(1)    
(2)    
(3)    
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รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรฝึกเตรียมเข้ำท ำงำน 
 
1. หลักสูตรกำรฝึก 

(1) ชื่อหลักสูตร            

(2) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
            

             
             
             
             
             
             
             
             
             
               

(3) หัวข้อวิชำ  

ล าดับ หัวข้อวิชา 
ระยะเวลาฝึก (ชั่วโมง) 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

รวม 

  
 
 

 

 ฝึกบุคคลทั่วไป ตามมาตรา 8 
 ฝึกนักเรียน นิสิต นักศึกษา/ 
     บุคคลที่ทางราชการส่งมาฝึก  
     ตามมาตรา 18 
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(4) เนื้อหำวิชำ 

1) หัวข้อวิชา       จ านวน     ชั่วโมง 
ค าอธิบายเนื้อหาวิชา         

             
             
             
              

2) หัวข้อวิชา       จ านวน     ชั่วโมง 
ค าอธิบายเนื้อหาวิชา         

             
             
             
              

3) หวัข้อวิชา       จ านวน     ชั่วโมง 
ค าอธิบายเนื้อหาวิชา         

             
             
             
              

4) หัวข้อวิชา       จ านวน     ชั่วโมง 
ค าอธิบายเนื้อหาวิชา         

             
             
             
              

5) หัวข้อวิชา       จ านวน     ชั่วโมง 
ค าอธิบายเนื้อหาวิชา         
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(5) ผู้รับกำรฝึก 
1) จ านวน    คน    ชาย  คน     หญิง  คน 
2) คุณสมบัติ 

- อายุ    ปี 
- การศึกษา       
- อ่ืน ๆ        
 

2. สถำนที่ฝึก 

  ฝึกในหน่วยประกอบกิจการ 
มีพ้ืนที่การฝึกประมาณ    ตารางเมตร 
ตั้งอยู่เลขที่  หมู่ที่  ตรอก/ซอย   ถนน    
ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด     

  ฝึกในศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (ตามมาตรา 19) 
มีพ้ืนที่การฝึกประมาณ    ตารางเมตร 
ตั้งอยู่เลขที่  หมู่ที่  ตรอก/ซอย   ถนน    
ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด     

  อ่ืน ๆ  (ระบุ).                                                                                                        .                  
มีพ้ืนที่การฝึกประมาณ    ตารางเมตร 
ตั้งอยู่เลขที่  หมู่ที่  ตรอก/ซอย   ถนน    
ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด     

3. ชื่อและคุณสมบัติของครูฝึก (ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของครูฝึกเตรียมเข้าท างาน) 

ล าดับ ชื่อ - สกุล คุณสมบัติ หมายเหตุ 
    
    

    
    
    

4. ก ำหนดระยะเวลำกำรฝึก 
ด าเนินการฝึกระหว่างวันที่    ถึงวันที่      
จ านวน   ชั่วโมง 
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5. รำยกำรอุปกรณ์อันจ ำเป็นที่จะใช้ในกำรฝึกที่มีอยู่แล้วและที่จะต้องหำมำเพิ่มเติมในภำยหลัง (เครื่องมือ 
เครื่องจักร และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ) 

ล าดับ รายการ จ านวน 

 
 

  

 

6. วิธีกำรและมำตรฐำนในกำรวัดผลกำรฝึก (โดยเฉลี่ยต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60) ซึ่งมีสัดส่วนการวัดผลการฝึก ดังนี้ 

  ภาคทฤษฎี    ร้อยละ    
  ภาคปฏิบัติ    ร้อยละ    
  อ่ืน ๆ    ร้อยละ    

7. รำยละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของกิจกำรของผู้ด ำเนินกำรฝึก (ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง ก าหนดรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกเตรียมเข้าท างาน) 
  ประโยชน์ในด้านของการได้ก าลังแรงงานเข้ามาช่วยในการด าเนินกิจการของผู้ด าเนินการฝึก 
  ประโยชน์ในด้านของการได้ก าลังแรงงานในอนาคตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือ และทัศนคติใน    

การท างานตรงตามความต้องการของผู้ประกอบกิจการ 
  ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ได้แก่         
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8. รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรฝึก จะได้รับการส่งเสริมตามประเภทและอัตรา ดังนี้ 

(ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง ก าหนดรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกเตรียมเข้าท างาน)  
(1) ค่าสอนหรือค่าตอบแทนวิทยากร เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท ทั้งนี้ ไม่เกินวันละแปด

ชั่วโมง 
(2) ค่าพาหนะเดินทางส าหรับผู้เข้ารับการฝึก ในวันที่มารายงานตัวเข้ารับการฝึก และในวันที่เดินทางกลับ

ภูมิล าเนาเมื่อส าเร็จการฝึก เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินเที่ยวละ 1,000 บาท 
(3) ค่าพาหนะเดินทางส าหรับผู้เข้ารับการฝึกในระหว่างเข้ารับการฝึก เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินวันละ 100 บาท 

เฉพาะวันที่เข้ารับการฝึก 
(4)  ค่าอาหารและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้ารับการฝึก และผู้สอนหรือวิทยากรเท่าที่จ่ายจริง  

ไม่เกินคนละ 200 บาทต่อวัน เฉพาะวันที่มีการฝึก 
(5)  ค่าเบี้ยเลี้ยงส าหรับผู้เข้ารับการฝึก เท่าท่ีจ่ายจริง เฉพาะวันที่เข้ารับการฝึก 
(6)  ค่าท่ีพักส าหรับผู้เข้ารับการฝึก เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินเดือนละ 3,000 บาท หรือ ไม่เกินวันละ 100 บาท 
(7)  ค่าเครื่องแต่งกายส าหรับผู้เข้ารับการฝึก เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 2,000 บาท 
(8)  ค่าจัดท าเอกสารประกอบการฝึก เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินคนละ 3,000 บาท 
(9)  ค่าอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หรือเครื่องมือประจ าตัวส าหรับผู้เข้ารับการฝึก ที่จ าเป็นต้องใช้  

ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินคนละ 3,000 บาท 
(10)  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการฝึกส าหรับผู้เข้ารับการฝึกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ 3,000 บาท 
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หน้า   ๗๖ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มีนาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เร่ือง  กําหนดรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกเตรียมเข้าทํางาน 

 
 

เพื่อประโยชน์ในการขอรับสิทธิประโยชน์และความชัดเจนในการจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับ 
การฝึกเตรียมเข้าทํางาน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๗)  และมาตรา  ๓๙  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจึงกําหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกเตรียมเข้าทํางานไว้  ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ผู้ดําเนินการฝึกซึ่งจัดให้มีการฝึกเตรียมเข้าทํางานโดยการรับบุคคลทั่วไป  หรือ
โดยการรับนักเรียน  นิสิต  หรือนักศึกษาที่สถานศึกษาส่งเข้ารับการฝึกตามหลักสูตรของสถานศึกษา  
หลักสูตรของผู้ดําเนินการฝึกหรือหลักสูตรที่สถานศึกษากับผู้ดําเนินการฝึกได้ร่วมกันจัดทําขึ้น  หรือ 
โดยการรับบุคคลที่ทางราชการส่งมาฝึกกับผู้ดาํเนินการฝึก  จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับการฝึก  ดังนี้ 

(๑) รายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของกิจการของผู้ดําเนินการฝึก  ได้แก่   
 ก. ประโยชน์ในด้านของการได้กําลังแรงงานเข้ามาช่วยในการดําเนินกิจการของผู้ดาํเนินการฝึก 
 ข. ประโยชน์ในด้านของการได้กําลังแรงงานในอนาคตที่มีความรู้  ความสามารถ  ทักษะฝีมือ  

และทัศนคติในการทํางานตรงตามความต้องการของผู้ประกอบกิจการ 
 ค. ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ 
(๒) รายละเอียดเกี่ยวกับรายการค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฝึก  ซึ่งจะได้รับการส่งเสริม 

ตามประเภทและอัตรา  ดังนี้ 
 ก. ค่าสอนหรือค่าตอบแทนวิทยากร  เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินชั่วโมงละ  ๑,๒๐๐  บาท  ทั้งนี้  

ไม่เกินวันละแปดชั่วโมง 
 ข. ค่าพาหนะเดินทางสําหรับผู้เข้ารับการฝึก  ในวันที่มารายงานตัวเข้ารับการฝึก   

และในวันที่เดินทางกลับภูมิลาํเนาเม่ือสําเร็จการฝึก  เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินเที่ยวละ  ๑,๐๐๐  บาท 
 ค. ค่าพาหนะเดินทางสําหรับผู้เข้ารับการฝึกในระหว่างเข้ารับการฝึก  เท่าที่จ่ายจริง   

ไม่เกินวันละ  ๑๐๐  บาท  เฉพาะวันที่เข้ารับการฝึก 
 ง. ค่าอาหารและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้ารับการฝึก  และผู้สอนหรือ

วิทยากรเท่าที่จ่ายจริง  ไม่เกินคนละ  ๒๐๐  บาทต่อวัน  เฉพาะวันที่มีการฝึก 
 จ. ค่าเบ้ียเลี้ยงสําหรับผู้เข้ารับการฝึก  เท่าที่จ่ายจริง  เฉพาะวันที่เข้ารับการฝึก 
 ฉ. ค่าที่พักสําหรับผู้เข้ารับการฝึก  เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินเดือนละ  ๓,๐๐๐  บาท  หรือ  

ไม่เกินวันละ  ๑๐๐  บาท 
 ช. ค่าเคร่ืองแต่งกายสําหรับผู้เข้ารับการฝึก  เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน  ๒,๐๐๐  บาท 
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หน้า   ๗๗ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มีนาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

 ซ. ค่าจัดทําเอกสารประกอบการฝึก  เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ  ๓,๐๐๐  บาท 
 ฌ. ค่าอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  หรือเคร่ืองมือประจําตัวสําหรับผู้เข้ารับการฝึก  

ที่จําเป็นต้องใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ  ๓,๐๐๐  บาท 
 ญ. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการฝึกสําหรับผู้เข้ารับการฝึกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ  

๓,๐๐๐  บาท 
ข้อ ๒ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๗  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
จีรศักดิ์  สุคนธชาติ 

ปลดักระทรวงแรงงาน 
ประธานกรรมการสง่เสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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Àπâ“ 73

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… Ò˜ ß Òı °—π¬“¬π ÚıÙˆ

ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ àß‡ √‘¡°“√æ—≤π“Ωï¡◊Õ·√ßß“π
‡√◊ËÕß §ÿ≥ ¡∫—µ‘¢Õß§√ŸΩñ°‡µ√’¬¡‡¢â“∑”ß“π

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ˘ ·≈–¡“µ√“ Û˘ (Û) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘

 àß‡ √‘¡°“√æ—≤π“Ωï¡◊Õ·√ßß“π æ.». ÚıÙı Õ—π‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘

∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ÷́Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫

°—∫¡“µ√“ ÛÒ ¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Ù¯ ·≈–¡“µ√“ ı ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™

Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬

§≥–°√√¡°“√ àß‡ √‘¡°“√æ—≤π“Ωï¡◊Õ·√ßß“π®÷ß°”Àπ¥§ÿ≥ ¡∫—µ‘¢Õß§√ŸΩñ°‡µ√’¬¡‡¢â“

∑”ß“π ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò §√ŸΩñ°‡µ√’¬¡‡¢â“∑”ß“πµâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ‰¥â√—∫«ÿ≤‘∫—µ√¡“µ√∞“πΩï¡◊Õ·√ßß“π·Ààß™“µ‘„π “¢“∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫ “¢“

Õ“™’æ∑’ËΩñ° À√◊Õ

(Ú)  ”‡√Á®°“√»÷°…“µ—Èß·µà√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’ À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“¢÷Èπ‰ª„π “¢“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫

 “¢“Õ“™’æ∑’ËΩñ° À√◊Õ

(Û)  ”‡√Á®°“√»÷°…“√–¥—∫Õπÿª√‘≠≠“ À√◊Õª√–°“»π’¬∫—µ√«‘™“™’æ™—Èπ Ÿß

À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“¢÷Èπ‰ª„π “¢“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ “¢“Õ“™’æ∑’ËΩñ° ·≈–¡’ª√– ∫°“√≥å„π°“√∑”ß“π

∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ “¢“Õ“™’æ∑’ËΩñ°‰¡àπâÕ¬°«à“ Õßªï

¢âÕ Ú „π°√≥’∑’Ë‰¡à¡’¡“µ√∞“πΩï¡◊Õ·√ßß“π·Ààß™“µ‘„π “¢“Õ“™’æ∑’ËΩñ° §√Ÿ

Ωñ°‡µ√’¬¡‡¢â“∑”ß“πµâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ“¡¢âÕ Ò (Ú) À√◊Õ¢âÕ Ò (Û) À√◊ÕµâÕß

¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
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Àπâ“ 74

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… Ò˜ ß Òı °—π¬“¬π ÚıÙˆ

(Ò)  ”‡√Á®°“√»÷°…“√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—µ√«‘™“™’æ À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“¢÷Èπ‰ª

„π “¢“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ “¢“Õ“™’æ∑’ËΩñ° ·≈–¡’ª√– ∫°“√≥å„π°“√∑”ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ “¢“

Õ“™’æ∑’ËΩñ°‰¡àπâÕ¬°«à“ ’Ëªï À√◊Õ

(Ú)  ”‡√Á®°“√»÷°…“√–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë “¡ À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“¢÷Èπ‰ª ·≈–

¡’ª√– ∫°“√≥å„π°“√∑”ß“π‡°’Ë¬«°—∫ “¢“Õ“™’æ∑’ËΩñ°‰¡àπâÕ¬°«à“‡®Á¥ªï À√◊Õ

(Û)  ”‡√Á®°“√»÷°…“√–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“ À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“¢÷Èπ‰ª ·≈–¡’ª√– ∫°“√≥å

„π°“√∑”ß“π‡°’Ë¬«°—∫ “¢“Õ“™’æ∑’ËΩñ°‰¡àπâÕ¬°«à“ ‘∫ªï À√◊Õ

(Ù) µâÕß¡’ª√– ∫°“√≥å ·≈–¡’§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„π “¢“Õ“™’æ∑’ËΩñ° ‚¥¬ “¢“

Õ“™’æπ—ÈπµâÕß‡ªìπ “¢“Õ“™’æ∑’Ë¢“¥·§≈π À√◊Õ‡ªìπ “¢“Õ“™’æ∑’Ë‡ªìπ¿Ÿ¡‘ªí≠≠“∑âÕß∂‘Ëπ

∑—Èßπ’È ‚¥¬‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°π“¬∑–‡∫’¬π

¢âÕ Û ºŸâ∑’Ë¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ“¡ ¢âÕ Ò ·≈–¢âÕ Ú µâÕßºà“π°“√Õ∫√¡À≈—° Ÿµ√

‡°’Ë¬«°—∫°“√ Õπ‰¡àπâÕ¬°«à“ “¡ ‘∫™—Ë«‚¡ß ‡«âπ·µà¡’ª√– ∫°“√≥å„π°“√ Õπ‰¡àπâÕ¬°«à“

À°‡¥◊Õπ

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÒÛ  ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚıÙˆ

Õ¿—¬ ®—π∑π®ÿ≈°–

ª≈—¥°√–∑√«ß·√ßß“π

ª√–∏“π°√√¡°“√ àß‡ √‘¡°“√æ—≤π“Ωï¡◊Õ·√ßß“π

41



Àπâ“ 61

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ˜ˆ ß ÒÒ °√°Æ“§¡ ÚıÙˆ

ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ àß‡ √‘¡°“√æ—≤π“Ωï¡◊Õ·√ßß“π
‡√◊ËÕß °”Àπ¥√“¬°“√µ“¡ —≠≠“°“√Ωñ°‡µ√’¬¡‡¢â“∑”ß“π

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÒÒ ·≈–¡“µ√“ Û˘ (Û) ·Ààßæ√–√“™

∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡°“√æ—≤π“Ωï¡◊Õ·√ßß“π æ.». ÚıÙı §≥–°√√¡°“√ àß‡ √‘¡

°“√æ—≤π“Ωï¡◊Õ·√ßß“π ®÷ß°”Àπ¥„Àâ —≠≠“°“√Ωñ°‡µ√’¬¡‡¢â“∑”ß“πµâÕß‡ªìπ‰ªµ“¡

¢âÕ∫—ß§—∫À√◊Õ√–‡∫’¬∫‡°’Ë¬«°—∫°“√Ωñ°·≈–Õ¬à“ßπâÕ¬µâÕßª√–°Õ∫¥â«¬√“¬°“√ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò √–¬–‡«≈“°“√Ωñ°

¢âÕ Ú ‡«≈“Ωñ° ‡«≈“æ—° ·≈–«—πÀ¬ÿ¥¢ÕßºŸâ√—∫°“√Ωñ°

¢âÕ Û ‡∫’È¬‡≈’È¬ß√–À«à“ß√—∫°“√Ωñ°

¢âÕ Ù  «— ¥‘°“√µ≈Õ¥®π¡“µ√°“√‡°’Ë¬«°—∫ «— ¥‘¿“æ¢ÕßºŸâ√—∫°“√Ωñ°

¢âÕ ı À≈—°‡°≥±å°“√≈“

¢âÕ ˆ ‡ß◊ËÕπ‰¢°“√‡≈‘° —≠≠“°“√Ωñ°

¢âÕ ˜ À≈—°‡°≥±å°“√®à“¬§à“∑¥·∑π„π°√≥’ª√– ∫Õ—πµ√“¬À√◊Õ‡®Á∫ªÉ«¬

Õ—π‡°‘¥®“°°“√Ωñ°

¢âÕ ¯ À≈—°‡°≥±å°“√√—∫‡¢â“∑”ß“π·≈–§à“®â“ß‡¡◊ËÕ ”‡√Á®°“√Ωñ°

¢âÕ ˘ °“√„Àâ§«“¡¬‘π¬Õ¡„π°“√∑” —≠≠“°“√Ωñ°„π°√≥’ºŸâ√—∫°“√Ωñ°‡ªìπ

ºâŸâ‡¬“«å

¢âÕ Ò √“¬°“√Õ◊Ëπµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√ª√–°“»°”Àπ¥

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Òˆ ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». ÚıÙˆ

Õ¿—¬ ®—π∑π®ÿ≈°–

ª≈—¥°√–∑√«ß·√ßß“π

ª√–∏“π°√√¡°“√ àß‡ √‘¡°“√æ—≤π“Ωï¡◊Õ·√ßß“π
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Àπâ“ 50

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… Ò˜ ß Òı °—π¬“¬π ÚıÙˆ

ª√–°“»°√–∑√«ß·√ßß“π
‡√◊ËÕß À≈—°‡°≥±å‡°’Ë¬«°—∫°“√§ÿâ¡§√ÕßºŸâ√—∫°“√Ωñ°‡µ√’¬¡‡¢â“∑”ß“π

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ˆ ·≈–¡“µ√“ ÒÚ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘

 àß‡ √‘¡°“√æ—≤π“Ωï¡◊Õ·√ßß“π æ.». ÚıÙı Õ—π‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘

∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ÷́Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫

°—∫¡“µ√“ ÛÒ ¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Ù¯ ·≈–¡“µ√“ ı ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß

√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß·√ßß“π®÷ß°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å‡°’Ë¬«°—∫°“√§ÿâ¡§√ÕßºŸâ√—∫°“√Ωñ°

‡µ√’¬¡‡¢â“∑”ß“π‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È

çºŸâ√—∫°“√Ωñ°é À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâ√—∫°“√Ωñ°‡µ√’¬¡‡¢â“∑”ß“π

ç«—πΩñ°é À¡“¬§«“¡«à“ «—π∑’ËºŸâ¥”‡π‘π°“√Ωñ°„ÀâºŸâ√—∫°“√Ωñ°Ωñ°µ“¡ª°µ‘

ç‡«≈“æ—°é À¡“¬§«“¡«à“ √–¬–‡«≈“∑’ËºŸâ¥”‡π‘π°“√Ωñ°°”Àπ¥„ÀâºŸâ√—∫°“√Ωñ°

À¬ÿ¥æ—°√–À«à“ß°“√Ωñ°

ç‡∫’È¬‡≈’È¬ßé À¡“¬§«“¡«à“ ‡ß‘π∑’ËºŸâ¥”‡π‘π°“√Ωñ°®à“¬„Àâ·°àºŸâ√—∫°“√Ωñ°‡ªìπ°“√

µÕ∫·∑π°“√Ωñ°

çª√– ∫Õ—πµ√“¬é À¡“¬§«“¡«à“ °“√∑’ËºŸâ√—∫°“√Ωñ°‰¥â√—∫Õ—πµ√“¬·°à°“¬

À√◊Õº≈°√–∑∫·°à®‘µ„® À√◊Õ∂÷ß·°à§«“¡µ“¬‡π◊ËÕß®“°°“√Ωñ° À√◊ÕªÑÕß°—π√—°…“

ª√–‚¬™πå„Àâ·°àºŸâ¥”‡π‘π°“√Ωñ° À√◊Õµ“¡§” —Ëß¢ÕßºŸâ¥”‡π‘π°“√Ωñ°
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Àπâ“ 51

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… Ò˜ ß Òı °—π¬“¬π ÚıÙˆ

ç‡®Á∫ªÉ«¬é À¡“¬§«“¡«à“ °“√∑’ËºŸâ√—∫°“√Ωñ°‡®Á∫ªÉ«¬ À√◊Õ∂÷ß·°à§«“¡µ“¬

¥â«¬‚√§ ´÷Ëß‡°‘¥¢÷Èπµ“¡≈—°…≥– À√◊Õ ¿“æ¢Õßß“π À√◊Õ‡π◊ËÕß®“°°“√Ωñ°

À¡«¥ Ò

°“√Ωñ°

¢âÕ Ú „ÀâºŸâ¥”‡π‘π°“√Ωñ°®—¥„ÀâºŸâ√—∫°“√Ωñ°Ωñ°‰¡à‡°‘π«—π≈–·ª¥™—Ë«‚¡ß

°√≥’‡ªìπ°“√Ωñ°„πß“π∑’ËÕ“®‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ À√◊Õ√à“ß°“¬¢ÕßºŸâ√—∫°“√Ωñ°

µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√§ÿâ¡§√Õß·√ßß“π „ÀâºŸâ¥”‡π‘π°“√Ωñ°®—¥„ÀâºŸâ√—∫°“√Ωñ°Ωñ°‰¡à‡°‘π

«—π≈–‡®Á¥™—Ë«‚¡ß

¢âÕ Û „π«—πΩñ° „ÀâºŸâ¥”‡π‘π°“√Ωñ°®—¥„ÀâºŸâ√—∫°“√Ωñ°¡’‡«≈“æ—°µ‘¥µàÕ°—π

‰¡àπâÕ¬°«à“«—π≈–Àπ÷Ëß™—Ë«‚¡ß À≈—ß®“°ºŸâ√—∫°“√Ωñ°‰¥âΩñ°„π«—ππ—Èπ¡“·≈â«‰¡à‡°‘π ’Ë™—Ë«‚¡ß

¢âÕ Ù „ÀâºŸâ¥”‡π‘π°“√Ωñ°®—¥„ÀâºŸâ√—∫°“√Ωñ°¡’«—πÀ¬ÿ¥ª√–®” —ª¥“Àå ‰¡àπâÕ¬°«à“

 —ª¥“Àå≈–Àπ÷Ëß«—π ‚¥¬«—πÀ¬ÿ¥ª√–®” —ª¥“ÀåµâÕß¡’√–¬–Àà“ß‰¡à‡°‘πÀ°«—π

¢âÕ ı „ÀâºŸâ¥”‡π‘π°“√Ωñ°®—¥„ÀâºŸâ√—∫°“√Ωñ° À¬ÿ¥Ωñ°„π«—πÀ¬ÿ¥µ“¡ª√–‡æ≥’

¢Õß ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√π—Èπ

∂â“«—πÀ¬ÿ¥µ“¡ª√–‡æ≥’„¥µ√ß°—∫«—πÀ¬ÿ¥ª√–®” —ª¥“Àå „Àâ‡≈◊ËÕπ«—πÀ¬ÿ¥

µ“¡ª√–‡æ≥’«—ππ—Èπ‰ªÀ¬ÿ¥„π«—πΩñ°∂—¥‰ª

¢âÕ ˆ ºŸâ√—∫°“√Ωñ°¡’ ‘∑∏‘≈“ªÉ«¬‰¥âµ“¡§«“¡‡ªìπ®√‘ß √«¡°—π‰¡à‡°‘π®”π«π

«—π≈“∑’Ë°”Àπ¥„πÀ≈—° Ÿµ√ °√≥’ªÉ«¬µ‘¥µàÕ°—πµ—Èß·µà “¡«—π¢÷Èπ‰ª ®–µâÕß¡’„∫√—∫√Õß

·æ∑¬å·ºπªí®®ÿ∫—π™—ÈπÀπ÷Ëß¡“· ¥ß¥â«¬
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Àπâ“ 52

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… Ò˜ ß Òı °—π¬“¬π ÚıÙˆ

¢âÕ ˜ Àâ“¡ºŸâ¥”‡π‘π°“√Ωñ°√—∫ºŸâ√—∫°“√Ωñ°∑’Ë¡’Õ“¬ÿµË”°«à“ ‘∫Àâ“ªï∫√‘∫Ÿ√≥å

‡¢â“√—∫°“√Ωñ°

¢âÕ ¯ Àâ“¡ºŸâ¥”‡π‘π°“√Ωñ°„ÀâºŸâ√—∫°“√Ωñ°´÷Ëß‡ªìπÀ≠‘ß À√◊Õ‡ªìπ‡¥Á°∑’Ë¡’Õ“¬ÿ

µË”°«à“ ‘∫·ª¥ªï∫√‘∫Ÿ√≥åΩñ°ß“π∑’ËÕ“®‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ À√◊Õ√à“ß°“¬ µ“¡°ÆÀ¡“¬

«à“¥â«¬°“√§ÿâ¡§√Õß·√ßß“π ·≈â«·µà°√≥’

¢âÕ ˘ Àâ“¡ºŸâ¥”‡π‘π°“√Ωñ°„ÀâºŸâ√—∫°“√Ωñ°‰ªΩñ°„π ∂“π∑’ËÕ◊Ëπ πÕ°®“°

∑’Ë√–∫ÿ‰«â„π —≠≠“°“√Ωñ°

À¡«¥ Ú

‡∫’È¬‡≈’È¬ß

¢âÕ Ò „ÀâºŸâ¥”‡π‘π°“√Ωñ°®à“¬‡∫’È¬‡≈’È¬ß‡ªìπ‡ß‘πµ√“‰∑¬·°àºŸâ√—∫°“√Ωñ° µ“¡

®”π«π«—πΩñ°„πÕ—µ√“‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈–Àâ“ ‘∫¢ÕßÕ—µ√“§à“®â“ß¢—ÈπµË” Ÿß ÿ¥ µ“¡°ÆÀ¡“¬

§à“®â“ß¢—ÈπµË”∑’Ë„™âÕ¬Ÿà„π¢≥–π—Èπ

¢âÕ ÒÒ „ÀâºŸâ¥”‡π‘π°“√Ωñ° °”Àπ¥‡«≈“®à“¬‡∫’È¬‡≈’È¬ß„ÀâºŸâ√—∫°“√Ωñ°‰¡àπâÕ¬

°«à“‡¥◊Õπ≈–Àπ÷Ëß§√—Èß

À¡«¥ Û

 «— ¥‘°“√

¢âÕ ÒÚ „ÀâºŸâ¥”‡π‘π°“√Ωñ°®—¥„Àâ¡’πÈ” –Õ“¥ ”À√—∫¥◊Ë¡ ÀâÕßπÈ” ·≈–ÀâÕß â«¡

Õ—π∂Ÿ°µâÕßµ“¡ ÿ¢≈—°…≥–
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Àπâ“ 53

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… Ò˜ ß Òı °—π¬“¬π ÚıÙˆ

¢âÕ ÒÛ „ÀâºŸâ¥”‡π‘π°“√Ωñ°™à«¬‡À≈◊Õ À√◊Õ„Àâ∫√‘°“√ À√◊Õª∞¡æ¬“∫“≈‡∫◊ÈÕßµâπ

‡¡◊ËÕºŸâ√—∫°“√Ωñ°ª√– ∫Õ—πµ√“¬À√◊Õ‡®Á∫ªÉ«¬„π√–À«à“ß°“√Ωñ°

¢âÕ ÒÙ „ÀâºŸâ¥”‡π‘π°“√Ωñ°®—¥„Àâ¡’°“√√–∫“¬Õ“°“» ∑“ß√–∫“¬πÈ”·≈– ‘Ëß

‚ ‚§√° · ß «à“ß ∑“ßÕÕ°©ÿ°‡©‘π „πÕ“§“√∑’Ë∑”°“√Ωñ°

¢âÕ Òı „ÀâºŸâ¥”‡π‘π°“√Ωñ°®—¥„Àâ¡’‡§√◊ËÕßªÑÕß°—πÕ—πµ√“¬  ”À√—∫°“√Ωñ°

´÷ËßÕ“®‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ À√◊Õ√à“ß°“¬¢ÕßºŸâ√—∫°“√Ωñ°

¢âÕ Òˆ „ÀâºŸâ¥”‡π‘π°“√Ωñ°®—¥„Àâ¡’°“√¥”‡π‘π°“√„π°“√∫√‘À“√ ·≈–°“√®—¥°“√

¥â“π§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ Õ“™’«Õπ“¡—¬ ·≈– ¿“æ·«¥≈âÕ¡„π°“√∑”ß“π

¢âÕ Ò˜ „ÀâºŸâ¥”‡π‘π°“√Ωñ°®—¥∑”ª√–°—πÕÿ∫—µ‘‡Àµÿ®“°°“√Ωñ° „Àâ·°àºŸâ√—∫

°“√Ωñ°„Àâ‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå‰¡àπâÕ¬°«à“∑’Ë°”Àπ¥„π°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‡ß‘π∑¥·∑π

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ò °—π¬“¬π æ.». ÚıÙˆ

 ÿ«—®πå ≈‘ªµæ—≈≈¿

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß·√ßß“π
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Àπâ“ 59

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ˜ˆ ß ÒÒ °√°Æ“§¡ ÚıÙˆ

ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ àß‡ √‘¡°“√æ—≤π“Ωï¡◊Õ·√ßß“π
‡√◊ËÕß À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢°“√®—¥µ—Èß»Ÿπ¬åΩñ°Õ∫√¡Ωï¡◊Õ·√ßß“π

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ Ò˘ ·≈–¡“µ√“ Û˘ (Û) ·Ààßæ√–√“™

∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡°“√æ—≤π“Ωï¡◊Õ·√ßß“π æ.». ÚıÙı §≥–°√√¡°“√ àß‡ √‘¡

°“√æ—≤π“Ωï¡◊Õ·√ßß“π®÷ß°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢°“√®—¥µ—Èß»Ÿπ¬å

Ωñ°Õ∫√¡Ωï¡◊Õ·√ßß“π‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò ºŸâ„¥ª√– ß§å®–®—¥µ—Èß»Ÿπ¬åΩñ°Õ∫√¡Ωï¡◊Õ·√ßß“π·≈–¥”‡π‘π°“√Ωñ°

‡æ◊ËÕ¢Õ√—∫ ‘∑∏‘·≈–ª√–‚¬™πåµ“¡¡“µ√“ ÛÙ „Àâ¬◊Ëπ§”¢Õ√—∫Õπÿ≠“µµàÕπ“¬∑–‡∫’¬π

°“√¬◊Ëπ§”¢Õµ“¡«√√§Àπ÷Ëß „π°√ÿß‡∑æ¡À“π§√„Àâ¬◊Ëπ ≥ °√¡æ—≤π“Ωï¡◊Õ·√ßß“π

„π®—ßÀ«—¥Õ◊Ëπ„Àâ¬◊Ëπ ≥  ∂“∫—πæ—≤π“Ωï¡◊Õ·√ßß“π¿“§À√◊Õ»Ÿπ¬åæ—≤π“Ωï¡◊Õ·√ßß“π

®—ßÀ«—¥ ∑’ËºŸâ¢Õ√—∫Õπÿ≠“µÕ¬Ÿà„π‡¢µ®—ßÀ«—¥∑’Ë»Ÿπ¬åΩñ°Õ∫√¡Ωï¡◊Õ·√ßß“ππ—Èπµ—ÈßÕ¬Ÿà

¢âÕ Ú ‡¡◊ËÕπ“¬∑–‡∫’¬π‰¥â√—∫§”¢Õæ√âÕ¡¥â«¬‡Õ° “√À≈—°∞“πµ“¡¢âÕ Ò

·≈â«„Àâµ√«® Õ∫§«“¡æ√âÕ¡·≈–§«“¡‡À¡“– ¡ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) »Ÿπ¬åΩñ°Õ∫√¡Ωï¡◊Õ·√ßß“πµâÕß¡’≈—°…≥–‡À¡“– ¡ ”À√—∫°“√Ωñ°Õ∫√¡

Ωï¡◊Õ·√ßß“πµ“¡ “¢“Õ“™’æ∑’Ë√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß·√ßß“πª√–°“»°”Àπ¥ ·≈–

¡’ ∂“π∑’Ë´÷Ëß¡’æ◊Èπ∑’Ë‡æ’¬ßæÕ ”À√—∫°“√Ωñ°Õ∫√¡Ωï¡◊Õ·√ßß“π·¬°‡ªìπ —¥ à«π®“°

Àπà«¬ª√–°Õ∫°‘®°“√

(Ú) ‡§√◊ËÕß¡◊Õ ‡§√◊ËÕß®—°√ Õÿª°√≥å À√◊Õ ‘ËßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°µâÕß¡’®”π«π

µ“¡§«“¡®”‡ªìπ ‡À¡“– ¡ Õ¬Ÿà„π ¿“æ∑’Ë¥’·≈–ª≈Õ¥¿—¬
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Àπâ“ 60

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ˜ˆ ß ÒÒ °√°Æ“§¡ ÚıÙˆ

¢âÕ Û ‡¡◊ËÕπ“¬∑–‡∫’¬πµ√«® Õ∫·≈â«‡ÀÁπ«à“ ºŸâ¬◊Ëπ§”¢Õ¡’§«“¡æ√âÕ¡·≈–

§«“¡‡À¡“– ¡µ“¡¢âÕ Ú „Àâæ‘®“√≥“ÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ®—¥µ—Èß»Ÿπ¬åΩñ°Õ∫√¡Ωï¡◊Õ·√ßß“π

·°àºŸâ¬◊Ëπ§”¢Õµ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π·∫∫·π∫∑â“¬ª√–°“»π’È

„π°√≥’∑’Ëπ“¬∑–‡∫’¬π‰¡à„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫ „Àâ·®âß‡ªìπÀπ—ß ◊Õæ√âÕ¡‡Àµÿº≈

 ‘∑∏‘ ·≈–√–¬–‡«≈“„π°“√Õÿ∑∏√≥å„ÀâºŸâ¬◊Ëπ§”¢Õ∑√“∫

¢âÕ Ù ºŸâ‰¥â√—∫Õπÿ≠“µµâÕß· ¥ß„∫Õπÿ≠“µ®—¥µ—Èß»Ÿπ¬åΩñ°Õ∫√¡Ωï¡◊Õ·√ßß“π‰«â

„π∑’Ë‡ªî¥‡º¬ ·≈–‡ÀÁπ‰¥âßà“¬ ≥ »Ÿπ¬åΩñ°Õ∫√¡Ωï¡◊Õ·√ßß“π

„π°√≥’∑’Ë„∫Õπÿ≠“µ®—¥µ—Èß»Ÿπ¬åΩñ°Õ∫√¡Ωï¡◊Õ·√ßß“π Ÿ≠À“¬ ∂Ÿ°∑”≈“¬ À√◊Õ

™”√ÿ¥ ≈∫‡≈◊Õπ„π “√– ”§—≠ ºŸâ‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ®—¥µ—Èß»Ÿπ¬åΩñ°Õ∫√¡Ωï¡◊Õ·√ßß“πÕ“®

¢Õ√—∫„∫·∑π„∫Õπÿ≠“µ ‚¥¬¬◊Ëπ§”¢Õæ√âÕ¡·π∫„∫Õπÿ≠“µ∑’Ë™”√ÿ¥À√◊ÕÀ≈—°∞“π

°“√≈ß∫—π∑÷°ª√–®”«—π¢Õßæπ—°ß“π Õ∫ «π«à“„∫Õπÿ≠“µ Ÿ≠À“¬

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Òˆ ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». ÚıÙˆ

Õ¿—¬ ®—π∑π®ÿ≈°–

ª≈—¥°√–∑√«ß·√ßß“π

ª√–∏“π°√√¡°“√ àß‡ √‘¡°“√æ—≤π“Ωï¡◊Õ·√ßß“π
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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เก่ียวข้อง 
และรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ 

    

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ และมาตรา ๓๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน จึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
และรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงวันที่ ๒๑ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง  
และรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ 

ข้อ 21 ให้ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นนายจ้างที่จัดให้มีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานหรือการฝึก
เปลี่ยนสาขาอาชีพจัดส่งหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกเสนอต่อ  
นายทะเบียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้ยื่นคำขอตามแบบท่ีนายทะเบียนกำหนด  

การยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เป็นหลัก ในกรณีที่ไม่สามารถยื่นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ยื่นต่อหน่วยงาน  
ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในจังหวัดที่ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นนายจ้างมีสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา 
ที่จะดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตั้งอยู่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร  
หรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 

(๒) ในจังหวัดอ่ืน ให้ยื่น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น 

ข้อ ๓ เมื่อนายทะเบียนรับคำขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามข้อ ๒ แล้ว ให้ตรวจสอบ
หลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยน
สาขาอาชีพ ดังต่อไปนี้ 

ก. หลักสูตรการฝึกอบรม 
(๑) ต้องเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาฝีมือแรงงานของลูกจ้างให้มีความรู้ความสามารถ 

ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น ไม่ว่าตามสาขาอาชีพที่ลูกจ้างนั้นปฏิบัติงานอยู่ตามปกติ  
หรือตามสาขาอาชีพอ่ืนเพิ่มเติมนอกเหนือจากลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ตามปกติ 

(๒) เนื้อหาวิชาของหลักสูตร ต้องมีความสอดคล้องและเป็นประโยชน์กับกิจการของสถาน
ประกอบกิจการนั้น หรือเพ่ือประโยชน์ต่อลูกจ้างท่ีจะพัฒนาไปสู่การทำงานในสาขาอาชีพอ่ืนได้ 

(๓) ระยะเวลาการฝึกอบรมต้องสอดคล้องกับหลักสูตร กรณีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
ต้องไม่น้อยกว่าหกชั่วโมง และกรณีการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพต้องไม่น้อยกว่าสิบแปดชั่วโมง 

 
 
 

 
1ข้อ 2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 

ในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึก
เปลี่ยนสาขาอาชีพ (ฉบับท่ี 2) 
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(4)2 จำนวนผู้รับการฝึกอบรมให้เป็นดังนี้ 
กรณีการฝึกอบรมโดยการบรรยาย สำหรับการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม ให้มีจำนวน

ผู้รับการฝึกอบรมรุ่นละไม่เกินหนึ่งร้อยคน สำหรับการฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้มีจำนวนผู้รับ
การฝึกอบรมรุ่นละไม่เกินสามสิบคน 

กรณีการฝึกอบรมโดยการจัดกิจกรรมกลุ่ม ให้มีจำนวนผู้รับการฝึกอบรมกลุ่มละ 
ไม่เกินห้าสิบคนต่อวิทยากรหนึ่งคน 

กรณีการฝึกอบรมทักษะฝีมือซึ่งต้องมีภาคปฏิบัติ ให้มีจำนวนผู้รับการฝึกอบรมกลุ่มละ
ไม่เกินยี่สิบห้าคนต่อวิทยากรหนึ่งคน 

ข. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร 
ค. เงื่อนไขในการฝึกอบรม 

(๑) ผู้รับการฝึกต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของระยะเวลาการฝึกอบรม
ทั้งหลักสูตร 

(๒) กรณีส่งผู้รับการฝึกไปรับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ต้องเป็นการฝึกอบรมภายในประเทศ 
นายทะเบียนจะให้ความเห็นชอบเฉพาะหลักสูตร เพ่ือนับจำนวนผู้รับการฝึกในการประเมินเงินสมทบกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานเท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ยื่นต่อกรมสรรพากรตามประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง การกำหนดสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่รับลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
เข้าศึกษาหรือฝึกอบรม ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(3)3 กรณีการฝึกอบรมโดยการบรรยายด้วยวิธีการฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นนายจ้างต้องจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกทุกคนแสดงตนก่อนเข้ารับการฝึกอบรม โดยผู้เข้ารับ
การฝึกและครูฝึกหรือวิทยากรไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน แต่ต้องสามารถสื่อสารกันได้ทั้งภาพและ  
เสียงตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงของผู้เข้ารับการฝึกทุกคนตลอด
ระยะเวลาที่มีการฝึกอบรมและเก็บไว้เพ่ือให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่น้อยกว่าสองปี 
นับแต่วันเสร็จสิ้นการฝึก 

ง. รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกจ้าง กรณีผู้ประกอบกิจการเป็นผู้จัดฝึกอบรมเอง  
ให้พิจารณาค่าใช้จ่ายตามรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) ค่าตอบแทนวิทยากร 
(๒) ค่าลิขสิทธิ์ของหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรม 
(๓) ค่าจ้างล่ามระหว่างฝึกอบรม 
(๔) ค่าแปลเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
(๕) ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม หรือตำรา 
(๖) ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
(๗) ค่าถ่าย ล้าง อัดและขยายรูปภาพ ค่าบันทึกภาพและเสียงที่เก่ียวข้องกับการฝึกอบรม 
 

 
2ข้อ 3 ก. (4) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
และการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (ฉบับท่ี 2) 

3ข้อ 3 ค. (3) เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
และการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (ฉบับท่ี 2) 
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(๘) ค่าจัดทำหรือค่าเช่าสื่อการฝึกอบรม ได้แก่ สื่อในลักษณะแผ่นโปร่งใส เทปเสียง  
เทปวีดีโอ ซีดี วีซีดี ดีวีดี ซีดี - รอม แผ่นภาพ สไลด์และรวมถึงชุดทดลอง ชุดสาธิต หุ่นจำลองที่ไม่มีลักษณะ 
คงสภาพเข้าข่ายเป็นการลงทุน ในกรณีเช่าสื่อการฝึกอบรม จะต้องมีระยะเวลาเช่าที่แน่นอนและสอดคล้องกับ
หลักสูตรที่จัดฝึกอบรม 

(๙) ค่าวัสดุ เครื่องมือต่าง ๆ ที่จะใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน จะต้องมีลักษณะการใช้
สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาในหลักสูตรนั้น ๆ ทั้งนี้ วัสดุ เครื่องมือดังกล่าว จะต้องไม่ปะปนกับที่ใช้ในการประกอบ
กิจการตามปกติของผู้ขอรับความเห็นชอบ โดยต้องระบุรายการ จำนวนและราคาของวัสดุเครื่องมือนั้น 
ให้ชัดเจน 

(๑๐) ค่าเช่าเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ ใช้ในการฝึกอบรม ต้องมีระยะเวลาเช่า 
ที่แน่นอนและสอดคล้องกับหลักสูตรที่จัดฝึกอบรม 

(๑๑) ค่าเช่าสถานที่จัดการฝึกอบรม 
(๑๒) ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างสำหรับผู้รับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่

ประสานการฝึกอบรมและวิทยากรระหว่างการฝึกอบรม ยกเว้นค่าเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ 
(๑๓) ค่าจ้างพาหนะเดินทางข้ามจังหวัดไป - กลับภายในประเทศ เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม

ไม่เกินสองเที่ยว ยกเว้นค่าเครื่องบิน 
(๑๔) ค่าจ้างเหมาพาหนะรับ - ส่งผู้รับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ประสานการฝึกอบรมและ

วิทยากรระหว่างการฝึกอบรม 
(๑๕) ค่าจ้างเหมาพาหนะไปดูงานเป็นกลุ่มที่กำหนดไว้ในหลักสูตรภายในประเทศยกเว้น

ค่าเครื่องบิน 
(๑๖) ค่าพาหนะเดินทางภายในประเทศของวิทยากร 

ข้อ ๔ สถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่ผู้ดำเนินการฝึกจ้างจัดฝึกอบรม หรือส่งผู้รับการฝึกไปรับ
การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ต้องเป็นสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนสถาบันอุดมศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานของทางราชการ หรือ 
หน่วยฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่เป็นมูลนิธิ สมาคม หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

ข้อ ๕ เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบแล้ว เห็นว่าการฝึกนั้นได้ดำเนินการถูกต้องตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ให้ออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้ยื่นคำขอ ทั้งนี้ การออกหนังสือรับรองจะมีผล
สมบูรณ์ ต่อเมื่อผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นนายจ้างส่งรายละเอียด และหลักฐานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแต่ละ
หลักสูตรแล้ว 

ข้อ ๖ ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นนายจ้างอาจดำเนินการฝึกอบรมก่อนก็ได้ หลังจากเสร็จสิ้น  
การฝึกอบรมแล้ว ต้องยื่นคำขอรับความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่า ใช้จ่ายที่ใช้ 
ในการฝึกอบรม เสนอต่อนายทะเบียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๗ ให้ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นนายจ้างจัดทำรายงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย พร้อมแนบ
หลักสูตรกำหนดการฝึกอบรมและหลักฐานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรตามที่จ่ายจริง เสนอต่อ  
นายทะเบียนให้ความเห็นชอบภายในหกสิบวันนับแต่วันเสร็จสิ้นการฝึกแต่ต้องไม่เกินวันที่ ๑๕ มกราคม  
ของปีถัดไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่ 3 ตุลาคม  พ.ศ. 2551 

พรชัย  อยู่ประยงค์ 
รองปลัดกระทรวงแรงงาน 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เก่ียวข้องและรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึก
เปลี่ยนสาขาอาชีพ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการ
ฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่ 21 กันยายน 
พ.ศ. 2559 

 
ข้อ ๕ ให้ผู้ซึ่งจัดให้มีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพซึ่งได้รับชื่อผู้ใช้งาน

และรหัสผ่านในการยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง  
และรายการค่าใช้จ่ายที่ ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยน สาขาอาชีพด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕59 สามารถใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านนั้นสำหรับใช้ยื่นคำ
ขอรับความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดเกี่ยวข้อง และรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
และการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 2 วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ 
ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศนี ้

 
ข้อ 6 บรรดาคำขอและการพิจารณาคำขอตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ

แรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
และรายการค่าใช้จ่ายที่ ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยน สาขาอาชีพด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕59 ให้ดำเนินการตามประกาศดังกล่าวจนเสร็จสิ้น 
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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เรื่อง  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ  วิธีการทดสอบ  และการออกหนังสือรับรอง 

ว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
 
 

โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการส่ง เสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
เรื่อง  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ  วิธีการทดสอบ  และการออกหนงัสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน  ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  22  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ.  2545  และมาตรา  39  (3)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  2545  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน   (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2557  
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  เรื่อง  คุณสมบัติของ 
ผู้เข้ารับการทดสอบ  วิธีการทดสอบ  และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ  ลงวันที่  24  มีนาคม  พ.ศ.  2560 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“การทดสอบ”  หมายความว่า  การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
“หนังสือรับรอง”  หมายความว่า  หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน 

ฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
ข้อ 4 ผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนดในแต่ละสาขาอาชีพ 
(๒) เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีสุดท้ายในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ

สาขาอาชีพที่จะเข้ารับการทดสอบ 
ข้อ 5 ผู้ประสงค์จะเข้ารับการทดสอบ  ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหรือหลักฐาน  

ณ  หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน   
ที่ประสงค์จะเข้ารับการทดสอบ 

ข้อ 6 ในการทดสอบแต่ละครั้ง  กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานต้องจัดให้มีผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานไม่น้อยกว่าสามคน 

ข้อ 7 ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด าเนินการ
ทดสอบภาคความสามารถให้เสร็จสิ้นภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ด าเนินการทดสอบภาคความรู้เสร็จสิ้น  

ข้อ 8 วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนดในแต่ละสาขาอาชีพ 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๖๓
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ข้อ 9 เมื่ อผู้ เ ข้ ารับการทดสอบผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่ ก าหนดไว้แล้ว   
ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ออกหนังสือรับรองให้แก่บุคคล
ดังกล่าวภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผ่านการทดสอบ 

กรณีที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดการทดสอบ  ให้หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง  เป็นไปตาม
แบบ  มฐ.  6  ท้ายประกาศนี้ 

กรณีที่ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจัดการทดสอบ  ให้หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง  
เป็นไปตามแบบ  มฐ.  7  ท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 10 ในกรณีที่หนังสือรับรองช ารุด  สูญหาย  ถูกท าลาย  หรือลบเลือนในสาระส าคัญ   
ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองดังกล่าวยื่นค าขอออกใบแทนต่อหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
หรือผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ออกหนังสือรับรอง  ตามแบบ  มฐ.  8  ท้ายประกาศนี้  

ใบแทนหนังสือรับรอง  ให้เป็นไปตามแบบ  มฐ.  9  หรือแบบ  มฐ.  10  ท้ายประกาศนี้ 
แล้วแต่กรณี 

กรณีที่ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ออกหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง 
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือเลิกด าเนินการ  ให้หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัด 
ท่ีผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนั้นตั้งอยู่  ท าการตรวจสอบและเป็นผู้ออกใบแทนให้แก่ 
ผู้ยื่นค าขอแทน 

ข้อ 11 หนังสือรับรองที่ได้ออกก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้ใช้ได้ต่อไป 
ให้น าความในข้อ  10  วรรคสามมาใช้บังคับแก่กรณีหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งช ารุด   

สูญหาย  ถูกท าลาย  หรือลบเลือนในสาระส าคัญโดยอนุโลม 
ข้อ 12 การทดสอบที่ได้ด าเนินการก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับและยังด าเนินการทดสอบ 

ไม่แล้วเสร็จ  ให้ถือว่าเป็นการทดสอบตามประกาศนี้  และให้ด าเนินการตามประกาศนี้ในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง
โดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

สุทธิ  สโุกศล 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๖๓
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 (ด้านหน้า) แบบ มฐ. 6           

 
หนังสือรับรองว่าเป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

National Skill Standard Assessment Certificate 
 

เลขที ่(No.)   /   
 

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
This is to certify that 

 
  (ชื่อผู้ผ่านการทดสอบ)   
         (Name)    
ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

has passed the National Skill Standard Test 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 

according to the Skill Development Promotion Act, B.E. 2545. 
ในสาขาอาชีพ สาขา ระดับ  
on  Level  
จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดย  
from Department of Skill Development by  
 

*หนังสือรับรองฉบับนี้ ใช้ได้จนถึงวันที่     
 This certificate is valid until       

ใหไ้ว้ ณ วันที่      
given on      

 
     
(    ) 

 
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

Director – General of the Department of Skill Development 
                                       
 
 
 

(ประทับตราเครื่องหมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ขนาดสูง 3 เซนติเมตร) 
 

    
ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน 

Examinee 
 
*ระบุเฉพาะสาขาอาชพีที่มีการก าหนดอายุหนังสือรับรองวา่เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติไว ้
 
 
 

รูปถ่าย 
ขนาด 1 นิ้ว 
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(ด้านหลัง) 
คะแนนการทดสอบ 

(Total Score) 
 

  

ภาคความรู้ 
(Theoretical) 

 
  

ภาคความสามารถ 
(Practical) 

 
  

 

 

 

ชื่อผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
                  (Examiner) 
 

เลขที่ขึ้นทะเบียน 
(Examiner No.) 

ลงช่ือ 
(Signature) 

1.   
  

2.   
  

3.   
  

  
 
  
 
  

  
 
  
 
  

 

57



 (ด้านหน้า) แบบ มฐ. 7  
 

 
 

 
 

หนังสือรับรองว่าเป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
National Skill Standard Assessment Certificate 

เลขที ่(No.)   /   

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
This is to certify that 

 
  (ชื่อผู้ผ่านการทดสอบ)   
         (Name)    
ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

has passed the National Skill Standard Test 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 

according to the Skill Development Promotion Act, B.E. 2545 
ในสาขาอาชีพ สาขา ระดับ  
on  Level  
จากศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
from  
ซึ่งได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในฐานะนายทะเบียน  
authorised by Director General of the Department of Skill Development, Ministry of labour, as a registrar  
ตามใบอนุญาตเลขที่ ลงวันที่  

under license number            dated    

*หนังสือรับรองฉบับนี้ ใช้ได้จนถึงวันที่     
 This certificate is valid until       

ใหไ้ว้ ณ วันที่      
given on      

 

 
     
(    ) 

ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
Skill Standard Testing Provider 

 

 
 
 

(ประทับตราเครื่องหมายของผู้ด าเนินการทดสอบ 
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ขนาดสูง 3 เซนติเมตร) 
 

    
ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน 

Examinee 

*ระบุเฉพาะสาขาอาชพีที่มีการก าหนดอายุหนังสือรับรองวา่เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติไว้  

รูปถ่าย  
ขนาด 1 น้ิว 
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(ด้านหลัง) 
 

คะแนนการทดสอบ 
(Total Score) 

 
  

ภาคความรู้ 
(Theoretical) 

 
  

ภาคความสามารถ 
(Practical) 

 
  

 

 

 

ชื่อผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
(Examiner) 
 

เลขที่ขึ้นทะเบียน 
(Examiner No.) 

ลงช่ือ 
(Signature) 

1.   
  

2.   
  

3.   
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แบบ มฐ. 8 
 

(ตราครุฑเฉพาะกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
/เครื่องหมายของผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) 

 
ค าขอใบแทนหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

 
เขียนที ่  

วันที่ เดือน พ.ศ.  
 

ข้าพเจ้า นามสกุล  
เลขประจ าตัวประชาชน                                                                       
ได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เลขที ่  
ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.  
ออกโดย  

 
มีความประสงค์ขอรับใบแทนหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

เพ่ือใช้แทนหนังสือรับรองดังกล่าว ซึ่งมีเหต ุ ช ารุด  สูญหาย   ถูกท าลาย  ลบเลือนในสาระส าคัญ 
 เหตุอ่ืน ๆ (ระบุ)        

 
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 ส าเนาหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ถ้าม)ี 

 เอกสารอื่น (โปรดระบุ)   
(ส าเนาเอกสารหลักฐานให้ลงชื่อรับรองส าเนาทุกฉบับ) 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นและเอกสารหลักฐานที่แนบค าขอถูกต้องและเป็น

ความจริงทุกประการ 
 
 
ลงชื่อ ผู้ยื่นค าขอ 

( ) 
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 (ด้านหน้า) แบบ มฐ. 9  

ใบแทน 
Substitute Certificate 

 
หนังสือรับรองว่าเป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

National Skill Standard Assessment Certificate 

เลขที ่(No.)   /   

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
This is to certify that 

 
  (ชื่อผู้ผ่านการทดสอบ)   
         (Name)    
ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

has passed the National Skill Standard Test 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 

according to the Skill Development Promotion Act, B.E. 2545. 
ในสาขาอาชีพ สาขา ระดับ  
on  Level  
จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดย  
from Department of Skill Development by  

*ใบแทนหนังสือรับรองฉบับนี้ ใช้ได้จนถึงวันที่     
 This substitute certificate is valid until       

ใบแทนหนังสือรับรอง ให้ไว้ ณ วันที่      
given on      

 
     
(    ) 

 
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

Director – General of the Department of Skill Development 
                                                                   
 
 
 

(ประทับตราเครื่องหมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ขนาดสูง 3 เซนติเมตร) 
 
 

    
ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน 

Examinee 
 

รูปถ่าย  
ขนาด 1 น้ิว  
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(ด้านหลัง) 

หมายเหตุ : ออกแทนหนังสือรับรอง เลขที่   ลงวันที่      
Remark : This is substitution of National Skill Standard Assessment Certificate No   ลงวันที่    

ซ่ึงมีเหต ุDue to   ช ารุด damage   สูญหาย lost   ถกูท าลาย destroyed   ลบเลือนในสาระส าคัญ faded on document 
 เหตุอื่น ๆ (ระบุ) other (please specify)       
ตามค าขอเลขที ่   ลงวันที่      
In accordance with request number    dated      
 

*ระบุเฉพาะสาขาอาชพีที่มีการก าหนดอายุหนังสือรับรองวา่เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติไว้ 

 
คะแนนการทดสอบ 

(Total Score) 
 

  

ภาคความรู้ 
(Theoretical) 

 
  

ภาคความสามารถ 
(Practical) 

 
  

 

 

 

ชื่อผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
(Examiner) 
 

เลขที่ขึ้นทะเบียน 
(Examiner No.) 

ลงช่ือ 
(Signature) 

1.   
  

2.   
  

3.   
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 (ด้านหน้า)             แบบ มฐ. 10  
ใบแทน 

Substitute Certificate 
 

 
 

 
 

 
 

หนังสือรับรองว่าเป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
National Skill Standard Assessment Certificate 

เลขที ่(No.)   /   

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
This is to certify that 

 

  (ชื่อผู้ผ่านการทดสอบ)   
         (Name)    
ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

has passed the National Skill Standard Test 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 

according to the Skill Development Promotion Act, B.E. 2545. 
ในสาขาอาชีพ สาขา ระดับ  
on  Level  
จากศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
from  
ซึ่งได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในฐานะนายทะเบียน 
authorised by Director General of the Department of Skill Development, Ministry of labour, as a registrar 
ตามใบอนุญาตเลขที่ ลงวันที่  

under license number                      dated        

*ใบแทนหนังสือรับรองฉบับนี้ ใช้ได้จนถึงวันที่     
 This certificate is valid until        

ใบแทนหนังสือรับรอง ให้ไว้ ณ วันที่      
given on      

 

     
(    ) 

ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
Skill Standard Testing Provider 

 
 
 

(ประทับตราเครื่องหมายของผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
ขนาดสูง 3 เซนติเมตร) 
 

    
ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน 

Examinee  

รูปถ่าย  
ขนาด 1 น้ิว 
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(ด้านหลัง) 

หมายเหตุ : ออกแทนหนังสือรับรอง เลขที่   ลงวันที่      
Remark : This is substitution of National Skill Standard Assessment Certificate No   date    

ซ่ึงมีเหต ุDue to   ช ารุด damage   สูญหาย lost   ถกูท าลาย destroyed   ลบเลือนในสาระส าคัญ faded on document 
 เหตุอื่น ๆ (ระบุ) other (please specify)       
ตามค าขอเลขที ่   ลงวันที่      
In accordance with request number    dated      
 

*ระบุเฉพาะสาขาอาชพีที่มีการก าหนดอายุหนังสือรับรองวา่เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติไว้ 

 

คะแนนการทดสอบ 
(Total Score) 

 
  

ภาคความรู้ 
(Theoretical) 

 
  

ภาคความสามารถ 
(Practical) 

 
  

 

 

 

ชื่อผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
(Examiner) 
 

เลขที่ขึ้นทะเบียน 
(Examiner No.) 

ลงช่ือ 
(Signature) 

1.   
  

2.   
  

3.   
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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขออนุญาต  การออกใบอนุญาต  การพักใช้ใบอนุญาต 

การเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
และคุณสมบัติของผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

 
 

โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขออนุญาต  การออกใบอนุญาต  การพักใช้ใบอนุญาต  
การเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  และคุณสมบัติของผู้ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน  ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  24  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ.  2545  และมาตรา  39  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  2545  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน   (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  2557  
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต  การพักใช้ใบอนุญาต  การเพิกถอน
ใบอนุญาต  เป็นผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  และคุณสมบัติของผู้ทดสอบมาตรฐาน 
ฝีมือแรงงาน  ลงวันที่  17  กรกฎาคม  พ.ศ.  2550 

ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
 

หมวด 1 
การขออนญุาตและการออกใบอนุญาตเป็นผูด้ าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

 
 

ข้อ 4 ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตเป็นผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจะต้องมี
สถานที่ตั้งของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่มีความเหมาะสมซึ่งตนมีสิทธิใช้พ้ืนที่นั้น  และมี
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาและระดับที่ขออนุญาต  
ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานประกาศก าหนด  พร้อมทั้งระบุชื่อศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
ที่จะใช้ในการด าเนินการ 

การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียนตามแบบ  มฐ.  1  ท้ายประกาศนี้  
พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในค าขอนั้น  ทั้งนี้  ให้ยื่น  ณ  จังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๖๓
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ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  โดยในกรุงเทพมหานครให้ยื่น  ณ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  13  
กรุงเทพมหานคร  ในจังหวัดอื่นให้ยื่น  ณ  หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น 

ข้อ 5 เมื่อได้รับค าขอแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอและเอกสารหรือหลักฐาน
ที่ยื่นพร้อมค าขอให้ถูกต้องครบถ้วน  หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด  
 ให้คืนเรื่องแก่ผู้ยื่นค าขอเพ่ือไปด าเนินการแก้ไขค าขอให้ถูกต้องหรือน าเอกสารหรือหลักฐานมายื่น 
ให้ครบถ้วน 

เมื่ อ เห็นว่าค าขอและเอกสารหรือหลักฐานที่ ยื่ นพร้อมค าขอถูกต้องครบถ้วนแล้ว   
ให้นายทะเบียนมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่าสามคนไปด าเนินการตรวจสอบความเหมาะสม 
ของสถานที่  รายการครุภัณฑ์  และอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขา 
ที่ยื่นค าขอ  ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  4  และให้รายงานผลการตรวจสอบเสนอนายทะเบียนเพื่อพิจารณา 

ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าผู้ยื่นค าขอมีความเหมาะสมในการด าเนินการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานในสาขาที่ยื่นค าขอ  ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐาน 
ฝีมือแรงงานให้แก่ผู้ยื่นค าขอตามแบบ  มฐ.  2  ท้ายประกาศนี้ 

ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าผู้ยื่นค าขอไม่มีความเหมาะสมในการด าเนินการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานในสาขาที่ยื่นค าขอ  ให้นายทะเบียนมีค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอพร้อมเหตผุล  และแจ้งค าสัง่
ไม่อนุญาต  รวมทั้งแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ค าสั่ง  โดยท าเป็นหนังสือส่งให้ผู้ยื่นค าขอโดยเร็ว 

การพิจารณาค าขออนุญาตเป็นผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ให้นายทะเบียน
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วน  
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  นายทะเบียนอาจขยายระยะเวลาในการพิจารณาค าขอได้อีกไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันที่ครบก าหนดดังกล่าว 

ข้อ 6 ในกรณีที่ ใบอนุญาตช ารุด สูญหาย ถูกท าลาย หรือลบเลือนในสาระส าคัญ 
ให้ผู้ ด า เนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานยื่นค าขอต่อนายทะเบียนตามแบบ  มฐ.   3   
เพ่ือขอออกใบแทนใบอนุญาต  และให้น าความในข้อ  4  วรรคสองมาใช้บังคับแก่การยื่นค าขอออกใบแทน
ใบอนุญาตโดยอนุโลม 

ใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบ  มฐ.  4  ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ 7 ให้ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมีหน้าที่  ดังนี้ 
(1) ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ที่คณะกรรมการก าหนดในแต่ละสาขา  ทั้งนี้  ต้องเก็บรักษาวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับ
ไว้ใช้ในการทดสอบให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 

(2) ต้องจัดให้มีผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานไม่น้อยกว่าสามคน  ในการทดสอบแต่ละครั้ง  

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๖๓
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(3) ต้องด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ณ  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ตามที่ได้รับอนุญาต  และต้องด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  รวมถึง
ออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบ 

(4) แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  ศูนยท์ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
(5) จัดให้มีป้ายและเครื่องหมายแสดงไว้ด้านหน้าศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

โดยเปิดเผยและเห็นได้ชัดเจนตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานก าหนด  
(6) จัดให้มีป้ายแสดงอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  โดยเปิดเผยและเห็นได้ชัดเจน 
(7) แจ้งแผนการด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้นายทะเบียนทราบล่วงหน้า 

ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท าการก่อนวันเริ่มด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน   และรายงานผล 
การด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้นายทะเบียนทราบเป็นประจ าทุกเดือนตามแบบและวิธีการ 
ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานก าหนด 

(8) ด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติตามที่
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานก าหนด 

 
หมวด  2 

การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนญุาตเปน็ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
 
 

ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  2545  หรือกฎหมายล าดับรอง 
ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าว  ให้นายทะเบียนออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้นั้นปฏิบัติ 
ให้ถูกต้อง  หรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง และเมื่อผู้ด าเนินการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนั้นได้ปฏิบัติให้ถูกต้องหรือแก้ไขให้ถูกต้องตามค าสั่งของนายทะเบียนแล้ว  
ให้ผู้นั้นแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบ 

ในกรณีที่ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของนายทะเบียน 
ตามวรรคหนึ่ง  ให้นายทะเบียนสั่งพักใช้ใบอนุญาตโดยมีก าหนดระยะเวลาครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยย่ีสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 

ข้อ 9 ให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้  ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้วยังไม่เกินหนึ่งปี  

และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้วสองครั้ง  

และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๖๓
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(๓) นายทะเบียนเห็นว่าผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานไม่สามารถปฏิบัติตาม
กฎหมายได้อีกต่อไป 

(4) นายทะเบียนเห็นว่าการที่ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ
ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการหลอกลวงประชาชน 

หมวด  3 
คุณสมบตัิของผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

 
 

ข้อ 10 ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
(1) มีความรู้ความสามารถในสาขาที่จะเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ในกรณีใดกรณีหนึ่ง  

ดังต่อไปนี้ 
 ก. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือได้รับหนังสือรับรองหรือหนังสืออนุญาตอื่น 

ในลักษณะเดียวกันที่ใช้ในการประกอบอาชีพในสาขาที่จะเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
 ข. เป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาขึ้นไป 

ในสาขาที่จะเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
 ค. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ในสาขาที่จะเป็นผู้ทดสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงาน  โดยต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดบัที่ไมต่่ ากวา่ระดับที่จะเปน็
ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

 ง. ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าหกสิบชั่วโมงและมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ
หรือการท างานไม่น้อยกว่าสองปีในสาขาที่เกี่ยวข้อง 

 จ. เป็นอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ในสาขาที่จะเป็นผู้ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน 

(2) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาที่จะเป็น 
ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ยกเว้น  กรณีเป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ตาม  (๑)  จ. 

ข้อ 11 ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดท าทะเบียนผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ทดสอบมาตรฐาน 
ฝีมือแรงงานและแจ้งให้ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทราบ  

ข้อ 12 ในกรณีที่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาใด  
ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขานั้น  
เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมตามหลักสูตรที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานก าหนด 

ข้อ 13 ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหรือ
บกพร่องต่อหน้าที่อย่างร้ายแรง  ให้นายทะเบียนมีค าสั่งจ าหน่ายชื่อผู้นั้นออกจากทะเบียนและแจ้งให้
ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทุกแห่งทราบ 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๖๓
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หมวด 4 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ 14 ใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้ออกให้ตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขออนุญาต
และการออกใบอนุญาต  การพักใช้ใบอนุญาต  การเพิกถอนใบอนุญาตเปน็ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน  และคุณสมบัติของผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ลงวันที่  17  กรกฎาคม  พ.ศ.  2550   
ให้ใช้ไดต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ  แต่จะต้องด าเนินการตามข้อ  7  ให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

ข้อ 15 ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม
ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ท าหน้าที่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานต่อไป   
และให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ  11  ข้อ  12  และข้อ  13  ด้วย 

ข้อ 16 บรรดาค าขอที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นค าขอตามประกาศนี้  
และให้พิจารณาด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

สุทธิ  สโุกศล 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๖๓
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ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
เลขที่รับ  
วัน เดือน ป ี  ................................................  

แบบ มฐ. 1 

 
 

ค ำขออนุญำตเป็นผู้ด ำเนินกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน  
 

เขียนที ่  
วันท่ี เดือน พ.ศ.  

เรียน นายทะเบียน 

ช่ือผู้ยื่นค าขอ  กรณีบุคคลธรรมดา ช่ือ-สกุล  
เลขประจ าตัวประชาชน ---- 

  กรณีนิติบคุคล ช่ือนิติบุคคล  
เลขทะเบยีนนิติบุคคล  
โดย ผู้มีอ านาจกระท าการแทน/ผูร้ับมอบอ านาจ 

ที่อยู่/ส านักงานตั้งอยู่ เลขท่ี  หมู่ที่ ตรอก/ซอย  
ถนน แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ  
จังหวัด รหัสไปรษณีย ์ โทรศัพท ์  
โทรสาร โทรศัพท์มือถือ E-mail  

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
ใช้ช่ือภาษาไทยว่า “ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ” 
ใช้ช่ือภาษาอังกฤษว่า “ Skill Standard Testing Center” 

ตั้งอยู่เลขท่ี หมู่ที ่ ตรอก/ซอย ถนน  
แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ จังหวัด  
รหัสไปรษณีย ์ โทรศัพท ์ E-mail  

มีความประสงค์ขออนุญาตเป็นผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
ในสาขาอาชีพ  
สาขา ระดับ  

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 บัญชีรายการเครื่องมือ เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  

รวมทั้งสิ้น  แผ่น 
 หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป ์และส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจ (ในกรณีมีการมอบอ านาจ) 
 แผนที่ตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

 เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงว่ามีสิทธิใช้พื้นที่เป็นท่ีตั้งของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
 เอกสารอื่น (โปรดระบุ)  
(ส าเนาเอกสารหลักฐานให้ลงชื่อรับรองส าเนาทุกฉบับ) 

 

 
 

ลงช่ือ ผู้ยื่นค าขอ 
( ) 
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(ด้านหลัง) 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 

กำรตรวจค ำขอ/เอกสำรหลักฐำน 
 ได้ตรวจสอบแล้วค าขอถูกต้อง เอกสารหรือหลักฐานครบถ้วน  
 ความเห็นอื่น ดังนี ้  

  
  
 

ลงช่ือ  
( ) 

พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบ 
วันท่ี    

 
 
กำรตรวจสอบควำมพร้อมควำมเหมำะสม 

ได้ตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการตรวจที่แนบมาพร้อมนี้ 
 เห็นควรอนุญาต 
 ไม่เห็นควรอนุญาต เนื่องจาก  

  
  
 
 
ลงช่ือ  

( ) 
วันท่ี  

 
ลงช่ือ  

( ) 
วันท่ี  

 
ลงช่ือ  

( ) 
วันท่ี  

พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมของผูย้ื่นค าขออนุญาต 
เป็นผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

 
 
ค ำสั่งนำยทะเบียน 

 ค าขอถูกต้อง เอกสารหรือหลักฐานครบถ้วน และผู้ยื่นค าขอมีสถานที่เหมาะสม มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่จ าเป็น
ส าหรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาทีย่ื่นค าขอ ให้ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นค าขอ 

 ไม่อนุญาต เนื่องจาก  
  
  
 

ลงช่ือ  
( ) 

นายทะเบียน 
วันท่ี    
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แบบ มฐ. 2 

 
ใบอนุญาต 

เป็นผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
เลขที่  /   

 
ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า (ระบุชื่อผู้ได้รับอนุญาต)  

ได้รับอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 
ในเขตจังหวัด (ระบุจังหวัดที่ได้รับอนุญาต) ในสาขาอาชีพ  
สาขา  ระดับ  

 
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใช้ชื่อภาษาไทยว่า “ (ระบุชื่อภาษาไทย) ” 

ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “  (ระบุชื่อภาษาอังกฤษ) ” ตั้งอยู่เลขท่ี  หมู่ที ่  
ตรอก/ซอย ถนน ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
โทรศัพท์ E-mail   
 

 
ออกให้ไว้  ณ  วันที่  พ.ศ.  
 
 

 (ลงชื่อ)  
(  ) 

นายทะเบียน 
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ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
เลขที่รับ  
วัน เดือน ป ี  ................................................  

แบบ มฐ. 3  

 
 

ค ำขอใบแทนใบอนุญำตเป็นผู้ด ำเนินกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 
 

เขียนที ่  
วันท่ี เดือน พ.ศ.  

เรียน นายทะเบียน 

ช่ือผู้ยื่นค าขอ  กรณีบุคคลธรรมดา ช่ือ-สกุล  
 เลขประจ าตัวประชาชน ---- 

  กรณีนิติบคุคล ช่ือนิติบุคคล  
 เลขทะเบยีนนิติบุคคล  
โดย ผู้มีอ านาจกระท าการแทน/ผูร้ับมอบอ านาจ 

ได้รับอนุญาตเป็นผูด้ าเนินการทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงานตามใบอนุญาต เลขท่ี  
ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.  
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ใช้ช่ือภาษาไทยว่า “ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ” 
ใช้ช่ือภาษาอังกฤษว่า “ Skill Standard Testing Center” 

ตั้งอยู่เลขท่ี หมู่ที ่ ตรอก/ซอย ถนน  
แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ จังหวัด  
รหัสไปรษณีย ์ โทรศัพท ์ โทรสาร  
โทรศัพท์มือถือ E-mail  

มีความประสงค์ขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อใช้แทนใบอนุญาตดังกล่าว 
ซึ่งมีเหตุ  ช ารุด  สูญหาย  ถูกท าลาย  ลบเลือนในสาระส าคัญ 

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 หนังสือมอบอ านาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ (กรณีมีการมอบอ านาจ) 
 เอกสารอื่น (โปรดระบุ)   
(ส าเนาเอกสารหลักฐานให้ลงช่ือรบัรองส าเนาทุกฉบับ) 

 

 
 

ลงช่ือ ผู้ยื่นค าขอ 
( ) 
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(ด้านหลัง) 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 

กำรตรวจสอบของเจ้ำหน้ำท่ี 
 ได้ตรวจสอบแล้ว ค าขอถูกต้อง และเป็นผู้ได้รับอนุญาตจริง จึงเห็นควรออกใบแทนใบอนุญาตให้ผู้ยื่นค าขอ 
 ตรวจสอบแล้ว ไม่พบว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาต จึงไม่เห็นควรออกใบแทนใบอนุญาต 

 
 

ลงช่ือ  
( ) 

พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบ 
วันท่ี    

 
 
ค ำสั่งนำยทะเบียน 

 ให้ออกใบแทนใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นค าขอ 
 ไม่ออกใบแทนใบอนุญาต เนื่องจากตรวจสอบแล้ว ไม่พบว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตและให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่น

ค าขอให้ทราบและห้ามมิให้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานอีกต่อไป 
 
 

ลงช่ือ  
( ) 

นายทะเบียน 
วันท่ี    
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ใบแทน 
แบบ มฐ. 4 

 
ใบอนุญาต 

เป็นผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
เลขที่  /   

 
ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า (ระบุชื่อผู้ได้รับอนุญาต)  

ได้รับอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 
ในเขตจังหวัด (ระบุจังหวัดที่ได้รับอนุญาต) ในสาขาอาชีพ   
สาขา    ระดับ  

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใช้ชื่อภาษาไทยว่า “ (ระบุชื่อภาษาไทย) ” 
ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “  (ระบุชื่อภาษาอังกฤษ) ” ตั้งอยู่เลขท่ี  หมู่ที ่  
ตรอก/ซอย ถนน ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
โทรศัพท์ E-mail   
 

ใบแทนใบอนุญาตออกให้ไว้  ณ  วันที่  พ.ศ.   
 
 

 (ลงชื่อ)  
(  ) 

นายทะเบียน 
 
 
 
หมายเหตุ : ออกแทนใบอนุญาต เลขท่ี   ลงวันท่ี      

ซึ่งมีเหตุ   ช ารุด   สูญหาย   ถูกท าลาย   ลบเลือนในสาระส าคัญ  
ตามค าขอเลขท่ี   ลงวันท่ี      
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ประกาศคณะกรรมการส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน 
เรื่อง  กำหนดอัตราค�าทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงานแห�งชาติ1 

   
โดยท่ีเป&นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน เรื่อง 

อัตราค�าทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงานแห�งชาติให*มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห�งพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน 
พ.ศ. 2545 และมาตรา 39 (3) แห�งพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน พ.ศ. 2545  
ซ่ึงแก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 คณะกรรมการ
ส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงานจึงออกประกาศไว* ดังต�อไปนี้ 

ข*อ 1 ให*ยกเลิก 
1.1 ประกาศคณะกรรมการส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน เรื่อง กำหนดอัตรา 

ค�าทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงาน ลงวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
1.2 ประกาศคณะกรรมการส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน เรื่อง กำหนดอัตรา 

ค�าทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) ลงวันท่ี ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
1.3 ประกาศคณะกรรมการส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน เรื่อง กำหนดอัตรา 

ค�าทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๓) ลงวันท่ี ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
1.4 ประกาศคณะกรรมการส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน เรื่อง กำหนดอัตรา 

ค�าทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๔) ลงวันท่ี ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
1.5 ประกาศคณะกรรมการส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน เรื่อง กำหนดอัตรา 

ค�าทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงาน (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61 

ข*อ 2 กำหนดอัตราค�าทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงานแห�งชาติ ดังนี้ 
2.1 สาขาอาชีพช�างก�อสร*าง 

(1) สาขาช�างก�ออิฐ 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,250 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 2,000 บาท 
ระดับ 3 ไม�เกินครั้งละ 2,000 บาท 

(2) สาขาช�างฉาบปูน 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,000 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 2,000 บาท 
ระดับ 3 ไม�เกินครั้งละ 2,000 บาท 

(3) สาขาช�างปูกระเบ้ืองผนังและพ้ืน 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 2,000 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 2,550 บาท 
ระดับ 3 ไม�เกินครั้งละ 3,100 บาท 

 
1ราชกิจจจานุเบกษา เล�ม 137/ตอนพิเศษ 219 ง/หน*า 23/21 กันยายน 2563 
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(4) สาขาช�างไม*ก�อสร*าง 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,250 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 1,700 บาท 
ระดับ 3 ไม�เกินครั้งละ 2,000 บาท 

(5) สาขาช�างไม*ในอาคาร 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,000 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 1,400 บาท 
ระดับ 3 ไม�เกินครั้งละ 2,150 บาท 

(6) สาขาช�างมุงหลังคากระเบ้ืองคอนกรีต 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,500 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 2,000 บาท 
ระดับ 3 ไม�เกินครั้งละ 2,500 บาท 

(7) สาขาช�างอะลูมิเนียมก�อสร*าง 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,250 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 1,750 บาท 
ระดับ 3 ไม�เกินครั้งละ 3,000 บาท 

(8) สาขาช�างติดต้ังยิปซัม 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 3,150 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 3,350 บาท 

(9) สาขาช�างฉาบยิปซัม 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ    750 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 1,150 บาท 

(10) สาขาช�างสีอาคาร 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,500 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 1,250 บาท 

(11) สาขาช�างสีตกแต�ง 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,250 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 1,750 บาท 
ระดับ 3 ไม�เกินครั้งละ 1,700 บาท 

(12) สาขาช�างหินขัด 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,000 บาท  

(13) สาขาช�างก�อและติดต้ังคอนกรีตมวลเบา 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,600 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 2,500 บาท 

(14) สาขาช�างติดต้ังแผ�นเหล็กเคลือบข้ึนรูป 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 2,400 บาท 

(15) สาขาช�างเขียนแบบก�อสร*างด*วยคอมพิวเตอรP 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,200 บาท 
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(16) สาขาช�างประกอบติดต้ังโครงหลังคาเหล็กรีดเย็น 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 2,750 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 2,750 บาท 
ระดับ 3 ไม�เกินครั้งละ 3,000 บาท 

2.2 สาขาอาชีพช�างอุตสาหการ 
(1) สาขาช�างกลึง 

ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ    500 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ    750 บาท 
ระดับ 3 ไม�เกินครั้งละ 1,250 บาท 

(2) สาขาช�างเชื่อมอารPกโลหะด*วยมือ 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 2,000 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 2,000 บาท 
ระดับ 3 ไม�เกินครั้งละ 2,000 บาท 

(3) สาขาช�างเชื่อมแม็ก 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 2,000 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 2,000 บาท 
ระดับ 3 ไม�เกินครั้งละ 2,000 บาท 

(4) สาขาช�างเชื่อมทิก 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 2,000 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 2,000 บาท 
ระดับ 3 ไม�เกินครั้งละ 2,000 บาท 

(5) สาขาช�างปรับ 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ    500 บาท 

(6) สาขาช�างเขียนแบบเครื่องกลด*วยคอมพิวเตอรP CAD 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ     500 บาท 

(7) สาขาช�างตัดเหล็กกล*าคารPบอนด*วยแกTส 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,500 บาท 

(8) สาขาช�างทำแม�พิมพPพลาสติก 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,500 บาท 

(9) สาขาช�างเชื่อมท�อพอลิเอทิลีนความหนาแน�นสูง (HDPE) 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 2,000 บาท 

(10) สาขาช�างควบคุมเครื่องกลึง CNC 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 2,000 บาท 

(11) สาขาช�างสอบเทียบเครื่องมือวัด (มิติ) 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 3,600 บาท 

(12) สาขาช�างเทคนิคเครื่องเปYาถุงพลาสติก 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ   600 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 1,200 บาท 
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(13) สาขาช�างเทคนิคบำรุงรักษาเครื่องจักรกลสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส�วนยานยนตP 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ    700 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 3,500 บาท 

(14) สาขาช�างเชื่อมมิก - แม็ก สำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส�วนยานยนตP 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ    900 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 1,100 บาท 

(15) สาขาช�างเทคนิคการซ�อมเครื่องเปYาถุงพลาสติก 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,000 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 3,300 บาท 

(16) สาขาช�างเทคนิคเครื่องกลึงอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส�วนยานยนตP 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,100 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 1,200 บาท 

(17) สาขาช�างกลึงสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส�วนยานยนตP 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,300 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 1,500 บาท 

(18) สาขาช�างเทคนิคเขียนแบบเครื่องกล 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,500 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 1,500 บาท 

(19) สาขาช�างเทคนิคเครื่องเปYาภาชนะกลวง 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,500 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 1,800 บาท 

(20) สาขาช�างเชื่อมทิกสำหรับอุตสาหกรรมจักรกลและโลหะการ 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,600 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 2,000 บาท 

(21) สาขาช�างเทคนิคเครื่องฉีดพลาสติก 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,600 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 1,900 บาท 

(22) สาขาช�างเทคนิคพ�นสีตัวถังสำหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนตP 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 2,000 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 3,200 บาท 

(23) สาขาช�างเทคนิคเครื่องอีดีเอ็ม 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 2,400 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 2,800 บาท 

(24) สาขาช�างเทคนิคพ�นซีลเลอรPตัวถังสำหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนตP 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 2,400 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 2,500 บาท 

(25) สาขาช�างเทคนิคระบบส�งกำลัง 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 2,700 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 3,000 บาท 
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(26) สาขาช�างเทคนิคเชื่อมสปอตตัวถังสำหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนตP 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 3,000 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 4,500 บาท 

(27) สาขาพนักงานหลอมเหล็กเตาอารPคไฟฟ̂า 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 3,000 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 3,500 บาท 

(28) สาขาพนักงานปรุงแต�งน้ำเหล็กในเตาปรุงน้ำเหล็ก (Ladle Furnace) 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 3,000 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 3,000 บาท 

(29) สาขาพนักงานหล�อเหล็ก 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 3,000 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 3,800 บาท 

(30) สาขาพนักงานควบคุมการอบเหล็ก 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 3,800 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 3,000 บาท 

(31) สาขาพนักงานประกันคุณภาพผลิตภัณฑPยานยนตP (ข้ันสุดท*าย) 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 3,200 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 4,200 บาท 

(32) สาขาช�างเทคนิคเครื่องไวรPคัทอีดีเอ็ม 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 3,300 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 3,400 บาท 

(33) สาขาช�างเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 3,500 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 3,700 บาท 

(34) สาขาช�างขัดเงาแม�พิมพP 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 3,500 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 3,700 บาท 

(35) 2สาขาช�างควบคุมคุณภาพการผลิตด*านมิติ 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 3,000 บาท 

2.3 สาขาอาชีพช�างเครื่องกล 
(1) สาขาช�างซ�อมรถยนตP 

ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ    500 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 1,000 บาท 
ระดับ 3 ไม�เกินครั้งละ 1,250 บาท 

 
2ข*อ 2.2 (35) เพ่ิมโดยประกาศคณะกรรมการส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน เรื่อง กำหนดอัตราค�าทดสอบ

มาตรฐานฝ�มือแรงงานแห�งชาติ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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(2) สาขาช�างสีรถยนตP 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,000 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 1,500 บาท 
ระดับ 3 ไม�เกินครั้งละ 1,000 บาท 

(3) สาขาช�างซ�อมแทรกเตอรPการเกษตร 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,250 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 2,600 บาท 
ระดับ 3 ไม�เกินครั้งละ 3,100 บาท 

(4) สาขาช�างซ�อมเครื่องยนตPดีเซล 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ    750 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 1,000 บาท 

(5) สาขาช�างเคาะตัวถังรถยนตP 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,250 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 1,000 บาท 

(6) สาขาผู*ควบคุมปjkนจั่นชนิดหอสูง 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,000 บาท 

(7) สาขาพนักงานขับรถบรรทุก 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,000 บาท 

(8) สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถตัก 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,250 บาท 

(9) สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถบด 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,250 บาท 

(10) สาขาช�างบำรุงรักษารถยนตP 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,500 บาท 

(11) สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถบรรทุกเทท*าย 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,500 บาท 

(12) สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถเกลี่ย 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,500 บาท 

(13) สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถปjkนจั่น 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,500 บาท 

(14) สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ̂า 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,500 บาท 

(15) สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช*เครื่องยนตP 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,500 บาท 

(16) สาขาพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะเพ่ือการท�องเท่ียว (รถทัวรP) 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,700 บาท 

(17) สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถขุด 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,750 บาท 

(18) สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถดัน 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,750 บาท 
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(19) สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถลากจูง 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,750 บาท 

(20) สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถตักหน*าขุดหลัง 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 2,100 บาท 

(21) สาขาช�างเครื่องปรับอากาศรถยนตPโดยสารขนาดใหญ� 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 3,300 บาท 

(22) สาขาช�างซ�อมรถจักรยานยนตP 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ    750 บาท 

(23) สาขาช�างเทคนิคระบบไฮโดรลิก 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 2,700 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 3,000 บาท  

(24) สาขาช�างซ�อมบำรุงรถยนตPไฟฟ̂า 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 2,000 บาท 

2.4 สาขาอาชีพช�างไฟฟ̂า อิเล็กทรอนิกสPและคอมพิวเตอรP 
(1) สาขาช�างซ�อมไมโครคอมพิวเตอรP 

ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ    500 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 1,400 บาท 
ระดับ 3 ไม�เกินครั้งละ 1,400 บาท 

(2) สาขาช�างไฟฟ̂าภายนอกอาคาร 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ    500 บาท 

(3) สาขาช�างไฟฟ̂าภายในอาคาร 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,000 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 1,500 บาท 
ระดับ 3 ไม�เกินครั้งละ 2,000 บาท  

(4) สาขาพนักงานการใช*คอมพิวเตอรP (กราฟmก) 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ    500 บาท 

(5) สาขาพนักงานการใช*คอมพิวเตอรP (ฐานข*อมูล) 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ    500 บาท 

(6) สาขาพนักงานการใช*คอมพิวเตอรP (การนำเสนอผลงาน) 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ    500 บาท 

(7) สาขาพนักงานการใช*คอมพิวเตอรP (ตารางทำการ) 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ    500 บาท 

(8) สาขาพนักงานการใช*คอมพิวเตอรP (ประมวลผลคำ) 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ    500 บาท 

(9) สาขาช�างเครื่องปรับอากาศในบ*านและการพาณิชยPขนาดเล็ก 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ    750 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 1,500 บาท 

(10) สาขาช�างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม) 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ    750 บาท 
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(11) สาขาช�างไฟฟ̂าอุตสาหกรรม 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ    750 บาท 

(12) สาขาช�างควบคุมด*วยระบบโปรแกรมเมเบ้ิลลอจิกคอนโทรลเลอรP 
(Programmable Logic Controller : PLC) 

ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,000 บาท 
ระดับ ๒ ไม�เกินครั้งละ 1,000 บาท 

(13) สาขาช�างอิเล็กทรอนิกสP 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,000 บาท 

(14) สาขาช�างอิเล็กทรอนิกสP (โทรทัศนP) 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,000 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 1,300 บาท 

(15) สาขานักออกแบบระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,300 บาท 

(16) สาขาช�างไฟฟ̂าการควบคุมทางอุตสาหกรรม 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 2,000 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 2,000 บาท 

(17) สาขาช�างเทคนิคเครื่องปรับอากาศสำหรับห*องสะอาด 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 4,000 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 3,300 บาท 

(18) สาขานักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรP (ภาษาซี) 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ    500 บาท 

(19) สาขาช�างโทรคมนาคม (เครือข�ายมีสาย) 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,500 บาท 

(20) สาขาช�างเชื่อมระบบท�อในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,000 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 2,000 บาท 

(21) สาขาช�างเทคนิคเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ� 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,400 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 3,200 บาท 

(22) สาขาพนักงานประกอบเครื่องปรับอากาศ 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,500 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 2,000 บาท 

(23) สาขาช�างเทคนิคห*องเย็นขนาดเล็ก 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,500 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 2,500 บาท 

(24) สาขาพนักงานประกอบมอเตอรPสำหรับเครื่องใช*ไฟฟ̂า 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,800 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 1,800 บาท 
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(25) สาขาพนักงานประกอบอุปกรณPไฟฟ̂าแสงสว�าง 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,800 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 2,000 บาท 

(26) สาขาช�างเทคนิคบำรุงรักษาเครื่องจักรกลสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ̂าและอิเล็กทรอนิกสP 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ ๒,000 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 4,000 บาท 

(27) สาขาช�างเทคนิคระบบรักษาความปลอดภัย 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 2,200 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 3,200 บาท 

(28) สาขาช�างติดต้ังระบบโซลารPเซลลP 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 3,500 บาท 

(29)3 สาขาช�างไฟฟ̂าสำหรับอุตสาหกรรมจัดงานประชุม การเดินทาง เพ่ือเป&นรางวัล 
และการแสดง (MIEC : Meetings Incentives Conventions Exhibitions) 

ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,700 บาท 
(30)4 สาขาช�างระบบเครือข�าย (Information Network Cabling Technician) 

ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 3,800 บาท 
2.5 สาขาอาชีพช�างอุตสาหกรรมศิลป� 

(1) สาขาช�างเย็บ 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ    500 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ    750 บาท 
ระดับ 3 ไม�เกินครั้งละ    500 บาท 

(2) สาขาพนักงานย*อมสีสิ่งทอ 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ    500 บาท 

(3) สาขาช�างเตรียมเนื้อดินสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ    650 บาท 

(4) สาขาช�างเครื่องเรือนไม* 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ    750 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 2,000 บาท 
ระดับ 3 ไม�เกินครั้งละ 2,100 บาท 

(5) สาขาช�างสีเครื่องเรือน 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ    750 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 2,000 บาท 

(6) สาขาช�างเทคโนโลยีจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณPช�วยเย็บ 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ    750 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 1,500 บาท 

 
3ข*อ 2.4 (29) เพ่ิมโดยประกาศคณะกรรมการส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน เรื่อง กำหนดอัตราค�าทดสอบ

มาตรฐานฝ�มือแรงงานแห�งชาติ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 

4ข*อ 2.4 (30) เพ่ิมโดยประกาศคณะกรรมการส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน เรื่อง กำหนดอัตราค�าทดสอบ
มาตรฐานฝ�มือแรงงานแห�งชาติ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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(7) สาขาช�างจัดดอกไม* 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,250 บาท 

(8) สาขาช�างตัดเย็บเสื้อผ*าสตรี 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,250 บาท 

(9) สาขาช�างพิมพPออฟเซต ประเภทป̂อนแผ�น 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,500 บาท 

(10) สาขาช�างเครื่องประดับ (รูปพรรณ) 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,500 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 1,750 บาท 

(11) สาขาช�างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี) 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,500 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 1,500 บาท 

(12) สาขาช�างประกอบติดต้ังเฟอรPนิเจอรP 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,500 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 2,500 บาท 

(13) สาขาช�างเทคโนโลยีอุปกรณPช�วยเย็บอุตสาหกรรม 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,650 บาท 

(14) สาขาพนักงานเตรียมวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเฟอรPนิเจอรPไม*จริง 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ    600 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 1,200 บาท 

(15) สาขาพนักงานประกอบเฟอรPนิเจอรPไม*จริง 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ    700 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 1,300 บาท 

(16) สาขาช�างเย็บรองเท*า 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ    800 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ    800 บาท 

(17) สาขาช�างทำสีเฟอรPนิเจอรPไม*จริง 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,000 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 1,400 บาท 

(18) สาขาพนักงานตัดวาดรองเท*า 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,000 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 1,000 บาท 

(19) สาขาพนักงานประกอบรองเท*า (เย็น) 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,000 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 1,000 บาท 

(20) สาขาพนักงานอัดพ้ืนรองเท*า 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,200 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 1,200 บาท 
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(21) สาขาช�างเจียระไนพลอย 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,500 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 1,800 บาท 

(22) สาขาพนักงานผลิตชิ้นส�วนเฟอรPนิเจอรPไม*จริงด*วยเครื่องจักรอัตโนมัติ 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,500 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 2,200 บาท 

(23) สาขาช�างหล�อเครื่องประดับ 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,500 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 1,800 บาท 

(24) สาขาช�างตกแต�งเครื่องประดับ 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,500 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 1,800 บาท 

(25) สาขาช�างฝjงอัญมณีบนเครื่องประดับ 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,500 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 1,800 บาท 

(26)5 สาขาช�างเครื่องถม 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,500 บาท 

(27)6 สาขาช�างฝ�มือเครื่องประดับแนวอนุรักษP (เทคนิคโบราณ) 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,500 บาท 

2.6 สาขาอาชีพเกษตรอุตสาหกรรม 
(1) สาขานักออกแบบผลิตภัณฑPอาหารแปรรูป (ผลิตภัณฑPเนื้อสัตวP) 

ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 1,800 บาท 
2.7 สาขาอาชีพภาคบริการ 

(๑) 7สาขาช�างแต�งผมสตรี 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ    500 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 2,300 บาท 
ระดับ 3 ไม�เกินครั้งละ 2,300 บาท 

(๒) 8สาขาช�างแต�งผมบุรุษ 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ    500 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 1,600 บาท 
ระดับ 3 ไม�เกินครั้งละ 1,400 บาท 

 
5ข*อ 2.5 (29) เพ่ิมโดยประกาศคณะกรรมการส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน เรื่อง กำหนดอัตราค�าทดสอบ

มาตรฐานฝ�มือแรงงานแห�งชาติ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 
6ข*อ 2.5 (30) เพ่ิมโดยประกาศคณะกรรมการส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน เรื่อง กำหนดอัตราค�าทดสอบ

มาตรฐานฝ�มือแรงงานแห�งชาติ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 
7ข*อ 2.7 (1) แก*ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน เรื่อง กำหนดอัตราค�าทดสอบ

มาตรฐานฝ�มือแรงงานแห�งชาติ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 
8ข*อ 2.7 (2) แก*ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน เรื่อง กำหนดอัตราค�าทดสอบ

มาตรฐานฝ�มือแรงงานแห�งชาติ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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(๓) สาขาผู*ช�วยงานแม�บ*าน 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ    500 บาท 

(๔) สาขาพนักงานต*อนรับส�วนหน*า 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ    500 บาท 

(๕) สาขาพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องด่ืมในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ    500 บาท 

(๖) สาขาพนักงานนวดไทย 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ    500 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ    750 บาท 
ระดับ 3 ไม�เกินครั้งละ 1,000 บาท 

(๗) สาขาการดูแลผู*สูงอายุ 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ    750 บาท 

(๘) สาขาการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ    750 บาท 

(๙) สาขาผู*ประกอบขนมอบ 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ    750 บาท 

(๑๐) สาขาผู*ประกอบอาหารไทย 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,000 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 1,500 บาท 

(๑๑) สาขานักบริหารการขนส�งสินค*าทางถนน 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,000 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 1,000 บาท 

(๑๒) สาขาผู*ควบคุมสินค*าคงคลัง 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,000 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 1,000 บาท 

(๑๓) สาขานักส�งเสริมสุขภาพแบบองคPรวม สปาตะวันตก 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,250 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 1,500 บาท 

(๑๔) สาขาผู*ปฏิบัติการคลังสินค*า 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,300 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 1,300 บาท 

(๑๕) สาขาผู*ควบคุมรถยกสินค*าขนาดไม�เกิน 10 ตัน 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ 1,550 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ 1,550 บาท 
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(๑๖) 9สาขาผู*ควบคุมรถยกสินค*าขนาดไม�เกิน 10 ตัน 
ระดับ 1 ไม�เกินครั้งละ    600 บาท 
ระดับ 2 ไม�เกินครั้งละ    600 บาท 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี   4   สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

 
สุทธิ  สุโกศล 

ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ประธานกรรมการส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน 

 
 
 
 
 
 

         
ประกาศคณะกรรมการส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน เรื่อง กำหนดอัตราค�าทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงาน
แห�งชาติ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 
 
 

*ปรับปรุง มิถุนายน 2564 

 
9ข*อ 2.7 (16) เพ่ิมโดยประกาศคณะกรรมการส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน เรื่อง กำหนดอัตราค�าทดสอบ

มาตรฐานฝ�มือแรงงานแห�งชาติ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเก่ียวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา  26 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๖  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  และมาตรา  ๓๙  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗   
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  เร่ือง  หลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน  การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน  การนํามาตรฐาน 
ฝีมือแรงงานที่คณะกรรมการรับรองแล้วไปใช้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการออกหนังสือรับรอง 
ให้แก่ผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ลงวันที่  17  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕50 

ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ตามมาตรา  26 
ข้อ 4 เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน  มาตรฐานฝีมือแรงงานที่จะขอให้

คณะกรรมการรับรอง  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายการ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ชื่ออาชีพหรือตําแหน่งงาน 
(2) การกําหนดงานหลักและงานย่อยของอาชีพหรือตําแหน่งงาน 
(3) ข้อกําหนดของมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
(4) คุณสมบัติของผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
(5) แบบทดสอบภาคความรู้และภาคความสามารถ  และเกณฑ์การให้คะแนน 
(6) เกณฑ์การได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
ข้อ 5 ผู้ที่ประสงค์จะขอให้คณะกรรมการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ให้ย่ืนคําขอต่อ

หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามแบบ  รมฐ.  1  ท้ายประกาศนี้  พร้อมด้วยมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
และเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคําขอน้ัน 

ข้อ 6 เม่ือหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับคําขอแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคําขอ  
รายการของมาตรฐานฝีมือแรงงานตามข้อ  ๔  และเอกสารหรือหลักฐานที่ย่ืนพร้อมคําขอให้ถูกต้อง
ครบถ้วน  หากเห็นว่าคําขอไม่ถูกต้อง  รายการของมาตรฐานฝมืีอแรงงานไม่ครบถ้วน  หรือยังขาดเอกสาร
หรือหลักฐานใด  ให้คืนเร่ืองแก่ผู้ ย่ืนคําขอเพื่อไปดําเนินการแก้ไขคําขอให้ถูกต้อง  แก้ไขรายการ 
ของมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครบถ้วน  หรือนําเอกสารหรือหลักฐานมาย่ืนให้ครบถ้วน  แล้วแต่กรณี  
ภายในห้าวันทําการนับแต่วันที่ผู้ย่ืนคําขอได้รับแจ้ง 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๖๔
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เม่ือเห็นว่าคําขอ  รายการของมาตรฐานฝีมือแรงงาน  และเอกสารหรือหลักฐานที่ย่ืนพร้อมคําขอ
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้เสนอมาตรฐานฝีมือแรงงานต่อคณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการแต่งตั้ง   
ภายในห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้รับคําขอ  เพื่อพิจารณากลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ข้อ 7 ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้รับ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน  โดยให้ผู้ย่ืนคําขอหรือผู้แทนเข้าชี้แจงรายละเอียดของมาตรฐานฝีมือแรงงานต่อ
คณะอนุกรรมการด้วย 

ในกรณีที่คณะอนุกรรมการมีความเห็นให้ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ให้ผู้ย่ืนคําขอ
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของคณะอนุกรรมการภายในสิบห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ความเห็น 

ถ้าผู้ ย่ืนคําขอไม่ดําเนินการตามวรรคสอง  ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะขอรับรองมาตรฐาน 
ฝีมือแรงงานต่อไป 

เม่ือคณะอนุกรรมการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว  ให้จัดทํารายงานการพิจารณา  พร้อมด้วยเอกสาร
หรือหลักฐานที่เก่ียวข้อง  เสนอให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณารับรอง 

ข้อ 8 เม่ือคณะกรรมการได้รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแล้ว  ให้นายทะเบียนออกหนังสือ
รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่ผู้ย่ืนคําขอตามแบบ  รมฐ.  2  ท้ายประกาศน้ี 

ข้อ 9 มาตรฐานฝีมือแรงงานที่คณะกรรมการรับรองแล้ว  ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ฝีมือแรงงานน้ันมีสิทธินําไปใช้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานได้  และเม่ือผู้เข้ารับการทดสอบผ่าน 
การทดสอบตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้  ให้ออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ตามแบบ  รมฐ.  3  ท้ายประกาศนี้ 

เม่ือมีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ฝีมือแรงงานรายงานผลการทดสอบให้นายทะเบียนทราบตามแบบ  รมฐ.  4  ท้ายประกาศนี้  ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ทดสอบเสร็จสิ้น 

ข้อ  10 การย่ืนคําขอ  การคืนเร่ือง  การปรับปรุงแก้ไข  การย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม
และการรายงานผลการทดสอบ  ให้ดําเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก  ในกรณีที่ 
ไม่สามารถดําเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม  ให้ดําเนินการต่อหน่วยงาน
ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสถานประกอบกิจการหรือภูมิลําเนาของผู้ย่ืนคําขอ  
ดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรุงเทพมหานคร  ให้ดําเนินการ  ณ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  13  กรุงเทพมหานคร   
(2) ในจังหวัดอื่น  ให้ดําเนินการ  ณ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสํานักงานพัฒนา 

ฝีมือแรงงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น 
ข้อ  11 มาตรฐานฝีมือแรงงานที่คณะกรรมการรับรองแล้วก่อนวันที่ประกาศน้ีใช้บังคับ   

ให้ถือว่าเป็นมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับการรับรองตามประกาศนี้ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๖๔

90



ข้อ  12 บรรดาคําขอที่ได้ย่ืนไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับและยังอยู่ระหว่างการพิจารณา 
ให้ถือว่าเป็นคําขอตามประกาศนี้โดยอนุโลม  และในกรณีที่คําขอดังกล่าวมีข้อแตกต่างไปจากคําขอ 
ตามประกาศนี้  ให้เจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งแก้ไขเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  5  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 

สุทธิ  สุโกศล 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๖๔
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แบบ รมฐ. 1 
 

ค ำขอใหร้ับรองมำตรฐำนฝีมือแรงงำนตำมมำตรำ 26 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
เลขทีรั่บ        
วันที่รับ  

 
เขียนที ่  

  
วันที ่ เดือน พ.ศ.  

ชื่อผู้ยื่นค ำขอ  
เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจ ำตัวประชำชน   
โดย ต ำแหน่ง  
เป็นผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทน/ผู้รับมอบอ ำนำจ (เฉพำะกรณีมีกำรมอบอ ำนำจ) 
ประเภทกิจกำร  
ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที ่ ซอย ถนน  
แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด  
รหัสไปรษณีย ์ โทรศัพท ์ โทรสำร  
โทรศัพท์มือถือ E-mail  

มีควำมประสงค์จะขอให้คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนรับรองมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 
ตำมมำตรำ 26 สำขำอำชีพ                                        สำขำ    จ ำนวน        ระดับ 
 โดยใช้ชื่อภำษำอังกฤษว่ำ “                                    (ระบุช่ือภำษำอังกฤษ)                                          ” 

ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี ้
 มำตรฐำนฝีมือแรงงำน จ ำนวน แผ่น 
 หนังสือมอบอ ำนำจพร้อมติดอำกรแสตมป์ และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจ  

(ในกรณีมีกำรมอบอ ำนำจ) 
 แผนที่แสดงที่ต้ังสถำนทีซ่ึ่งจะใชท้ดสอบประกอบกำรขอรับรองมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 
 เอกสำรหรือหลักฐำนอื่น (โปรดระบุ)       

            

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นและเอกสำรหรือหลักฐำนที่แนบค ำขอถูกต้องและเป็นควำมจริง
ทุกประกำร 

 
 

ลงชื่อ  ผู้ยื่นค ำขอ 
( ) 
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(ด้ำนหลัง) 
 

ส ำหรบัเจ้ำหน้ำที ่
กำรตรวจสอบค ำขอ รำยกำรของมำตรฐำนฝีมือแรงงำน และเอกสำรหรือหลักฐำน 
1 รำยกำรของมำตรฐำนฝีมือแรงงำน มี ไม่ม ี หมำยเหตุ 

(1) ชื่อสำขำอำชีพ และชื่อผู้ยื่นค ำขอ    
(2) สำรบัญ    
(3) รำยชื่อคณะท ำงำนที่ร่วมจัดท ำมำตรฐำนฝีมือแรงงำน    
(4) ค ำจ ำกัดควำมของมำตรฐำนฝีมือแรงงำน    
(5) ค ำจ ำกัดควำมของสำขำอำชีพที่ก ำหนดมำตรฐำนฝีมือแรงงำน    
(6) กำรก ำหนดขอบเขตของมำตรฐำนฝีมือแรงงำน    
(7) คุณสมบัติของผู้ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน    
(8) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน    
(9) หลักเกณฑ์ที่จะได้รับหนังสือรับรองว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำน

ฝีมือแรงงำน 
   

(10) ข้อก ำหนดกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน    
(11) ลักษณะกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน    
(12) แบบทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนภำคควำมรู้ พร้อมเฉลย    
(13) แบบทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนภำคควำมสำมำรถ    
(14) ใบให้คะแนนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนพรอ้มเกณฑ์กำรให้คะแนน    
(15) ใบสรุปผลคะแนนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน    
(16) ตำรำงวิเครำะห์งำนหลัก งำนย่อย และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน    
(17) กำรวิเครำะห์น้ ำหนักข้อสอบ    
(18) กำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องระหว่ำงค ำถำม กับวัตถุประสงค์ของ

ข้อสอบภำคควำมรู้ (IOC: Index of Item Objective Congruence) 
   

(19) กำรวิเครำะห์ค่ำควำมยำกง่ำยของข้อสอบภำคควำมรู้    
2. หนังสือมอบอ ำนำจพร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มอบอ ำนำจ    
3. แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนที่ซึ่งจะใช้ทดสอบประกอบกำรขอรับรองมำตรฐำน

ฝีมือแรงงำน 
   

4. เอกสำรหรือหลักฐำนอื่น ๆ    
ได้ตรวจสอบค ำขอ รำยกำรของมำตรฐำนฝีมือแรงงำน และเอกสำรหลักฐำนแล้ว 
 ค ำขอถูกต้อง รำยกำรของมำตรฐำนฝีมือแรงงำนและเอกสำรหลักฐำนครบถ้วน เห็นควรเสนอคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองมำตรฐำน

ฝีมือแรงงำนตำมมำตรำ ๒๖ พิจำรณำต่อไป 
 ค ำขอไม่ถูกต้อง หรือรำยกำรของมำตรฐำนฝีมือแรงงำนไม่ครบถ้วน หรือขำดเอกสำรหรือหลักฐำน ดังนี้  

  
  

 
ลงชื่อ  

( ) 
ต ำแหน่ง  

เจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจสอบ 
วันที ่  
 

ข้ำพเจ้ำได้รับแจ้งผลกำรตรวจสอบแล้ว 
 
ลงชื่อ      

(     ) 
ผู้ยื่นค ำขอ 

วันที ่      
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หนังสือรบัรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
Skill Standard Certificate 

เลขที ่(No.)   /   
หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้แก่ 

This certificate is given to 
 

  (ระบุชื่อได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน)   
    (Name)      

เพื่อแสดงว่าคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  ได้ให้การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕  

To certify that Skill Development Promotion Committee has recognized the skill standard  
under Section 26 of Skill Development Promotion Act B.E. 2545  

ในสาขาอาชีพ       สาขา     ระดับ   
on              Level   

 

ให้ไว ้ณ วันที่        พ.ศ.       
Given on           

 
     
(    ) 

นายทะเบียน 

Registrar 

แบบ รมฐ. 2 
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  แบบ รมฐ. 3  
 
 

(เครื่องหมายผู้ได้รบัการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26) 
 

หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตร 26 
Skill Standard Testing Certificate under Section 26 

เลขที่ (No.)   /   

หนังสือรบัรองฉบบันี้ใหไ้ว้เพื่อแสดงว่า 
This is to certify that 

 
  (ระบชุื่อผู้ผ่านการทดสอบ)   
            (Name)     

ได้ผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
has passed the Skill Standard Testing 

ที่ได้รบัการรับรองจากคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติสง่เสรมิการพฒันาฝมีือแรงงาน พ.ศ. 2545 
Which recognized by the Skill Development Promotion Committee under the Skill Development Promotion Act, B.E. 2545 

ในสาขาอาชพี สาขา ระดับ  
on  Level  

เมื่อวันที่  (วันที่ผ่านการทดสอบ) พ.ศ.      
Test date:        

ให้ไว้ ณ วนัที ่     พ.ศ.    
given on        

 

 
 

     
(    ) 

ผู้ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 
Authorized Skill Standard Testing Provider under Section 26 
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แบบ รมฐ. 4 

แบบรายงานผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 
        (ระบชุื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา ๒๖)        .  

จังหวัด     
สาขาอาชีพ                                        .สาขา                                     . ระดับ      . 

วันเริ่มการทดสอบ                                .วันสิ้นสุดการทดสอบ                                 .. 
 

ล ำดับ ชื่อ-สกลุ เลขประจ ำตัวประชำชน 
ผลกำรทดสอบ 

หมำยเหต ุ
ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
รวมจ านวนผู้ผ่านการทดสอบ         . คน ผูไ้ม่ผ่านการทดสอบ          . คน 

 
 

(ลงชื่อ)                                                        ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา ๒๖ 
วันที ่      เดือน                     พ.ศ.              . 
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หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการรับรองความรู้ความสามารถ 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสง่เสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้กําหนดค่าธรรมเนียม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สมุดประจําตัว เล่มละ ๑๐๐ บาท 
(๒) การบันทึกข้อมูลในสมุดประจําตัว รายการละ ๑๐ บาท 
   แต่รวมกันไม่เกินคร้ังละ ๑๐๐ บาท 
(๓) การข้ึนทะเบียนเป็นศูนย์ประเมินความรู้ 
 ความสามารถ คร้ังละ ๒,๐๐๐ บาท 
(๔) หนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ 
 ความสามารถ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๕) การต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมิน 
 ความรู้ความสามารถ คร้ังละ ๕,๐๐๐ บาท 
(๖) ใบแทนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมิน 
 ความรู้ความสามารถ ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
(๗) หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๘) ใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๙) บัตรประจําตัวผู้ประเมิน ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๑๐) การอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายตามมาตรา  ๓๓/๑  (๓) คร้ังละ ๕,๐๐๐ บาท 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลเอก  ศิริชัย  ดิษฐกุล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
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หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียม
ไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติ  ดังนั้น  เพ่ือให้สามารถเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรับรองความรู้
ความสามารถได้  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการรับรองเปน็องคก์รอาชีพ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการรับรองเป็นองค์กรอาชีพ  
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในบทนิยามค าว่า  “องค์กรอาชีพ”  ในมาตรา  5  และมาตรา  39  (3)  
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  2545  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2557  คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
จึงก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการรับรองเป็นองค์กรอาชีพไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขในการรบัรองเปน็องค์กรอาชีพ  และประเภทหน่วยงานของรัฐที่จะขอรับรองเป็นศนูย์
ประเมินความรู้ความสามารถ  ลงวันที่  22  เมษายน  พ.ศ.  2558 

ข้อ 2 กลุ่มบุคคลหรือสถาบันที่ประสงค์จะขอให้คณะกรรมการรับรองให้เป็นองค์กรอาชีพ
ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

(1) เป็นสมาคมที่ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(2) มีสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน   
(3) มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพในสาขาอาชีพที่ขอให้คณะกรรมการรับรอง 
(4) มีการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพในสาขาอาชีพที่ขอให้

คณะกรรมการรับรอง  เช่น  การฝึกอบรม  การสัมมนา  การประชุมวิชาการ  การทดสอบมาตรฐาน 
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ  การจัดการแข่งขันฝีมือแรงงาน  และการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก่อนยื่นค าขอ 

ข้อ 3 ให้กลุ่มบุคคลหรือสถาบันตามข้อ  2  ยื่นค าขอต่อนายทะเบียนตามแบบ  คร.1   
ท้ายประกาศนี้  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานที่ก าหนดไว้ในแบบดังกล่าว 

การยื่นค าขอตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่นตามจังหวัดที่ส านักงานใหญ่ของผู้ยื่นค าขอตั้งอยู่   โดยใน
กรุงเทพมหานคร  ให้ยื่น  ณ  กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่  ในจังหวัดอื่น  ให้ยื่น  ณ  หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น 

ข้อ 4 เมื่อนายทะเบียนได้รับค าขอแล้ว  ให้ตรวจสอบค าขอและเอกสารหรือหลักฐาน 
ที่ยื่นพร้อมค าขอให้ถูกต้องครบถ้วน 

ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้อง  เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน  ให้นายทะเบียน 
แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขค าขอหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลา
ที่ผู้ยืน่ค าขอต้องด าเนินการไว้  ในกรณีที่ผู้ย่ืนค าขอไม่แก้ไขหรือไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์จะด าเนินการต่อไป 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๖๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๒
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เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบแล้ว  เห็นว่าค าขอและเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมค าขอถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว  ให้สง่ค าขอและเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าว  ให้คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาต่อไป 

ข้อ 5 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองให้ผู้ยื่นค าขอเป็นองค์กรอาชีพแล้ว   
ให้นายทะเบียนออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้ยื่นค าขอตามแบบ  คร.2  ท้ายประกาศนี้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาไม่รับรองให้ผู้ยื่นค าขอรายใดเป็นองค์กรอาชีพ  ให้นายทะเบียน 
มีหนังสือแจ้งการไม่รับรองและเหตุผลในการไม่รับรองให้ผู้ยื่นค าขอรายนั้นทราบ 

ข้อ 6 ในกรณีองค์กรอาชีพที่คณะกรรมการรับรองแล้วมีคุณสมบัตเิปลี่ยนแปลงไปจากขอ้  2  
ให้นายทะเบียนมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้องค์กรอาชีพแก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายในเวลาไม่เกนิ
หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง 

ถ้าองค์กรอาชีพไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้นายทะเบียนรายงานคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาเพิกถอนการรับรองเป็นองค์กรอาชีพต่อไป 

ข้อ 7 ให้ถือว่าองค์กรอาชีพที่คณะกรรมการรับรองก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  เป็นองค์กร
อาชีพที่คณะกรรมการรับรองแล้วต่อไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  16  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

จรินทร ์ จักกะพาก 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๖๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๒
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  แบบ คร.1 

 
ค ำขอรับรองเป็นองค์กรอำชีพ 

 

เขียนที ่  
วันที่ เดือน พ.ศ.  

เรียน นายทะเบียน 

ด้วยสมาคม ทะเบียนเลขที ่  
โดย เลขประจ าตัวประชาชน  
เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทน/ผู้รับมอบอ านาจ 
มีส านักงานใหญต่ั้งอยู่เลขที่ หมู่ที ่ ตรอก/ซอย  
ถนน แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท ์  
โทรสาร โทรศัพท์มือถือ E-mail  
มีความประสงค์จะขอให้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานรับรองเป็นองค์กรอาชีพตามมาตรา 5 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ในสาขาอาชีพ 
 สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง 
 สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ 
 สาขาอาชีพช่างเครื่องกล 
 สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
 สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 
 สาขาอาชีพเกษตรอุตสาหกรรม 
 สาขาอาชีพภาคบริการ 

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 (๑) เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งสมาคม ได้แก่ ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคม ใบส าคัญแสดงการ

จดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคม ข้อบังคับของสมาคม  
 (2) รายงานการประชุมสมาคมที่มีมติให้ยื่นขอรับรองเป็นองค์กรอาชีพ  
 (3) หนังสือมอบอ านาจ และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ (กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
 (4) เอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่ งปี 

ก่อนยื่นค าขอ 
 (5) เอกสารอื่นๆ (โปรดระบุ)  
(ส าเนาเอกสารหรือหลักฐานให้ลงชื่อรับรองส าเนาทุกฉบับ) 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นและเอกสารหรือหลักฐานที่แนบค าขอถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 
ลงชื่อ ผู้ยื่นค าขอ (ประทับตราสมาคม ถ้ามี) 

( ) 
 
 
 
 

เลขรับ ....................... 
วันที่ ........................... 
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(ด้านหลัง) 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่

 

กำรตรวจสอบของเจ้ำหน้ำที่ 

 ได้ตรวจสอบแล้ว ค าขอและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วน 
 ได้ตรวจสอบแล้ว ค าขอไม่ถูกต้อง ขาดเอกสารหรือหลักฐาน ดังนี้  

  
  
  
 
 
 ลงชื่อ  
 ( ) 
 ต าแหน่ง  
 เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ 
  
 
กำรตรวจสอบของนำยทะเบียน 

 ค าขอถูกต้อง เอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนแล้ว ให้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป 
 ค าขอไม่ถูกต้อง/ขาดเอกสารหรือหลักฐาน ดังนี้  

  
  
 ให้แจ้งผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายใน........วัน 
 
 
 ลงชื่อ  
 ( ) 
 ต าแหน่ง  
 นายทะเบียน 
 วันที่  
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แบบ คร.2 

 
หนังสือรับรองเป็นองค์กรอำชีพ 

เลขที ่    
หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้แก ่

 
   (ชื่อสมาคม)     

เพื่อแสดงว่าคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2545 ได้รับรองให้เป็นองค์กรอาชีพ ในสาขาอาชีพ 
 (ชื่อสาขาอาชีพที่ได้รับรอง)  
โดยมีสิทธิและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  

ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.  
 
 
 

          (ลงช่ือ)  
( ) 

 นายทะเบียน 
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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เรื่อง  ประเภทหนว่ยงานของรัฐที่จะขอใหน้ายทะเบียนรบัรองเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  26/4  (2)  และมาตรา  39  (3)  แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  2545  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2557  คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจึงก าหนด
ประเภทหน่วยงานของรัฐที่จะขอให้นายทะเบียนรับรองเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขในการรบัรองเปน็องค์กรอาชีพ  และประเภทหน่วยงานของรัฐที่จะขอรับรองเป็นศนูย์
ประเมินความรู้ความสามารถ  ลงวันที่  22  เมษายน  พ.ศ.  2558 

ข้อ 2 ประเภทหน่วยงานของรัฐที่จะขอให้นายทะเบียนรับรองเป็นศูนย์ประเมินความรู้
ความสามารถให้มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(1) สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือระดับอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน 
ในสาขาที่จะขอเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 

(2) หน่วยงานของรัฐอื่นที่มีการด าเนินงานเกี่ยวข้องกับการผลิตหรือการพัฒนาก าลังแรงงาน
ในสาขาที่จะขอเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ  ที่คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เห็นชอบ 

ข้อ 3 หน่วยงานของรัฐที่ได้รับการรับรองเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถก่อนวันที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ถือว่าคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ให้การเห็นชอบ 
ตามข้อ  2  (2)  แล้ว 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  16  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

จรินทร ์ จักกะพาก 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๖๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๒
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  หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เร่ือง  แบบสมุดประจําตัว  หลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขในการออกสมุดประจําตัว  และการบันทึกข้อมูล 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๖/๑  วรรคสอง  และมาตรา  ๓๙  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจึงกําหนด 
แบบสมุดประจําตัว  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการออกสมุดประจําตัว  และการบันทึกข้อมูลไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ แบบสมุดประจําตัว  ให้เป็นไปตามแบบ  คร.๓  ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๒ บุคคลที่ประสงค์จะมีสมุดประจําตัวและบันทึกข้อมูลในสมุดประจําตัวให้ย่ืนคําขอ 

ต่อนายทะเบียนพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กําหนดไว้ในแบบ  คร.๔  ท้ายประกาศน้ี 
การย่ืนคําขอตามวรรคหน่ึง  ในกรุงเทพมหานครให้ย่ืน  ณ  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ในจังหวัดอื่น  

ให้ย่ืน  ณ  หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ตัง้อยู่ในจังหวัดนั้น 
ให้นายทะเบียนเก็บรักษาเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่งไว้เพื่อการตรวจสอบไม่น้อยกว่าสองปี 
ข้อ ๓ ให้นําความในข้อ  ๒  มาใช้บังคับแก่การยื่นคําขอบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมและการย่ืน 

คําขอรับสมุดประจําตัวกรณีชํารุดหรือสูญหาย  โดยอนุโลม 
ข้อ ๔ ผู้ย่ืนคําขอต้องชําระค่าธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ข้อ ๕ เม่ือนายทะเบียนได้รับคําขอมีสมุดประจําตัวหรือคําขอให้บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 

ในสมุดประจําตัวแล้ว  ให้ตรวจสอบข้อมูลจากเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ย่ืนคําขอได้ย่ืนไว้หรือขอข้อมูล 
ไปยังหน่วยงานของรัฐ  สถานประกอบกิจการ  หรือบุคคลท่ีทราบข้อมูลดังกล่าว  ในกรณีที่นายทะเบียน
เชื่อว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง  ให้บันทึกข้อมูลนั้นไว้ในสมุดประจําตัว  และมอบสมุดประจําตัวนั้น 
ให้แก่ผู้ย่ืนคําขอ 

ข้อ ๖ ในกรณีที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในภายหลังหรือไม่ตรงกับความเป็นจริง
ให้นายทะเบียนแก้ไขข้อมูลในสมุดประจําตัวให้ถูกต้องตามความเป็นจริงได้  และแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอ 
นําสมุดประจําตวัมาให้นายทะเบียนแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริง 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
นคร  ศิลปอาชา 

ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ประธานกรรมการสง่เสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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แบบสมุดประจ ำตัว 

 
๑. ขนาดของสมุดประจ าตัว ให้มีขนาดกว้าง ๑๐ เซนติเมตร ยาว ๑๖ เซนติเมตร 
๒. ปกหน้าและปกหลัง  

(1) แบบปกหน้าให้เป็น ดังนี้ 

 
 
 

 
 

 
สมุดประจ ำตัว 

ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545 

(2) แบบปกหลังให้เป็นดังนี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

แบบ คร. 3 

106



2 

๓. หน้า ๑ ให้เป็นดังนี้ 

เลขที่  /  
หน่วยงำนที่ออก  

ผู้ถือสมุดประจ ำตัว 

      

เลขประจ ำตัวประชำชน 

      

ที่อยูต่ำมทะเบียนบ้ำน 
เลขที ่ หมู่ ซอย  

  ถนน แขวง/ต าบล  
ลำยมือชื่อ  เขต/อ าเภอ จังหวัด  

ผู้ถือสมุดประจ ำตัว 
  

นำยทะเบียน 

 
(ประทับตราช่ือส่วนราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามขอ้ 72  
ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ ด้วยหมึกสีแดง) 

 

 
 

รูปถ่ายขนาด 
1 X 1.5 นิ้ว 
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3 
 

๔. หน้า ๒ ถึงหน้ารองสุดท้ายให้เป็นดังนี้ 

(หมายเลขหน้า) 
ด้านการศึกษา 

วัน/เดือน/ป ี วุฒิการศึกษา สาขา สถานศึกษา ปีท่ีจบ 
เอกสาร 
อ้างอิง 

ลงช่ือ 
นายทะเบียน 

       

 

(หมายเลขหน้า) 
ด้านการฝึกอบรม 

วัน/เดือน/ป ี
หลักสูตร 

การฝึกอบรม 
ระยะเวลา 

(ช่ัวโมง/วัน/เดือน/ปี) 
ฝึกอบรม 

ระหว่างวันที่ 
หน่วยงาน 

ทีจ่ัดฝึกอบรม 
เอกสาร 
อ้างอิง 

ลงช่ือ 
นายทะเบียน 
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4 

 

(หมายเลขหน้า) 
ด้านการสัมมนา 

วัน/เดือน/ป ี โครงการ/เรื่องที่สัมมนา 
สัมมนา 

ระหว่างวันที่ 
หน่วยงาน 

ที่จัดสัมมนา 
เอกสาร 
อ้างอิง 

ลงช่ือ 
นายทะเบียน 

      

 

(หมายเลขหน้า) 
ด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

วัน/เดือน/ป ี
สาขาอาชีพ 

สาขา 
ระดับ 

หน่วยงาน/ 
สถานที่ทดสอบ 

วันที่ผ่าน 
การทดสอบ 

เลขที่หนังสอื
รับรอง 

เอกสาร 
อ้างอิง 

ลงช่ือ 
นายทะเบียน 
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5 
 

(หมายเลขหน้า) 
ด้านการประกอบอาชีพและการท างานที่ผ่านมา 

วัน/เดือน/ป ี อาชีพ/ต าแหน่งงาน สถานที่ท างาน 
ตั้งแต่   
ถึง  

รวมเวลา 
(ปี/เดือน) 

เอกสาร 
อ้างอิง 

ลงช่ือ 
นายทะเบียน 

       

 

(หมายเลขหน้า) 
ข้อมูลอื่นๆ 

วัน/เดือน/ป ี รายละเอียดของข้อมูล 
เอกสาร 
อ้างอิง 

ลงช่ือ 
นายทะเบียน 
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6 
 

๕. หนา้สุดท้าย (ปกหลังด้านใน) ให้เป็นดังนี้ 
 

สมุดประจ าตัวเล่มนี้เป็นเอกสารราชการ 
การแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความโดยพลการ 

เป็นความผิดฐานปลอมเอกสารราชการและความผิดอ่ืน ๆ ตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

การบันทกึข้อมูลในสมุดประจ าตัวเล่มนี้ 
เป็นการบันทึกตามที่ผู้ยื่นค าขอร้องขอให้บันทึกโดยมีเอกสารหลักฐานประกอบ 

ผู้เกี่ยวข้องอาจตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ 
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แบบ คร. 4 

 
ค ำขอมีสมุดประจ ำตัวและบันทึกข้อมูลในสมดุประจ ำตัว 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
เลขท่ีรับ  
วันท่ีรับ  

 
เขียนที ่  

  
วันที่ เดือน พ.ศ.  

 

ข้าพเจ้า  

เลขประจ าตัวประชาชน       
เกิดวันที่ เดือน พ.ศ.  อายุ ปี 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ หมู่ ซอย ถนน  
แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท ์  
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที ่ หมู่ ซอย ถนน  
แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท ์  
อีเมล  

มีความประสงค์ 
 (๑) ขอมีสมุดประจ าตัวและบันทึกข้อมูลในสมุดประจ าตัว 
 (2) ขอมีสมุดประจ าตัว เนื่องจาก    ช ารุด    สูญหาย 
 (3) ขอบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 

โดยมรีายละเอียดข้อมูลที่ขอให้บันทึก ดังนี้ 
(1) ด้านการศึกษา 

ล าดับ 
ที ่

วุฒิการศึกษา สาขา สถานศึกษา ปีที่จบ 
เอกสาร 
อ้างอิง 
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2 
 

(2) ด้านการฝึกอบรม 

ล าดับ
ที ่

หลักสูตร 
การฝึกอบรม 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง/วัน/เดอืน/ปี) 

ฝึกอบรม 
ระหว่างวันที่ 

หน่วยงาน 
ที่จัดฝึกอบรม 

เอกสาร 
อ้างอิง 

      
 
 
 
 
 
 

(3) ด้านการสัมมนา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/เรื่องที่สัมมนา 
สัมมนา 

ระหว่างวันที่ 
หน่วยงาน 

ที่จัดสัมมนา 
เอกสาร 
อ้างอิง 

     
 
 
 
 
 
 

(4) ด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ล าดับ 
ที ่

สาขาอาชีพ 
สาขา 

ระดับ 
หน่วยงาน/ 

สถานที่ทดสอบ 
วันที่ผ่าน

การทดสอบ 
เลขที่หนังสือ

รับรอง 
เอกสาร 
อ้างอิง 
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3 
 

(5) ด้านการประกอบอาชีพและการท างานที่ผ่านมา 

ล าดับ 
ที ่

อาชีพ/ต าแหน่งงาน สถานที่ท างาน 
ตั้งแต่   
ถึง  

รวมเวลา 
(ปี/เดือน) 

เอกสาร 
อ้างอิง 

      
 
 
 
 
 
 
 

(6) ข้อมูลอ่ืนๆ 

ล าดับ 
ที ่

รายละเอียดของข้อมูล เอกสารอ้างอิง 

   
 
 
 
 
 
 

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว พ้ืนหลังสีขาว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จ านวน 1 รูป 
 (2) ส าเนาเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกบัข้อมูลทีข่อให้บันทึก ดังนี้ 

  
  
  
  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นและเอกสารหลักฐานที่แนบค าขอถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

ลงชื่อ    ผู้ยื่นค าขอ 
(    ) 
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หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

การย่ืนคําขอ  การออกหนังสือรับรอง  การขอต่ออายุหนังสือรับรอง  และการออกใบแทนหนังสือรับรอง 
การเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๒๖/๗  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ”  หมายความว่า  ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 

ตามมาตรา  ๒๖/๔  (๒) 
ข้อ ๒ องค์กรอาชีพหรือหน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ

ตามมาตรา  ๒๖/๔  (๒)  ให้ย่ืนคําขอตามแบบ  คร.  ๕  ท้ายกฎกระทรวง  พร้อมเอกสาร  หรือหลักฐาน
ตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอน้ัน  และต้องดําเนินการ  ดงัต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีผูป้ระเมินในสาขาอาชีพที่ย่ืนคําขอไม่น้อยกว่าสาขาอาชีพละสามคน 
(๒) จัดให้ มีสถานที่อันเป็นที่ตั้ งของศูนย์ประเมินตลอดจนเครื่องมือ   วัสดุอุปกรณ์   

และสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อใช้ในการประเมินความรู้ความสามารถในสาขาที่ย่ืนคําขอด้วย 
ข้อ ๓ เม่ือนายทะเบียนได้รับคําขอแล้ว  ให้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐาน 

ที่ย่ืนพร้อมคําขอให้ถูกต้องครบถ้วน  หากเห็นว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด   
ให้นายทะเบียนแจ้งให้ผู้ ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไขหรือย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม  พร้อมทั้ง
กําหนดเวลาที่ผู้ยื่นคําขอต้องดําเนินการแก้ไขหรือย่ืนเพิ่มเติมไว้  ในกรณีที่ผู้ย่ืนคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอ
หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด  ให้ถือว่าผู้ ย่ืนคําขอไม่ประสงค์ 
จะดําเนินการต่อไป 
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หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 
 

  

เ ม่ือผู้ ย่ืน คําขอได้ ย่ืน คําขอและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามที่ ระ บุแล้ ว   
ให้นายทะเบียนตรวจสอบความพร้อมในการจัดให้มีผู้ประเมินและความเหมาะสมของสถานท่ี  เคร่ืองมือ  
วัสดุอุปกรณ์  และสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา  ในกรณีที่เห็นว่าผู้ย่ืนคําขอมีความพร้อม
และมีสถานที่  เคร่ืองมือ  วัสดุอุปกรณ์  และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมในการเป็นศูนย์ประเมิน
ความรู้ความสามารถ  ให้นายทะเบียนออกหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 
ตามแบบ  คร.  ๖  ท้ายกฎกระทรวงน้ี  ให้แก่ผู้ย่ืนคําขอ  แต่ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าผู้ย่ืนคําขอ 
ไม่มีความพร้อมและสถานที่  เคร่ืองมือ  วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกไม่เหมาะสมในการที่ 
จะเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ  ให้นายทะเบียนคืนคําขอให้แก่ผู้ย่ืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือ 
ถงึเหตุแห่งการคืนคําขอให้ทราบด้วย 

ให้นายทะเบียนพิจารณาคําขอให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่ มีเหตุอันสมควร  นายทะเบียนอาจขยายระยะเวลา 
ในการพิจารณาคําขอได้  แต่รวมแล้วต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอและรายการเอกสาร 
หรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วน 

ข้อ ๔ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถที่ได้รับการรับรอง  ต้องแสดงหนังสือรับรอง 
การเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถไว้ในสถานที่ทําการโดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย   

ข้อ ๕ ในระหว่างที่หนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถยังไม่หมดอายุ  
หากศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเป็นศูนย์ประเมินความรู้
ความสามารถ  ให้แจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป 

ข้อ ๖ ในกรณีที่องค์กรอาชีพหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมิน
ความรู้ความสามารถประสงค์จะขอต่ออายุหนังสือรับรอง  ให้ย่ืนคําขอตามแบบ  คร.  ๗  ท้ายกฎกระทรวงน้ี  
และรายการเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอนั้นต่อนายทะเบียนภายในหกสิบวันก่อนวันที่
หนังสือรับรองจะหมดอายุ 

ในระหว่างที่นายทะเบียนพิจารณาคําขอต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้
ความสามารถ  ให้ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถดําเนินการต่อไปได้  จนกว่านายทะเบียนจะมีคําสั่ง
ไม่ตอ่อายุหนังสือรับรอง 

การต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถให้ใช้ได้คร้ังละสองปี   
นับแต่วันที่หนังสือรับรองฉบับเดิมหมดอายุ 

ข้อ ๗ ในกรณีที่หนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถสูญหาย   
ถูกทําลาย  หรือชํารุดในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ  ให้องค์กรอาชีพหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับหนังสือ
รับรองดังกล่าวย่ืนคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามแบบ  คร.  ๘  
ท้ายกฎกระทรวงนี้  และรายการเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอน้ันต่อนายทะเบียน   
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เม่ือนายทะเบียนได้รับคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ
และรายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอแล้ว  และเห็นว่าหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมิน
ความรู้ความสามารถของผู้ย่ืนคําขอสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดจริง  ให้นายทะเบียนออกใบแทน
หนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ  ตามแบบ  คร.  ๙  ท้ายกฎกระทรวงนี้ให้แก่ 
ผู้ย่ืนคําขอ 

ข้อ ๘ การย่ืนคําขอหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ  และรายการเอกสาร
หรือหลักฐานประกอบคําขอตามกฎกระทรวงนี้  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้ย่ืนคําขอท่ีกรมพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน  สําหรับในจังหวัดอื่น  ให้ย่ืนที่หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ตัง้อยู่ในจังหวัดนั้น 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ศิริชัย  ดิษฐกุล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
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แบบ คร. 5 

 
คําขอเป็นศนูยป์ระเมินความรู้ความสามารถ 

ตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) 
 
เขียนที่  

วันที่ เดือน พ.ศ.  
1. รายละเอียดเก่ียวกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานของรัฐ 
ช่ือ  
ที่ต้ังเลขที่ หมู ่ ซอย ถนน  
แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ  
จงัหวัด รหัสไปรษณีย์  
โทรศพัท์ โทรสาร  
อีเมล์  
 องค์กรอาชีพ 
ช่ือ  
หนังสือรับรอง เลขที่ ออกให้ ณ วันที่  
ที่ต้ังเลขที่ หมู ่ ซอย ถนน  
แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ  
จงัหวัด รหัสไปรษณีย์  
โทรศพัท์ โทรสาร  
อีเมล์  

 
2. มีความประสงค์ขอเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) 

สาขาอาชีพ จํานวน สาขา ดังน้ี 
(1)  
(2)  
(3)  
(4)  
(5)  

 
3. ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ต้ังอยู่เลขที่ หมู่ ซอย  

ถนน แขวง/ตําบล  
เขต/อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
โทรศพัท์ โทรสาร  
อีเมล์  
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4. เอกสารหรือหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
 (๑) สําเนาหนังสือสําคัญหรือเอกสารที่แสดงความเป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นหรือหนังสือรับรองเป็นองค์กรอาชีพ 
 (๒) หนังสือที่แสดงว่าเป็นหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลหรือหนังสือมอบอํานาจ

ให้กระทําการแทนนิติบุคคล 
 (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวอ่ืนของหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอํานาจ

ทําการแทนนิติบุคคลที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ 
 (๔) รายช่ือผู้ประเมินในสาขาอาชีพที่ย่ืนคําขอไม่น้อยกว่าสาขาอาชีพละสามคน และสําเนาบัตรประจําตัว 

ผู้ประเมิน 
 (5) บัญชีรายการเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับใช้ในการประเมินความรู้

ความสามารถ 
 (6) สําเนาเอกสารแสดงการมีกรรมสิทธ์ิหรือมีสิทธิครอบครองในที่ดินอันเป็นที่ต้ังศูนย์ประเมิน 

ความรู้ความสามารถ 
 (7) แผนที่แสดงที่ต้ังศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 
 (8) เอกสารอ่ืนๆ (โปรดระบุ)   

  
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นและเอกสารหรือหลักฐานที่แนบคําขอถูกต้องและเป็นความจริง

ทกุประการ 
 
 

ลงช่ือ ผู้ย่ืนคําขอ (ผู้มีอํานาจลงนาม/ผู้รับมอบอํานาจ) 
( )  
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แบบ คร. 6 

 
หนังสือรบัรองการเปน็ศูนยป์ระเมินความรู้ความสามารถ 

ตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) 
เลขที่    

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้แก่ 
 

        

เ พ่ือแสดงว่า เ ป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา  ๒๖/๔  (๒ )  
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 

ในสาขาอาชีพ  
1. สาขา  
2. สาขา  
3. สาขา  
4. สาขา  
5. สาขา  

ต้ังอยู่เลขที่ หมู่ ซอย ถนน  
แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ จังหวัด  

ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.  
หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ เดือน พ.ศ.   

 
ลงชื่อ  

( ) 
 

นายทะเบียน  
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แบบ คร. 7 

 
คาํขอต่ออายุหนังสือรบัรองการเป็นศนูยป์ระเมินความรู้ความสามารถ 

ตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) 
 
เขียนที่  

วันที่ เดือน พ.ศ.  
1. รายละเอียดเก่ียวกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานของรัฐ 
ช่ือ  
ที่ต้ังเลขที่ หมู ่ ซอย ถนน  
แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ  
จงัหวัด รหัสไปรษณีย์  
โทรศพัท์ โทรสาร  
อีเมล์  
 องค์กรอาชีพ 
ช่ือ  
หนังสือรับรอง เลขที่ ออกให้ ณ วันที่  
ที่ต้ังเลขที่ หมู ่ ซอย ถนน  
แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ  
จงัหวัด รหัสไปรษณีย์  
โทรศพัท์ โทรสาร  
อีเมล์  

 
2. ขอต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) 

เลขที่ ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.  
ออกโดย  
สาขาอาชีพ จํานวน สาขา ดังน้ี 
(1)  
(2)  
(3)  
(4)  
(5)  
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2 
 

3. เอกสารหรือหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
 (๑) สําเนาหนังสือสําคัญหรือเอกสารที่แสดงความเป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นหรือหนังสือรับรองเป็น

องค์กรอาชีพ 
 (๒) หนังสือที่แสดงว่าเป็นหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลหรือหนังสือมอบอํานาจ

ให้กระทําการแทนนิติบุคคล 
 (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวอ่ืนของหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอํานาจ

ทําการแทนนิติบุคคลที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ 
 (๔) รายช่ือผู้ประเมินในสาขาอาชีพที่ย่ืนคําขอไม่น้อยกว่าสาขาอาชีพละสามคน และสําเนาบัตรประจําตัว 

ผูป้ระเมิน 
 (5) บัญชีรายการเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับใช้ในการประเมินความรู้

ความสามารถ 
 (6) สําเนาเอกสารแสดงการมีกรรมสิทธ์ิหรือมีสิทธิครอบครองในที่ดินอันเป็นที่ต้ังศูนย์ประเมิน 

ความรู้ความสามารถ 
 (7) แผนที่แสดงที่ต้ังศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 
 (8) เอกสารอ่ืนๆ (โปรดระบุ)   

  
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นและเอกสารหรือหลักฐานที่แนบคําขอถูกต้องและเป็นความจริง

ทกุประการ 
 
 
ลงช่ือ ผู้ย่ืนคําขอ (ผู้มีอํานาจลงนาม/ผู้รับมอบอํานาจ) 

( )  
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แบบ คร. 8 

 
คําขอใบแทนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 

ตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) 
 
เขียนที่  

วันที่ เดือน พ.ศ.  
1. ข้าพเจ้า โดย  
ได้รับหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) เลขที่  
ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.  
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ  
ต้ังอยู่เลขที่ หมู่ ซอย ถนน  
แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ จังหวัด  
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์  
 
2. มีความประสงค์ขอใบแทนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) 

เพ่ือใช้แทนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) ดังกล่าว 
ซึง่มีเหตุ  สูญหาย  ถูกลําลาย  ชํารุดในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ 

 
3. เอกสารหรือหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
 (1) สําเนาหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) 
 (2) สําเนาหนังสือสําคัญหรือเอกสารที่แสดงความเป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นหรือหนังสือรับรองเป็น

องค์กรอาชีพ 
 (3) หนังสือที่แสดงว่าเป็นหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลหรือหนังสือมอบอํานาจ

ให้กระทําการแทนนิติบุคคล 
 (4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวอ่ืนของหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอํานาจ 

ทําการแทนนิติบุคคลที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นและเอกสารหรือหลักฐานที่แนบคําขอถูกต้องและเป็นความจริง

ทุกประการ 
 
 
ลงช่ือ ผู้ย่ืนคําขอ (ผู้มีอํานาจลงนาม/ผู้รับมอบอํานาจ) 

( )  
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แบบ คร. 9 

 
ใบแทนหนังสือรบัรองการเปน็ศูนยป์ระเมินความรู้ความสามารถ 

ตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) 
เลขที่    
ใบแทนฉบับนี้ให้ไว้แก ่

 
        

เพ่ือแสดงว่าเป็นใบแทนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 
ตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) เลขที่ ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.  
โดยเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  

ในสาขาอาชีพ  
1. สาขา  
2. สาขา  
3. สาขา  
4. สาขา  
5. สาขา  

ต้ังอยู่เลขที่ หมู่ ซอย ถนน  
แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ จังหวัด  

ใบแทนฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ เดือน พ.ศ.  
ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.  

 
 
ลงชื่อ  

( ) 
 

นายทะเบียน 
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หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๒๖/๗  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  บัญญัติให้การยื่นคําขอ  การออกหนังสือรับรอง  การขอต่ออายุหนังสือรับรอง  
และการออกใบแทนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ  ตามมาตรา  ๒๖/๔  (๒)   
เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ  การประเมิน  การออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 

อายุหนงัสือรบัรองความรูค้วามสามารถ  และการออกใบแทนหนังสือรบัรองความรูค้วามสามารถ 
 
 

โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ  การประเมิน  การออกหนังสือรับรองความรู้  
ความสามารถ  อายุหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ  และการออกใบแทนหนังสือรับรองความรู้ 
ความสามารถให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๖/๑๐  วรรคสาม  และมาตรา  ๓๙  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ  การประเมิน  การออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ   
อายุหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ  และการออกใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ   
ลงวันที่  14  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕9 

ข้อ 3 ผู้ประสงค์จะขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ  ให้ยื่นค าขอพร้อมเอกสาร
หลักฐานตามแบบ  คร.  ๑๐  ท้ายประกาศนี้  พร้อมช าระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการต่อศูนย์ประเมิน
ความรู้ความสามารถกลางหรือศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา  ๒๖/๔  (๒)  แล้วแต่กรณี 

ข้อ 4 การประเมินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
(๑) ให้ใช้ผลการผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  เป็นการประเมินในส่วนของ 

การวัดค่าความรู้ความสามารถ  ทักษะฝีมือ  และทัศนคติในการท างาน  ในกรณีที่สาขาอาชีพ 
หรือต าแหน่งงานใดยังไม่มีการก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานก าหนดกรอบความรู้ความสามารถ   
ทักษะฝีมือ  และทัศนคติในการท างาน  เพ่ือใช้ในการประเมิน 

(2) ประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆ  ที่ เกี่ยวข้อง  หรือความส าเร็จในการประกอบอาชีพ 
หรือการท างานหรือการฝึกอบรม 

(3) คุณลักษณะส่วนบุคคลที่แสดงถึงศักยภาพในการประกอบอาชีพหรือการท างานที่มีอยู่ 
ในตัวบุคคล  เช่น  ทักษะในการจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  ทักษะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม 
ในการปฏิบตัิงาน  ทักษะในการเรียนรูเ้กีย่วกับสถานที่ท างาน  ทักษะในเรื่องของความสัมพันธภ์ายในหน่วยงาน   

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๔
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ข้อ 5 การประเมินตามขอ้  4  (2)  หรือ  (3)  อาจท าได้ด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบจากเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือรายละเอียดที่ปรากฏในสมุดประจ าตัว 
(๒) การสัมภาษณ์  หรือการทดสอบเชิงพฤติกรรม 
(๓) การแสดงผลงานที่ผ่านมา 
(๔) วิธีการอื่นที่เหมาะสมส าหรับสาขาอาชีพหรือต าแหน่งงานนั้น 
ข้อ 6 การก าหนดน้ าหนักคะแนนในการประเมินให้พิจารณา  ดังนี้ 
(๑) น้ าหนักคะแนนตามข้อ  4  (๑)  ให้ก าหนดเป็นร้อยละห้าสิบของคะแนนรวม 
(๒) น้ าหนักคะแนนตามข้อ  4  (2)  ให้ก าหนดเป็นร้อยละยี่สิบห้าของคะแนนรวม 
(๓) น้ าหนักคะแนนตามข้อ  4  (3)  ให้ก าหนดเป็นร้อยละยี่สิบห้าของคะแนนรวม 
รายละเอียดการให้คะแนนแต่ละส่วนตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ก าหนด 
ข้อ 7 ในการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถแต่ละครั้ง  ต้องมีผู้ประเมินไม่น้อยกว่า

สามคน 
ข้อ 8 ผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบห้าของคะแนนรวม  จึงถือว่า

ผ่านการประเมินและมีสิทธิได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 
ข้อ 9 ให้ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลางหรือศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 

ตามมาตรา  ๒๖/๔  (๒)  ซึ่งด าเนินการจัดให้มีการประเมิน  ออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
ให้แก่ผู้ผ่านการประเมิน  พร้อมบัตรประจ าตัวผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถภายในห้าวันท าการ
นับแต่วันที่ผ่านการประเมิน 

หนังสือรับรองความรู้ความสามารถและบัตรประจ าตัวผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 
ตามวรรคหนึ่ง  กรณีที่ออกโดยศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง  ให้เป็นไปตามแบบ  คร.  ๑1  
และแบบ  คร.  ๑2  ท้ายประกาศนี้  กรณีที่ออกโดยศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา  ๒๖/๔  (๒)  
ให้เป็นไปตามแบบ  คร.  ๑3  และแบบ  คร.  ๑4  ท้ายประกาศนี้ 

ข้อ  10 ให้ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถแจ้งผลการประเมินให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 
ภายในห้าวันท าการนับจากวันประเมิน  กรณีที่ไม่ผ่านการประเมินให้แจ้งเหตุผลให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 

ข้อ  ๑1 หนังสือรับรองความรู้ความสามารถให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง 
ในกรณีผู้ที่ ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถได้ยื่นค าขอหนังสือรับรองความรู้

ความสามารถฉบับใหม่ภายในสามสิบวันก่อนวันที่หนังสือรับรองความรู้ความสามารถฉบับเดิมหมดอายุ  
ให้หนังสือรับรองความรู้ความสามารถใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะไดร้ับแจ้งผลการประเมิน  แต่ไม่เกินสามสิบวนั
นับแต่วันที่หนังสือรับรองความรู้ความสามารถฉบับเดิมหมดอายุ 

ข้อ  ๑2 ในกรณีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถหรือบัตรประจ าตัวผู้ได้รับหนังสือรับรอง
ความรู้ความสามารถช ารุดหรือสูญหาย  ให้ยื่นค าขอเพ่ือออกใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๔
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หรือขอรับบัตรประจ าตัวผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถต่อศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง 
หรือศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา  ๒๖/๔  (๒)  ซึ่งออกหนังสือรับรอง  ตามแบบ  คร.  ๑5  
ท้ายประกาศนี้   

ใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถให้เป็นไปตามแบบ  คร.  ๑1  หรือแบบ  คร.  ๑3  
แล้วแต่กรณี  และให้มีข้อความว่า  “ใบแทน”  ไว้ด้านบนและให้ระบุเหตุที่ออกใบแทนและรายละเอียด
หนังสือรับรองความรู้ความสามารถที่ออกแทนไว้ด้านล่างของใบแทน 

ในกรณีที่ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา  ๒๖/๔  (๒)  ซึ่งออกหนังสือรับรอง 
ตามวรรคหนึ่งถูกเพิกถอนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถหรือเลิกด าเนินการ  
ให้ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 
ตามมาตรา  ๒๖/๔  (๒)  นั้นตั้งอยู่   ด าเนินการตรวจสอบและออกใบแทนหรือบัตรประจ าตัว 
ผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ยื่นค าขอแทน 

ข้อ  ๑3 การยื่นค าขอต่อศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลางตามประกาศนี้  ให้ยื่นด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก  ในกรณีที่ ไม่สามารถยื่นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้    
ไม่ว่าด้วยเหตใุดกต็าม  ให้ยื่นต่อหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทีต่ั้งอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรุงเทพมหานคร  ให้ยื่น  ณ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  13  กรุงเทพมหานคร   
(2) ในจังหวัดอื่น  ให้ยื่น  ณ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น 
ข้อ  14 หนังสือรับรองความรู้ความสามารถที่ออกก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่า 

เป็นหนังสือรับรองความรู้ความสามารถที่ออกตามประกาศนี้ 
ข้อ  15 บรรดาค าขอที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับและยังอยู่ระหว่างการพิจารณา 

ให้ถือว่าเป็นค าขอตามประกาศนี้โดยอนุโลม  และในกรณีที่ค าขอดังกล่าวมีข้อแตกต่างไปจากค าขอ 
ตามประกาศนี้ให้เจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งแก้ไขเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  29  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

สุทธิ  สโุกศล 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๔
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แบบ คร. 10 
 

 
เขียนที่  

วันที่ เดือน พ.ศ.  
 
 

ข้าพเจ้า  

เลขประจ าตัวประชาชน       
เกิดวันที่ เดือน พ.ศ.  อายุ ปี 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที ่ หมู่ที ่ ตรอก/ซอย ถนน  
แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ จังหวัด  
รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์มือถือ E-mail  
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ เลขที ่ หมู่ที ่ ตรอก/ซอย ถนน  
แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ จังหวัด  
รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์มือถือ E-mail  

มีความประสงค์จะขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ในสาขาอาชีพ  
สาขา ระดับ  

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
 (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จ านวน 3 รูป 
 (2) สมุดประจ าตัวตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 (ถ้ามี) 
 (3) เอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
 (4) เอกสารเกี่ยวกับการศึกษา 
 (5) เอกสารเกี่ยวกับการฝึกอบรม 
 (6) เอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับการท างานในสาขาที่เก่ียวข้องกับการประเมิน 
 (7) เอกสารอื่น ๆ (โปรดระบุ)   
ข้าพเจ้ายินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานของรัฐเพ่ือประโยชน์ในการจัดหางานและบริหาร

แรงงานต่อไป  ยินยอมให้เปิดเผย  ไม่ยินยอมให้เปิดเผย 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นและเอกสารหลักฐานที่แนบค าขอถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 
ลงชื่อ ผู้ยื่นค าขอ 

( ) 
  

 

ค ำขอหนังสือรับรองควำมรูค้วำมสำมำรถ 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
เลขท่ี  
วันท่ีรับ  

 
 

รูปถ่ายขนาด 
1 X 1.5 นิ้ว 
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2 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
กำรตรวจสอบของเจ้ำหน้ำที่ 
 ค าขอถูกต้องและเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วน  
 ค าขอไม่ถูกต้อง เนื่องจาก  
  
  
 ขาดเอกสารหรือหลักฐาน ดังนี้  
  
  

 
 

ลงชื่อ   
( ) 

เจ้าหน้าทีผู่้รับค าขอ 
วันที่  
 

บันทึกกำรช ำระเงิน 
ผู้ยื่นค าขอได้ช าระเงินค่าธรรมเนียม/ค่าบริการแล้ว  
จ านวน บาท ( ) 
ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ เลขที่  
ลงวันที่   
 
 

 

ลงชื่อ   
( ) 

เจ้าหน้าที่การเงิน 
วันที่  

 

 
แจ้งก าหนดวันเข้ารับการประเมิน วันที่  
 
 

ลงชื่อ   
( ) 

เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ 
วันที่  

 
ลงชื่อ  

( ) 
ผู้ยื่นค าขอ 

วันที่  
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แบบ คร. 11 
OLC. 11 

 

 
หนังสือรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ 

Occupational Licensing Certificate 
เลขที ่(No.)    

 

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้แก่ 
This certificate is given to 

………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 

เพื่อแสดงว่ำได้ผ่ำนกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ 
to certify that this person has passed the occupational licensing assessment 

ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕  
according to the Skill Development Promotion Act, B.E. 2545 

ในสำขำอำชีพ สำขำ ระดับ  
on Level  
จำกกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน โดย ในฐำนะศูนย์ประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถกลำง 
from Department of Skill Development by as Central Occupational Licensing Assessment Center 
 
 

ใช้ได้ถึงวันที ่ เดือน พ.ศ.   
valid until  

ออกให้  ณ  วันที่ เดือน พ.ศ.   
given on  

 

  
( ) 

 
อธิบดีกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

Director–General of the Department of Skill Development 
 

 
 
 
 

 
ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ 

Examinee 
 
  

(ประทับตราช่ือส่วนราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ตามข้อ ๗๒ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
ด้วยหมึกสีแดง) 

QR Code 
(ถ้ามี) 

(Name) 
(ช่ือผู้ผ่านการประเมิน) 
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แบบ คร. 12 
บัตรประจ าตัว 

ผู้ไดร้ับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 
เลขท่ีหนังสือรับรอง  
วันออกหนังสือรับรอง  
ใช้ได้ถึงวันท่ี  
ออกโดย  

ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง 
 

 

แบบ คร. 12 
(ด้านหน้า) 

 
 
 

 
 5.4 ซม. 

 
 
 
 

8.4 ซม. 
 
 

(ด้านหลัง) 
 
 

 
 

 5.4 ซม. 
 
 
 
 

8.4 ซม. 
 
 
 

(ประทับตราช่ือส่วนราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามข้อ 72  
ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ด้วยหมึกสีแดง) 
 

  

 QR Code 
(ถ้ามี) 

เลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตร 
     

ช่ือ-สกุล     
ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 
สาขา  
 ระดับ  
วันออกบตัร  

   
 อธิบดีกรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

 

 
 

รูปถ่ายขนาด 
1 X 1.5 น้ิว 
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แบบ คร. 13 
OLC. 13 

 

 

 

 
หนังสือรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ 

Occupational Licensing Certificate 
เลขที ่(No.)    

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้แก่ 
This certificate is given to 

………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 

เพื่อแสดงว่ำได้ผ่ำนกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ 
to certify that this person has passed the occupational licensing assessment 

ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕  
according to the Skill Development Promotion Act, B.E. 2545 

ในสำขำอำชีพ สำขำ ระดับ  
on Level  
จำกศูนย์ประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ  
from  
ซึ่งได้รับกำรรับรองจำกอธิบดีกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน กระทรวงแรงงำน ในฐำนะนำยทะเบียน  
authorised by Director General of the Department of Skill Development, Ministry of labour, as a registrar  
ตำมหนังสือรับรอง เลขที่ ลงวันที่  

under license number dated  
 

ใช้ได้ถึงวันที ่ เดือน พ.ศ.   
valid until  

ออกให้  ณ  วันที่ เดือน พ.ศ.   
given on  

 

  
( ) 

ผู้ได้รับกำรรับรองเป็นศูนย์ประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถตำมมำตรำ ๒๖/๔ (๒) 
Authorized Occupational Licensing Assessment Center  

 
 
 
 
 

 
ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ 

Examinee  

(ประทับตราของผู้ไดร้ับการรับรองเป็นศูนย์ประเมิน
ความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒)) 

QR Code 
(ถ้ามี) 

(Name) 
(ช่ือผู้ผ่านการประเมิน) 
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แบบ คร. 14 
บัตรประจ าตัว 

ผู้ไดร้ับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 
เลขท่ีหนังสือรับรอง  
วันออกหนังสือรับรอง  
ใช้ได้ถึงวันท่ี  
ออกโดย  

ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2) 
 

 

แบบ คร. 14 
(ด้านหน้า) 

 
 

 
 

 5.4 ซม. 
 
 
 
 

8.4 ซม. 
 
 

(ด้านหลัง) 
 
 
 
 

 5.4 ซม. 
 
 
 
 

8.4 ซม. 
 
 

 
(ประทับตราของผู้ได้รับการรับรองเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2)) 

  

 เครื่องหมายของศูนย์ประเมิน 
ความรู้ความสามารถ 

QR Code 
(ถ้ามี) 

เลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตร 
     

ช่ือ-สกุล     
ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 
สาขา  
 ระดับ  

 วันท่ีออกบัตร  
   

ผู้ได้รับการรับรองเป็นศูนย์ประเมินความรู้ 
ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2) 

 
 

รูปถ่ายขนาด 
1 X 1.5 น้ิว 
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แบบ คร. 15 
 

ค ำขอใบแทนหนังสือรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
เลขท่ี  
วันท่ีรับ  

 
เขียนที ่  

วันที่ เดือน พ.ศ.  
 

ชื่อผู้ยื่นค าขอ   
เลขประจ าตัวประชาชน      ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพ  
ตามหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ เลขที ่ ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.   
ออกโดย  
มีความประสงค์จะขอใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถดังกล่าว ซึ่งมีเหตุ  

  ช ารุด    สูญหาย  

ข้าพเจ้าได้แนบรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จ านวน 2 รูป 
มาพร้อมค าขอนี้ และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ  

 
ลงชื่อ  ผู้ยื่นค าขอ 

( ) 
 

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

กำรตรวจค ำขอ/เอกสำรหรือหลักฐำน 
ได้ตรวจสอบแล้ว 
 ค าขอถูกต้องและเป็นผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถจริง จึงเห็นควรออกใบแทนหนังสือรับรอง 

ให้ผู้ยื่นค าขอ 
 ตรวจสอบแล้ว ไม่เห็นควรออกใบแทนหนังสือรับรอง เนื่องจาก  

  
  

 
ลงช่ือ  

( ) 
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับค าขอ 

วันท่ี  

กำรพิจำรณำ 
 ให้ออกใบแทนหนังสือรับรองให้แก่ผู้ยื่นค าขอ 
 ไม่ออกใบแทนหนังสือรับรอง เนื่องจาก  

  
  

 
ลงช่ือ  

( ) 
ต าแหน่ง  

วันท่ี  
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หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดค่าธรรมเนียมของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง 
และศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถที่เป็นหน่วยงานของรัฐ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๒๖/๑๓  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ให้กําหนดค่าธรรมเนียม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การประเมินเพื่อออกหนังสอืรับรองความรู้ความสามารถ  
 ตามมาตรา  ๒๖/๑๓  วรรคหนึ่ง คร้ังละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลเอก  ศิริชัย  ดิษฐกุล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
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หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๖  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๒๖/๑๓  
วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติสง่เสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติ  ดังน้ัน  เพ่ือให้
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลางและศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถที่เป็นหน่วยงานของรัฐสามารถ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการประเมินเพ่ือออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถและการออกใบแทนหนังสือรับรอง
ความรู้ความสามารถได้  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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  หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงแรงงาน 
เร่ือง  อัตราค่าบริการของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา  ๒๖/๔  (๒)  ที่เป็นองค์กรอาชีพ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๒๖/๑๓  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  จึงกําหนดอัตราค่าบริการ
ของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา  ๒๖/๔  (๒)  ที่เป็นองค์กรอาชีพไว้  ดงัต่อไปนี้ 

ให้กําหนดอัตราค่าบริการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การประเมินเพื่อออกหนังสอืรับรองความรู้ความสามารถ ไม่เกินคร้ังละ ๒,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ  ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  สรุศักดิ์  กาญจนรัตน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เรื่อง  คุณสมบตัิของผู้ประเมิน  หลักเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าขอขึน้ทะเบียน 

การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน  การออกใบแทนหนงัสือรบัรองการขึน้ทะเบียน   
อายุหนงัสือรบัรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมนิ  และแบบบัตรประจ าตัวผูป้ระเมนิ 

 
 

โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
เรื่อง  คุณสมบัติของผู้ประเมิน  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าขอขึ้นทะเบียน   
การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน  การออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน  และอายุหนังสือ
รับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน  และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
เรื่อง  แบบบัตรประจ าตัวผู้ประเมินให้เหมาะสมมากขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๖/๑๑  วรรคสองและวรรคสาม  และมาตรา  ๓๙  (๓)  
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนา 
ฝีมือแรงงานจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(1) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  เรื่อง  คุณสมบัติของผู้ประเมิน

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าขอขึ้นทะเบียน  การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน  
การออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน  และอายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน   
ลงวันที่  22  เมษายน  พ.ศ.  2558 

(2) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  เรื่อง  แบบบัตรประจ าตัวผู้ประเมิน   
ลงวันที่  22  เมษายน  พ.ศ.  2558 

ข้อ 2 ผู้ประเมินแบ่งออกเป็น  3  ระดับ  ดังนี้ 
(1) ผู้ประเมินระดับ  1  ท าหน้าที่ประเมินผู้ขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ  ระดับ  1 
(2) ผู้ประเมินระดับ  2  ท าหน้าที่ประเมินผู้ขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ  ระดับ  1  

และระดับ  2 
(3) ผู้ประเมินระดับ  3  ท าหน้าที่ประเมินผู้ขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถได้ทุกระดับ 
ข้อ 3 ผู้ประเมินต้องมีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเปน็

ผู้ประเมินตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานก าหนด  โดยต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับสาขาที่จะเป็นผู้ประเมิน  
ดังนี้ 

ก. ผูป้ระเมินระดับ  ๑  ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๓
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 (1) จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประเมินหรือ 
ในสาขาอื่นที่มีการเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประเมินไม่น้อยกว่าหกหน่วยกิต  และมีประสบการณ์  
การท างานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประเมินไม่น้อยกว่าห้าปี   

 (2) ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ระดับ  1  ในสาขาที่จะเป็น 
ผู้ประเมิน 

 (3) เป็นผู้ประกอบกิจการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่จะเป็นผู้ประเมินไม่น้อยกว่าห้าปี 
 (4) มีประสบการณ์การท างานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่จะเป็นผู้ประเมินไม่น้อยกว่าสิบปี   
ข. ผู้ประเมินระดับ  ๒  ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
 (1) จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประเมินหรือ 

ในสาขาอื่นที่มีการเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประเมินไม่น้อยกว่าหกหน่วยกิต  และมีประสบการณ์ 
การท างานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประเมินไม่น้อยกว่าเจ็ดปี   

 (2) ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ระดับ  2  ในสาขาที่จะเป็นผู้ประเมิน 
 (3) เป็นผู้ประกอบกิจการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่จะเป็นผู้ประเมินไม่น้อยกว่าสิบปี 
 (4) มีประสบการณ์การท างานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่จะเป็นผู้ประเมินไม่น้อยกว่า

สิบห้าปี   
ค. ผู้ประเมินระดับ  ๓  ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
 (1) จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประเมินหรือ 

ในสาขาอื่นที่มีการเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประเมินไม่น้อยกว่าหกหน่วยกิต  และมีประสบการณ์  
การท างานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประเมินไม่น้อยกว่าสิบปี   

 (2) ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ระดับ  3  ในสาขาที่จะเป็น 
ผู้ประเมิน 

 (3) เป็นผู้ประกอบกิจการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่จะเป็นผู้ประเมินไม่น้อยกว่าสิบห้าปี 
 (4) มีประสบการณ์การท างานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่จะเป็นผู้ประเมินไม่น้อยกว่า

ยี่สิบปี 
ข้อ 4 บุคคลที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินให้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียน 

ตามแบบ  คร.  ๑๘  ท้ายประกาศนี้  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในค าขอนั้น 
การยื่นค าขอตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่นด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  

โดยในกรุงเทพมหานครให้ยื่น  ณ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  13  กรุงเทพมหานคร  ในจังหวัดอื่นใ  
ห้ยื่น  ณ  หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น  หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานก าหนด 

้หนา   ๒๙
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ข้อ 5 เมื่อได้รับค าขอแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอและเอกสารหรือหลักฐาน 
ที่ยื่นพร้อมค าขอให้ถูกต้องครบถ้วน  หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด   
ให้คืนเรื่องแก่ผู้ยื่นค าขอเพ่ือไปด าเนินการแก้ไขค าขอให้ถูกต้องหรือน าเอกสารหรือหลักฐานมายื่น  
ให้ครบถ้วน 

เมื่อเห็นว่าค าขอและเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมค าขอถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้แจ้งผู้ยื่นค าขอ
ไปช าระค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  และให้นายทะเบียนสั่งรับขึ้นทะเบียน  และ  
ออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน  พร้อมทั้งออกบัตรประจ าตัวผู้ประเมินให้แก่ผู้ยื่นค าขอ   

ข้อ 6 หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินให้ เป็นไปตามแบบ  คร.  ๑๙   
ท้ายประกาศนี้  และให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง 

ข้อ 7 บัตรประจ าตัวผู้ประเมนิให้เป็นไปตามแบบ  คร.  19/1  ท้ายประกาศนี้  และให้ใช้ได้
ตามอายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน 

ข้อ 8 ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประเมินต้องแสดงบัตรประจ าตัวผู้ประเมินทุกครั้ง 
ข้อ 9 ในกรณีหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินหรือบัตรประจ าตัวผู้ประเมิน 

ช ารุดหรือสูญหาย  ให้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียนตามแบบ  คร.  20  ท้ายประกาศนี้  เพ่ือขอออกใบแทน 
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินหรือขอรับบัตรประจ าตัวผู้ประเมิน  แล้วแต่กรณี  และให้น าความ 
ในข้อ  4  วรรคสองและข้อ  5  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินให้เป็นไปตามแบบ  คร.  21  ท้ายประกาศนี้  
และให้ใช้ได้จนถึงวันที่หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินหมดอายุ 

ข้อ 10 หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินที่ได้ออกให้ตามประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  เรื่อง  คุณสมบัติของผู้ประเมิน  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  
ในการยื่นค าขอขึ้นทะเบียน  การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน  การออกใบแทนหนังสือรับรอง  
การขึ้นทะเบียน  และอายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน  ลงวันที่  22  เมษายน   
พ.ศ.  2558  ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุและให้ถือว่าผู้ได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน  
เป็นผู้ประเมินดังกล่าวเป็นผู้ประเมิน  ระดับ  ๑  ตามประกาศนี้ 

ข้อ 11 บรรดาค าขอที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นค าขอตามประกาศนี้  
และให้พิจารณาด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  31  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

สุทธิ  สโุกศล 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

้หนา   ๓๐
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แบบ คร. 18 

 
 
 
 

เขียนที ่  
วันที ่ เดือน พ.ศ.  

เรียน นายทะเบียน 

ข้าพเจ้า  

เลขประจ าตัวประชาชน       
เกิดวันที่ เดือน พ.ศ.  อายุ ปี 
ที่อยูป่ัจจุบันทีส่ามารถติดต่อได้ เลขที ่ หมู่ที ่ ตรอก/ซอย ถนน  
แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ จังหวัด  
รหัสไปรษณีย ์ โทรศัพท์มือถือ E-mail  

มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินในสาขาอาชีพ  
 สาขา ระดับ  

โดยมีคุณสมบัติในการเป็นผู้ประเมิน ดังนี้ 
1. มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปบีริบูรณ ์
2. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประเมินเมื่อวันที่    
3. คุณสมบัติอื่น (เลือกได้มากกว่า 1 อย่าง) 
 จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประเมินหรือในสาขาอื่นที่มีการเรียน

วิชาที่เกี่ยวข้องกับการประเมินไม่น้อยกว่าหกหน่วยกิต และมีประสบการณ์การท างานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
ไม่น้อยกว่า ปี 

 ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาอาชีพ    
สาขา  ระดับ   
ตามหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เลขที่   ลงวันที่  
ออกโดย    

 เป็นผู้ประกอบกิจการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประเมินไม่น้อยกว่า ปี 
 มีประสบการณ์การท างานในสาขาซึ่งเกี่ยวข้องกับการประเมินไม่น้อยกว่า ปี 

 

 

 

 
  

 

ค ำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
เลขที่  
วันที่รับ  

 

รูปถ่าย 

ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว 
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2 

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี ้
 (1) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จ านวน 3 รูป 
 (2) เอกสารเกี่ยวกับการศึกษา 
 (3) เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ประกอบกิจการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่จะเป็นผู้ประเมิน 
 (4) เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่จะเป็นผูป้ระเมิน 
 (5) เอกสารอ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  

  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นและเอกสารหลักฐานที่แนบค าขอถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

ลงชื่อ  ผู้ยื่นค าขอ 
( ) 

 

ส ำหรบัเจ้ำหน้ำที ่
กำรตรวจสอบของเจ้ำหนำ้ที ่
 ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้วน 

ตามค าขอ จึงเห็นควรขึ้นทะเบียนให้แก่ผู้ยื่นค าขอ 
 ไม่เห็นควรขึ้นทะเบียนให้แก่ผู้ยื่นค าขอ เนื่องจาก  
  
  

 
 

ลงชื่อ   
( ) 

พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ 
วันที ่  
 

บนัทึกกำรช ำระเงิน 
ผู้ยื่นค าขอได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมแล้ว  
จ านวน บาท ( ) 
ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ เลขที ่  
ลงวันที ่ เดือน พ.ศ.   
 
 

 

ลงชื่อ   
( ) 

เจ้าหน้าที่การเงิน 
วันที ่  

 
ค ำสั่งนำยทะเบียน 

 ให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินให้แกผู่้ยื่นค าขอ  
 ไม่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินให้แกผู่้ยื่นค าขอ เนื่องจาก  

  
 และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจง้ผู้ยื่นค าขอให้ทราบ 

 
 

ลงชื่อ   
( ) 
 

นายทะเบียน 
วันที ่  
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แบบ คร. 19 
 

 
หนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน 

เลขที ่  /   
 

ให้ไว้เพื่อแสดงว่า (ระบุชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน)  
ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
ในสาขาอาชีพ  
สาขา ระดับ  

หนังสือรับรองฉบับนี ้ให้ใช้ไดจ้นถึงวันที ่    
 
ให้ไว ้ณ วันที ่    

 
 
 

 (ลงชื่อ)  
( ) 

 
นายทะเบียน 

 
 
 
 

(ประทับตราชื่อส่วนราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามข้อ 72  
ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

 
 (ลงชื่อ)  

( ) 
ผู้ขอขึ้นทะเบียน  

 
 

รูปถ่าย 

ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว 
 

144



แบบ คร. 19/1 
แบบบัตรประจ าตัวผู้ประเมิน 

 
(ด้านหน้า) 

 
 
 
 

 5.4 ซม. 
 
 
 
 

8.4 ซม. 
 
 

(ด้านหลัง) 
 
 
 
 
 

 5.4 ซม. 
 
 
 
 

 8.4 ซม. 
 
 

(ประทับตราชื่อส่วนราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ตามข้อ 72 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

 
 

บัตรประจ ำตัวผู้ประเมิน 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 

 

 
 

เลขที ่  
ใช้ได้จนถึงวันที ่  

เลขประจ าตัวประชาชน 
     

ชื่อ-สกุล     
สาขาอาชีพ  
สาขา  
ระดับ  

   
  (  ) 
ลายมือชื่อผู้ถือบัตร นายทะเบียน 

 
 

รูปถ่าย 

ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว  
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แบบ คร. 21 
 
 

 

 
หนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียนเปน็ผู้ประเมิน 

เลขที ่  /   
 

ให้ไว้เพื่อแสดงว่า (ระบุชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน)  
ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
ในสาขาอาชีพ  
สาขา ระดับ  

ใบแทนหนังสือรับรองฉบับนี้ ใช้ไดจ้นถึงวันที ่    
 
ใบแทนให้ไว ้ณ วันที ่    

 
 
 

 (ลงชื่อ)  
( ) 

 
นายทะเบียน 

 
 
 
 

(ประทับตราชื่อส่วนราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามข้อ 72  
ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

 
 (ลงชื่อ)  

( ) 
ผู้ขอขึ้นทะเบียน 

 
 
 
หมายเหตุ : ออกแทนหนังสือรับรอง เลขที่ ลงวันที่  

ซึ่งมีเหตชุ ารุดหรือสูญหาย ตามค าขอเลขที่ ลงวันที่   

ใบแทน 

 
 

รูปถ่าย 

ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว 
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แบบ คร. 20 

 

เขียนที ่  
วันที ่ เดือน พ.ศ.  

เรียน นายทะเบียน 

ข้าพเจ้า  

เลขประจ าตัวประชาชน      ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน
ในสาขาอาชีพ  
สาขา ระดับ  
ตามหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน เลขที่  
ออกให้ ณ วันที ่   ออกโดย  
  

มีความประสงค ์ ขอออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน  ขอรับบัตรประจ าตัวผู้ประเมิน 
เพื่อใช้แทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน/บัตรประจ าตัวผู้ประเมินดังกล่าว ซึ่งมีเหต ุ ช ารุด  สูญหาย 

ข้าพเจ้าได้แนบรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จ านวน 3 รูป มาพร้อมค าขอนี้ 
และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 
 
 

ลงชื่อ  ผู้ยื่นค าขอ 
( ) 

  

 
ค ำขอออกใบแทนหนังสือรบัรองกำรขึ้นทะเบียนเปน็ผูป้ระเมิน 
หรือขอรบับตัรประจ ำตัวผู้ประเมิน กรณชี ำรุดหรือสญูหำย 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
เลขที่  
วันที่รับ  
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2 
 

ส ำหรบัเจ้ำหน้ำที ่
กำรตรวจสอบของเจ้ำหนำ้ที ่
 ได้ตรวจสอบแล้ว ค าขอถูกต้องและได้รับการขึ้นทะเบียน

เป็นผู้ประเมินจริง จึงเห็นควรออกใบแทนหนังสือรับรอง
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินหรือออกบัตรประจ าตัว 
ผู้ประเมินให้แก่ผู้ยื่นค าขอ 

 ไม่เห็นควรออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประเมินหรือออกบัตรประจ าตัวผู้ประเมินให้ผู้ยื่น
ค าขอ เนื่องจาก   

  
 
 

ลงชื่อ   
( ) 
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ 
วันที ่  

 

บนัทึกกำรช ำระเงิน 
ผู้ยื่นค าขอได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมแล้ว  
จ านวน บาท ( ) 
ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ เลขที ่  
ลงวันที ่    
 
 

 
ลงชื่อ   

( ) 
เจ้าหน้าที่การเงิน 

วันที ่  
 

ค ำสั่งนำยทะเบียน 
 ให้ออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินหรือออกบัตรประจ าตัวผู้ประเมินใหแ้กผู่้ยื่นค าขอ 
 ไม่ออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินหรือไม่ออกบัตรประจ าตัวผู้ประเมินให้แก่ 

ผู้ยื่นค าขอ เนื่องจาก   
  
 และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจง้ผู้ยื่นค าขอให้ทราบ 

 
 

ลงชื่อ   
( ) 
 

นายทะเบียน 
วันที ่  

 
 

148



 หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
วา่ด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นของผู้ประเมินซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

และปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๖/๑๒  วรรคสองและมาตรา  ๓๙  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลังออกระเบียบไว้  ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  ว่าด้วย
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นของผู้ประเมินซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและปฏิบัติหน้าที่
ในศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ค่าตอบแทนของผู้ประเมินซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและปฏิบัติหน้าที่
ในศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง  ให้จ่ายในอัตราวันละหนึ่งพันบาท 

ข้อ ๓ การจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นสําหรับผู้ประเมินซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
และปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง  ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน 
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ ๔ วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นของผู้ประเมิน  ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  คําสั่ง  หรือหนังสือสั่งการของทางราชการโดยอนุโลม 

ข้อ ๕ ให้อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

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

ประธานกรรมการสง่เสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารรายงานผลการด าเนนิงานของศนูย์ประเมนิความรู้ความสามารถ 

ตามมาตรา  26/4  (2) 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  26/15  และมาตรา  39  (3)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  2545  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2557  คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์
และวิธีการรายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา  26/4  (2)   
ลงวันที่  22  เมษายน  พ.ศ.  2558 

ข้อ 2 ให้ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา  26/4  (2)  รายงานผลการด าเนินงาน 
ให้นายทะเบียนทราบตามแบบ  คร.  22  ท้ายประกาศนี้  โดยให้รายงานภายในวันที่  10  ของทุกเดือน   

การรายงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เป็นหลัก  ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม   
ให้ด าเนินการต่อหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในจังหวัดที่เป็นที่ตั้ งของศูนย์ประเมินความรู้ 
ความสามารถตามมาตรา  26/4  (2)  ดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรุงเทพมหานคร  ให้ด าเนินการ  ณ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  13  กรุงเทพมหานคร   
(2) ในจังหวัดอื่น  ให้ด าเนินการ  ณ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  22  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 
สุทธิ  สโุกศล 

ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๗๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   สิงหาคม   ๒๕๖๔
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แบบ คร. 22 
แบบรายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) 

ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ เลขที่หนังสือรับรอง  
ประจ าเดือน  

สาขาอาชีพ สาขา  
 

 ไม่มีผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
 มีการประเมินความรู้ความสามารถ 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

ผลการประเมิน เลขที่หนังสือ
รับรองความรู้
ความสามารถ 

วันที่ออกหนังสือ
รับรองความรู้
ความสามารถ 

รายช่ือผู้ประเมิน หมายเหตุ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
 

  (ลงชื่อ)    
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ  

วันที่ เดือน พ.ศ.  
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 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงแรงงาน 
เร่ือง  กําหนดสาขาอาชีพ  ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ 

ซึ่งต้องดําเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 
 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรกําหนดสาขาอาชีพ  ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะซึ่งต้องดําเนินการโดย
ผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ  เพื่อคุ้มครองป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   
และประโยชน์สาธารณะ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๗  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงแรงงาน  เร่ือง  กําหนดสาขาอาชีพที่อาจ
เป็นอันตรายต่อสาธารณะซึ่งต้องดําเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามร้อยหกสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ กําหนดให้สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  เฉพาะสาขาช่างไฟฟ้า
ภายในอาคาร  เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะซึ่งต้องดําเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรอง
ความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลเอก  ศิริชัย  ดิษฐกุล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เรื่อง  จ าแนกและก าหนดระดับความรูค้วามสามารถ  และก าหนดชว่งอตัราค่าจ้างที่เหมาะสม 

กับระดับความรูค้วามสามารถของผู้ประกอบอาชีพ  สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า   
อิเล็กทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอร ์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๙  (๓)  และ  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๗  คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  เรื่อง  จ าแนกและ
ก าหนดระดบัความรูค้วามสามารถ  และก าหนดช่วงอัตราคา่จ้างที่เหมาะสมกับระดบัความรู้ความสามารถ
ของผู้ประกอบอาชีพ  สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  เฉพาะสาขาช่างไฟฟ้า
ภายในอาคาร  ลงวันที่  ๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙   

ข้อ ๒ ในประกาศนี้  ผู้ประกอบอาชีพ  สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  
สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  หมายถึง  ผู้ปฏิบัติงานติดตั้ง  รื้อถอน  ย้าย  เปลี่ยน  ตรวจสอบ   
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า  อุปกรณ์ตัดตอน  เดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสาย   
เดินท่อร้อยสาย  เดินรางเคเบิล  การต่อตัวน า  บ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ประมาณราคา  และ 
ร่างแผนภาพทางไฟฟ้า  ส าหรับระบบไฟฟ้า  ๑  เฟส  หรือ  3  เฟส  ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับไมเ่กนิ  
๑,๐๐๐  โวลต์  หรือแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงไม่เกิน  ๑,๕๐๐  โวลต์  ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร   
ซึ่งต่อขยายจากหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันต่ า   หรือมิเตอร์วัดไฟฟ้าถึงจุดจ่ายไฟฟ้าไม่ว่าจะติดตั้งถาวร 
หรือชั่วคราว  ทั้งนี้  ไม่รวมถึงการต่อวงจรไฟฟ้าภายในบริภัณฑ์ไฟฟ้า 

ข้อ ๓ จ าแนกและก าหนดระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพ  สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า   
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ออกเป็น  ๒  ระดับ  ดังนี้ 

(1) ระดับ  ๑  หมายถึง  ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า  ๑  เฟส  ทั้งนี้  ระดับความรู้
ความสามารถให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ   สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า  
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ระดับ  ๑ 

(2) ระดับ  ๒  หมายถึง  ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า  ๑  เฟส  หรือ  ๓  เฟส  ทั้งนี้  
ระดับความรู้ความสามารถให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า  
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ระดับ  ๒ 

ข้อ ๔ ช่วงอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพ   
สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  เป็นดังนี้ 

(๑) ระดับ  ๑  วันละ  ๔๕๐  บาท  ถึง  ๕๕๐  บาท   
(๒) ระดับ  ๒  วันละ  ๕๕๐  บาทขึ้นไป 
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ทั้งนี้  ในการจ้างงานนายจ้างลูกจ้างสามารถตกลงให้ค่าจ้างสูงกว่าช่วงอัตราค่าจ้างตามที่ก าหนด
ไว้ใน  (๑)  ได้ 

ข้อ ๕ หนังสือรับรองความรู้ความสามารถที่ออกให้แก่ผู้ผ่านการประเมินในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า  
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้ใช้ได้ตอ่ไป
จนกว่าจะหมดอายุ  และให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ  สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า  
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ระดับ  ๑  หรือระดับ  ๒  ตามประกาศนี้  
แล้วแต่กรณี 

 
ประกาศ  ณ  วนัท่ี  26  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

สุทธิ  สโุกศล 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ว่าดว้ยการรับเงนิ  การจา่ยเงิน  การเก็บรักษาเงิน 

และการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
พ.ศ.  2562 

 
 

โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
ว่าด้วยการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน   
พ.ศ.  2547  ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๗  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และมาตรา  ๓๙  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๕๗  คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง   
จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ว่าด้วยการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  2562” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานว่าด้วยการรับเงิน  การจ่ายเงิน  

การเก็บรักษาเงิน  และการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
(๒) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานว่าด้วยการรับเงิน  การจ่ายเงิน  

การเก็บรักษาเงิน  และการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“กองทนุ”  หมายความวา่  กองทุนพฒันาฝมีือแรงงาน  
“เงินกู้ยืม”  หมายความว่า  เงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
“เงินสมทบ”  หมายความว่า  เงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
“หน่วยงาน”  หมายความว่า  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน   

หรือหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีการรับหรือจ่ายเงินกองทุนตามระเบียบนี้ 
“หน่วยบริการ”  หมายความวา่  ธนาคาร  หรือองค์กรบรกิารท้ังภาครฐัและเอกชนที่กรมพัฒนา

ฝีมือแรงงานได้ตกลงรับเป็นหน่วยบริการ  เพ่ือด าเนินการรับหรือจ่ายเงินกองทุนตามระเบียบนี้ 
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ข้อ 5 วิธีปฏิบัติอื่นใดที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้   ให้น าระเบียบของทางราชการ  
มาใช้บังคับ  โดยอนุโลม  หากไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการได้  ให้ขอท าความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง  เป็นกรณีไป 

ข้อ 6 ให้ปลัดกระทรวงแรงงานรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
หลักทั่วไป 

 
 

ข้อ 7 กองทุนมีวัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริม   
การพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ข้อ 8 กองทุนประกอบด้วย 
(๑) เงินที่ โอนมาจากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี 

และด าเนินการบริหารกองทุนตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
(๓) เงินสมทบที่ผู้ประกอบกิจการส่งเข้ากองทุน 
(4) ค่าธรรมเนียมหรือค่าทดสอบที่จัดเก็บได้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  

พ.ศ.  2545 
(5) เงินและหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุน 
(6) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุน 
(7) เงินและหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนนอกจาก  (๑)  ถึง  (6)  ที่กองทุนได้รับไม่ว่ากรณีใด 

หมวด  2 
การรบัเงนิ  การจา่ยเงนิ  และการเก็บรักษาเงิน 

 
 

ข้อ 9 ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานน าเงินของกองทุนฝากกระทรวงการคลัง  โดยให้เปิดบัญชีเงินฝาก  
ไว้ที่กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  หรือส านักงานคลังจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ชื่อบัญชี  “กองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน”  เพื่อฝากเงินของกองทุน  และห้ามมิให้น าเงินไปใช้จ่ายก่อนส่งเข้าบัญชีเงินฝาก 

ในกรณีที่มีความจ าเป็น  กรมพัฒนาฝีมือแรงงานอาจขอเปิดบัญชีเงินฝากไว้  ณ  ธนาคารพาณิชย์  
หรือธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  หรือธนาคารที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ  ในชื่อบัญชี  “กองทุนพัฒนา  
ฝีมือแรงงาน”  เพ่ือไว้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์หรือเพ่ือรับรายรับของกองทุนภายในวงเงินและเงื่อนไข   
ที่คณะกรรมการก าหนด  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ข้อ 10 ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานน าเงินที่กองทุนได้รับฝากกระทรวงการคลัง  โดยส่งเข้า
บัญชีเงินฝากตามข้อ  9  วรรคหนึ่ง  ภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ได้รับเงิน 

้หนา   ๘
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ข้อ 11 การรับเงินของกองทุนให้รับได้  ดังนี้ 
(๑) กรณีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือหน่วยงานเป็นผู้รับ  ให้รับได้เป็นเงินสด  เช็ค  หรือธนาณัติ 
(๒) กรณีหน่วยบริการเป็นผู้รับ  ให้รับได้ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ข้อ 12 เช็คที่จะรับตามข้อ  11  ต้องมีลักษณะและเงื่อนไข  ดังนี้ 
(๑) เป็นเช็คของธนาคารและต้องมิใช่เช็คโอนสลักหลัง 
(๒) เป็นเช็คที่มีรายการครบถ้วนตามมาตรา  ๙๘๘  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(๓) เป็นเช็คที่ลงวันที่ในวันที่น าเช็คนั้นมาช าระหรือเป็นเช็คที่ลงวันที่ก่อนวันที่น าเช็คนั้นมาช าระ 

ไม่เกินเจ็ดวัน 
(๔) เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  และขีดฆ่าค าว่า  “หรือผู้ถือ”  ออก 
ข้อ 13 การจ่ายเงินกองทุนให้จ่ายได้  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) จ่ายเป็นเงินกู้ยืมให้แก่ผู้รับการฝึก 
(๒) จ่ายเป็นเงินกู้ยืมให้แก่ผู้ด าเนินการฝึก  หรือผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  

หรือผู้ประกอบกิจการ 
(๓) จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
(๔) จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 
ข้อ 14 การจ่ายเงิน  ให้จ่ายโดยวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จ่ายเป็นเช็ค 
(๒) จ่ายทางหน่วยบริการตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ข้อ 15 การจ่ายเงินตามข้อ  13  ให้บุคคลดังต่อไปนี้  เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติจ่ายเงิน 
(๑) อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายที่ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูงหรืออ านวยการ

ระดับต้นหรือประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ  ส าหรับกรณีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นผู้จ่าย 
(๒) ผู้อ านวยการหน่วยงาน  ส าหรับกรณีหน่วยงานเป็นผู้จ่าย 
ข้อ 16 การออกเช็ค  ให้กระท า  ดังนี้ 
(๑) กรณีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นผู้สั่งจ่าย  ต้องมีผู้ลงลายมือชื่อในเช็คร่วมกันสองฝ่าย  

ฝ่ายละหนึ่งคน  ได้แก่  อธิบดีหรือรองอธิบดี  ฝ่ายหนึ่ง  กับผู้อ านวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
หรือข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการพิเศษ  
ที่ปฏิบัติราชการ  ณ  กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  อีกฝ่ายหนึ่ง 

(๒) กรณีหน่วยงานเป็นผู้สั่งจ่าย  ต้องมีผู้ลงลายมือชื่อในเช็คร่วมกันสองฝ่าย  ฝ่ายละหนึ่งคน  
ได้แก่  ผู้อ านวยการหน่วยงานหรือข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการไม่ต่ ากว่า  
ระดับช านาญการพิเศษที่ปฏิบัติราชการ  ณ  หน่วยงานนั้น  ฝ่ายหนึ่ง  กับข้าราชการพลเรือนสามัญ  
ซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการไม่ต่ ากว่าระดับปฏิบัติการหรือประเภททั่วไประดับช านาญงาน 
ที่ปฏิบัติราชการ  ณ  หน่วยงานนั้น  อีกฝ่ายหนึ่ง 

้หนา   ๙
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ข้อ 17 การรับหรือการจ่ายเงินทุกครั้งให้มีหลักฐานการรับหรือการจ่ายเงิน  และให้ 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  หรือหน่วยงานเก็บไว้  เพื่อให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ 

หมวด  3 
การบริหารกองทุน 

 
 

ข้อ 18 ให้มีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  ประกอบด้วย  อธิบดี 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เป็นประธานอนุกรรมการ  ผู้แทนกระทรวงการคลัง  ผู้แทนส านักงบประมาณ  
และผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมอบหมาย  เป็นอนุกรรมการ   
และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินสามคนซึ่งประธานอนุกรรมการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบ  
ของกระทรวงการคลัง  จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์  ด้านการเงิน  เศรษฐศาสตร์  
การลงทุน  กฎหมาย  หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ให้ผู้บริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
แต่งตั้งเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

ข้อ 19 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ต้องไม่เป็นผู้ประกอบกิจการที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  ต้องมีคุณสมบัติ  
และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด  

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(5) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากงาน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่    

หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
(6) ไม่ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   

หรือกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  
หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 

(7) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  ไม่ว่าโดยตรง  
หรือโดยอ้อม 

ข้อ 20 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 
ในกรณีที่อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่ง

ที่ว่างอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของอนุกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

้หนา   ๑๐
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เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่   
ให้อนุกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่าอนุกรรมการ  
ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ข้อ 21 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ประธานอนุกรรมการใหอ้อกโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  เพราะบกพร่องต่อหนา้ที่  

มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  19 
ข้อ 22 คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบาย  ก ากับดูแลการบริหารจัดการ  และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป  

ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
(๒) ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  การเงิน  การพัสดุ  ตลอดจนการก าหนด

ค่าตอบแทน  สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ  ของผู้บริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  พนักงาน  
และลูกจ้าง  ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียนก าหนด 

(๓) พิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานประจ าปี 
(๔) แต่งตั้งผู้บริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

ทุนหมุนเวียนตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียนหรือตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงานมอบหมาย 

ข้อ 23 ให้ผู้บริหารทุนหมุน เวียนจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี   ตามแบบที่
กระทรวงการคลังก าหนด  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  ผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา   
แผนการปฏิบัติงาน  ประมาณการรายรับประจ าปี  ประมาณการรายจ่ายประจ าปี  และประมาณการ
กระแสเงินสด  เพ่ือน าเสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานพิจารณาอนุมัติ 
ก่อนเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  อย่างน้อยหกสิบวัน  ก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณของทุกปี  
และให้ส่งกระทรวงการคลังอย่างน้อยสามสิบวันก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณของทุกปี  เพ่ือใช้
ประกอบการก ากับดูแล  การบริหารทุนหมุนเวียนและติดตามการประเมินผลการด าเนินงาน 
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หมวด  4 
การบญัชแีละตรวจสอบ 

 
 

ข้อ 24 ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดท าบัญชีและรายงานการเงินของกองทุน  ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการจัดท าบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด  โดยสามารถพิจารณาก าหนดให้หน่วยงาน
จัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  ให้สอดคล้องกับหลักการและนโยบายบัญชีที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานก าหนด  
และส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานน าส่งรายงานทางการเงินพร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชี   
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อกระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน   
จากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ข้อ 25 เพ่ือประโยชน์ในการจัดท ารายงานการเงินในภาพรวมของแผ่นดิน  ให้กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานจัดส่งข้อมูลทางบัญชีของกองทุนเข้าสู่ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS)  ท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

ข้อ 26 ให้มีระบบการตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานต่าง ๆ  ของกองทุน
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  หรือมาตรฐานสากล  
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  และรายงานผลการตรวจสอบให้อธิบดีทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ 27 ในวาระเริ่มแรก  ให้ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน  ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานไปพลางก่อนจนกว่าคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานจะได้แต่งตั้งผู้บริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ข้อ 28 บรรดาประกาศ  แนวปฏิบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือค าสั่งที่ออกตามระเบียบ
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานว่าด้วยการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน   
และการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใชบ้ังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  จนกว่าจะมีประกาศ  
แนวปฏิบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือค าสั่งที่ออกตามระเบียบนี้ใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  15  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕62 

สุทธิ  สโุกศล 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๑๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๒
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสรมิการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ว่าด้วยการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๘ วรรคสอง และมาตรา ๓๙ (๓) แห่ง

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงานโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานว่า

ด้วยการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมอืแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 
ข้อ ๒๑  ระเบียบนี้ให้บังคับใช้ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 
 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานว่าด้วยการ

ให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
ข้อ ๔  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งอื่นใด ในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบ

นี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 
ข้อ ๕  ให้ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานรักษาการตามระเบียบนี้ 

 
หมวด ๑ 

ความทั่วไป 
   

 
ข้อ ๖  กองทุนอาจให้กู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

แก่ผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินกองทุน ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้รบัการฝึก 
(๒) ผู้ดําเนินการฝึก 
(๓) ผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
(๔) ผู้ประกอบกิจการ 
 
ข้อ ๗๒  ให้คณะกรรมการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งไม่น้อยกว่าห้าคน 

แต่ไม่เกินเก้าคนเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืมเงินตามข้อ ๖ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๘๗ ง/หน้า ๓/๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
ข้อ ๘  การพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุนต้องคํานึงถึงสถานะทางการเงินของกองทุน

ความจําเป็นและเหมาะสมในการกู้ยืมเงิน รวมทั้งประโยชน์ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

หมวด ๒ 
หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงิน 

   
 

ข้อ ๙๓  ผู้ทีจ่ะขอกู้ยืมเงินจากกองทุนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
กรณีผู้รบัการฝึก 
(๑) มีสญัชาติไทย 
(๒) มอีายุต้ังแต่สิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินห้าสิบห้าปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) มรีายได้ไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาท 
(๕) ไม่เป็นลูกหนี้ของกองทุน 
กรณีผู้ดําเนินการฝึก ผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หรือผู้ประกอบ

กิจการ ต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่เป็น
ลูกหนี้ของกองทุน 

 
ข้อ ๑๐  ผู้กู้ยืมเงินต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการกู้ยืมเงิน ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องไม่นาํเงินที่ได้รบัจากการกู้ยืมเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ตามท่ีระบุไว้ในสัญญา

กู้ยืมเงิน 
(๒) กรณีเป็นผู้รับการฝึก หรือผู้ดําเนินการฝึก จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหรือ

ดําเนินการฝึกอบรมใหค้รบตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 
 
ข้อ ๑๑๔  ผู้ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุน ให้ย่ืนคําขอกู้ยืมเงินตามแบบที่กรม

พัฒนาฝีมือแรงงานกําหนดต่อหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ต้ังอยู่ในจังหวัดที่สถานที่ฝึกหรือ
สถานประกอบกิจการที่ดําเนินการฝึกอบรม หรือสถานที่ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตั้งอยู่ 

การย่ืนคําขอตามวรรคหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร ให้ย่ืน ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หรือหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ต้ังอยู่ในเขตต่าง ๆ ในจังหวัดอ่ืน ให้ย่ืน ณ หน่วยงานของ
กรมพัฒนาฝีมอืแรงงานที่ต้ังอยู่ในจังหวัดนั้น 

 

                                                                                                                                            
๒ ข้อ ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการให้

กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓ ข้อ ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการให้

กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔ ข้อ ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการให้

กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๑๒  ให้ผู้รับการฝึกกู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือ
แรงงานเฉพาะเป็นค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าเดินทางได้ไม่เกินวงเงินและระยะเวลาที่คณะกรรมการ
กําหนด 

 
ข้อ ๑๓  ให้ผู้ดําเนินการฝึก ผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หรือผู้

ประกอบกิจการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หรือการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน แล้วแต่กรณี โดยให้กู้ยืมได้ไม่เกินวงเงินและระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด 

 
ข้อ ๑๔๕  การคัดเลือกผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินจากกองทุน ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(๑) สาขาอาชีพที่จะเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หรือดําเนินการฝึกอบรมฝีมือ

แรงงานต้องเป็นสาขาอาชีพที่จะส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตาม
มาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(๒) มาตรฐานฝีมือแรงงานที่ทดสอบต้องเป็นมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา ๒๒ 
หรือมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

(๓) กรณีผู้รับการฝึกเป็นผู้กู้ยืมเงิน ให้พิจารณาจากรายได้และความจําเป็นที่ต้อง
กู้ยืมเงิน 

(๔) เงื่อนไขอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 
ข้อ ๑๕๖  ผู้กู้ยืมเงินที่เป็นผู้รับการฝึกต้องจัดทําหนังสือรับรองรายได้และให้บุคคลใด

บุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้รบัรอง 
(๑) ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ พนักงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของ

รัฐผู้รับบํานาญที่มีเงินเดือน ค่าจ้าง หรอืรายได้ประจําคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไป 
(๒) นายจ้างของผู้กู้ยืมเงิน 
(๓) ผู้บริหารหรือสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ปกครองท้องที่ระดับ

กํานันหรือผู้ใหญ่บ้าน 
 
ข้อ ๑๖๗  ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตาม

ข้อ ๑๑ ที่ได้รับคําขอทําการพิจารณาคําขอกู้ยืมเงินพร้อมหลักฐานประกอบให้เรียบร้อย แล้วนําเสนอ
เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งต้ัง 

                                                 
๕ ข้อ ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการให้

กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖ ข้อ ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการให้

กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗ ข้อ ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการให้

กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติคําขอกู้ยืมเงินแล้ว ให้แจ้งผลการพิจารณาและ
ให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมทําสัญญากู้ยืมตามแบบที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกําหนด และรายงานผล
การพิจารณาอนุมัติต่อคณะกรรมการ 

การจ่ายเงินกู้ยืมให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
 
ข้อ ๑๗๘  ในการทําสัญญากู้ยืมเงินให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีผู้รับการฝึก ให้บุคคลที่สามารถเป็นผู้รับรองรายได้ตามข้อ ๑๕ เป็นผู้ค้ํา

ประกันตามแบบสัญญาค้ําประกันที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกําหนด 
(๒) กรณีผู้ดําเนินการฝึก ผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หรือผู้ประกอบ

กิจการให้มีหลกัประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
(ก) พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือ 
(ข) หนงัสือค้ําประกันของธนาคาร ต้องมีจํานวนเงินค้ําประกันไม่น้อยกว่าวงเงิน

กู้ยืมและต้องมีระยะเวลาค้ําประกันเกินกว่าระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือ 
(ค) กรณีผู้กู้ยืมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ค้ําประกัน 

ได้แก่กรรมการบริหาร หุน้ส่วนผู้จัดการ หรือผู้แทนอื่นของนิติบุคคล แล้วแต่กรณี 
(๓) ระยะเวลาในการให้กู้ยืมเงินให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในหมวดนี้ 
การชําระหนี้เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยตามวรรคหนึ่ง ที่ชําระด้วยธนาณัติ หรือชําระเงิน

ผ่านธนาคารให้ผู้กู้ยืมเงินส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้แก่กองทุนเพื่อใช้ในการบันทึกบัญชีลูกหนี้ 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ชําระหนี้ 

 
หมวด ๓ 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุน 
   

 
ข้อ ๑๘  ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตาม

ข้อ ๑๑ ที่ได้รับคําขอจัดทําและบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ลงในทะเบียนลูกหนี้สําหรับผู้ได้รับการ
อนุมัติเงินกู้ยืมตามแบบที่กรมพัฒนาฝีมอืแรงงานกําหนด 

 
ข้อ ๑๙๙  (ยกเลิก) 
 
ข้อ ๒๐  เงินกู้ ยืมที่จ่ายให้ผู้รับการฝึก ผู้ ดําเนินการฝึก ผู้ ดําเนินการทดสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงาน หรือผู้ประกอบกิจการ ให้จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายช่ือผู้กู้ยืมเงิน และให้ขีด
ฆ่าคําว่า “หรอืผู้ถือ” ออก 

 
                                                 

๘ ข้อ ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการให้
กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๙ ข้อ ๑๙ ยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการให้กู้ยืม
เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

165



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมวด ๔ 
หลักเกณฑ์การชําระเงินกู้ยืมคืนกองทุน 

   
 

ข้อ ๒๑๑๐  ให้ผู้ กู้ยืมเงินชําระหนี้เงินกู้ยืมคืนกองทุนพร้อมดอกเบี้ยตามอัตราที่
คณะกรรมการกําหนดนับต้ังแต่วันลงนามในสัญญาตามแบบที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกําหนด และ
ได้รับเช็คแล้ว โดยให้ชําระคืนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญา 

การคิดดอกเบี้ยให้เริ่มนับต้ังแต่วันถัดจากวันที่ผู้กู้ยืมเงินรับเงินกู้จนถึงวันที่ผู้ให้กู้
ได้รับชําระหนี้เสร็จสิ้น 

กรณีผู้กู้ยืมเงินเป็นผู้รับการฝึก ให้นับเวลาเริ่มต้นในการชําระคืนเงินกู้และการคิด
ดอกเบี้ยหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกแล้วสามสิบวัน  ทั้งนี้ โดยให้ระบุไว้ในสัญญาให้ชัดเจน 

 
ข้อ ๒๒  ให้ผู้กู้ยืมเงินชําระหนี้เงินกู้ยืม และดอกเบี้ย ด้วยวิธีการผ่อนชําระหนี้เป็น

ประจําทุกเดือน โดย 
(๑) เงินสด หรือเช็คที่ธนาคารรับรอง หรือต๋ัวแลกเงิน หรือธนาณัติ หรือ 
(๒) ชําระเงินผ่านธนาคาร หรือ 
(๓) วิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 
ข้อ ๒๓  ผู้กู้ยืมเงินอาจขออนุญาตผ่อนผันเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ เพื่อผ่อนผัน

ระยะเวลาการชําระหนี้เงินกู้ยืม หากได้รับอนุญาตให้ถือว่าผู้กู้ยืมเงินไม่เป็นผู้ผิดนัดการชําระหนี้เงิน
กู้ยืม 

ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินผิดนัดชําระหนี้ ก่อนที่จะมีการบอกเลิกสัญญา ให้คิดดอกเบี้ย
ให้แก่ผู้กู้ยืมเงินในอตัราร้อยละสิบห้าต่อปี 

 
ข้อ ๒๔  การคิดดอกเบี้ยตามข้อ ๒๓ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร คณะกรรมการอาจ

พิจารณาให้ระงับการคิดดอกเบี้ยในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้  ทั้งนี้ ยกเว้นดอกเบ้ียซึ่งเกิดจากผู้กู้ยืม
เงินนําเงินที่ได้รับจากการกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ตามท่ีระบุในสัญญา และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้
บอกเลิกสัญญาและเรียกเงินกู้คืน 

 
ข้อ ๒๕  การคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้ใช้ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง โดยให้ทําการคิด

ดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือทุกวันสิ้นเดือนแล้วต้ังเป็นดอกเบี้ยค้างรับ 
 
ข้อ ๒๖  การรับชําระคืนเงินกู้ยืมแต่ละเดือน ให้นําไปชําระดอกเบี้ยค้างรับตามข้อ 

๒๕ ก่อนส่วนที่เหลือให้นําไปชําระดอกเบี้ยนับถึงวันที่ชําระหนี้แต่ละครั้ง และเงินต้นคงเหลือ
ตามลําดับ 

 
                                                 

๑๐ ข้อ ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการ
ให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๒๗๑๑  ภายใต้บังคับของข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ หรือข้อ ๒๓ หากผู้กู้ยืมเงินไม่ชําระหนี้
เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญา หรือตามระยะเวลาที่ได้รับการ
ผ่อนผันของคณะกรรมการ หรือไม่ชําระหนี้เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยติดต่อกันเกินสามเดือน รวมทั้งกรณี
เมื่อปรากฏในภายหลังว่าผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิกู้ยืมเงินหรือได้แจ้งข้อความอันเป็นเท็จในสาระสําคัญ
เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินให้ผู้ให้กู้ยืมเงินมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและดําเนินการตามกฎหมายเพื่อบังคับ
ชําระหนี้ต่อไป 

การคิดดอกเบ้ียภายหลังการบอกเลิกสัญญา ให้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อ
ปีนับแต่วันผิดสัญญาจนถึงวันที่ผู้กู้ยืมเงินชําระหนี้เงินกู้ยืมเสร็จสิ้น 

 
หมวด ๕ 

การประนอมหนี้ และการตัดหนี้สูญ 
   

 
ข้อ ๒๘๑๒  ในกรณีที่ผู้ ให้ กู้ยืมเงินบอกเลิกสัญญาแล้ว และยังไม่ได้ส่งเรื่องให้

พนักงานอัยการดําเนินการ หากผู้กู้ยืมเงินได้มีคําขอประนอมหนี้ ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมี
อํานาจประนอมหนี้กับผู้กู้ยืมเงินได้ 

ในกรณีมีคําขอประนอมหนี้ในระหว่างการดําเนินการในชั้นพนักงานอัยการ หรือ
ประนีประนอมยอมความในระหว่างการพิจารณาคดีในชั้นศาล ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
สามารถพิจารณาให้มีการประนอมหนี้หรือประนีประนอมยอมความได้ โดยให้พิจารณาร่วมกับ
พนักงานอัยการ 

การทําสัญญาประนอมหนี้หรือประนีประนอมยอมความตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
ต้องคํานวณจํานวนหนี้ที่จะประนอมหนี้หรือประนีประนอมยอมความ เต็มจํานวนที่ค้างชําระทั้งเงิน
ต้นคงเหลือและดอกเบี้ยที่ค้างชําระ นับจนถึงวันที่ทําสัญญาประนอมหนี้หรือประนีประนอมยอมความ 
และให้ตกลงผ่อนชําระหนี้ตามสัญญาประนอมหนี้หรือประนีประนอมยอมความ โดยคํานึงถึง
ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้และการบริหารจัดการของกองทุนประกอบกันด้วย ดังนี้ 

(๑) หากเงินต้นคงเหลือและดอกเบี้ยค้างชําระรวมกันแล้วไม่เกินห้าหมื่นบาท ให้
ผ่อนชําระหนี้ได้ไม่เกินสิบสองเดือน 

(๒) หากเงินต้นคงเหลือและดอกเบี้ยค้างชําระรวมกันแล้วเกินกว่าห้าหมื่นบาท แต่ไม่
เกินหนึ่งแสนบาทให้ผอ่นชําระหนี้ได้ไม่เกินยี่สิบสี่เดือน 

(๓) หากเงินต้นคงเหลือและดอกเบี้ยค้างชําระรวมกันแล้วเกินกว่าหนึ่งแสนบาทให้
ผ่อนชําระหนี้ได้ไม่เกินสามสิบหกเดือน 

ในกรณีผู้กู้ยืมเงินไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนอมหนี้หรือประนีประนอมยอมความให้
คิดดอกเบี้ยในอตัราร้อยละสิบห้าต่อปี นบัแต่วันที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนอมหนี้หรือประนีประนอม
ยอมความ 
                                                 

๑๑ ข้อ ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการ
ให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๒ ข้อ ๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการ
ให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
ข้อ ๒๘/๑๑๓  ในกรณีผู้กู้ยืมเงินตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่า

ด้วยกองทุนพัฒนาฝีมอืแรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๙ ประสงค์จะขอประนอมหนี้หรือประนีประนอมยอมความ
ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจประนอมหนี้หรือประนีประนอมยอมความกับผู้กู้ยืมเงินได้
โดยให้ปฏิบัติดังนี้ 

(๑) กรณีผู้กู้ยืมเงินประสงค์จะชําระหนี้คืนทั้งหมดในคราวเดียว ให้ชําระคืนเฉพาะ
เงินต้นที่ค้างชําระ โดยให้งดเว้นดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ  ทั้งนี้ จะต้องชําระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ทําสัญญาประนอมหนี้หรอืประนีประนอมยอมความ 

(๒) กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินไม่สามารถชําระเงินต้นที่ค้างชําระคืนทั้งหมดได้ในคราวเดียว 
ให้ทําสัญญาประนอมหนี้หรือประนีประนอมยอมความ โดยให้ผู้กู้ยืมเงินชําระคืนเงินต้นที่ค้างชําระ
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละหนึ่งต่อปีนับแต่วันที่ค้างชําระจนถึงวันที่ทําสัญญาประนอมหนี้หรือ
ประนีประนอมยอมความและให้งดเว้นเบี้ยปรับที่ค้างชําระทั้งหมด  ทั้งนี้ จะต้องชําระหนี้ให้เสร็จสิ้น
ภายในสามปี 

 
ข้อ ๒๘/๒๑๔  ในกรณีลูกหนี้ตามคําพิพากษาในคดีกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือ

แรงงานตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 
๒๕๓๙ ประสงค์จะขอประนอมหนี้ภายหลังศาลมีคําพิพากษา ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมี
อํานาจประนอมหนี้กับลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้นได้ โดยให้ย่ืนคําขอประนอมหนี้ พร้อมชําระหนี้เงิน
ต้นที่ค้างชําระตามสัญญากู้ยืมเงินค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีที่
เกิดขึ้นทั้งหมดใหเ้สร็จสิ้นภายในวันที่ย่ืนคําขอประนอมหนี้ โดยให้งดเว้นดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ 

ในกรณีบุคคลอ่ืนประสงค์จะขอชําระหนี้แทนลูกหนี้ตามคําพิพากษา โดยของดเว้น
ดอกเบี้ยและเบี้ยปรับให้อธิบดีหรอืผู้ซึง่อธิบดีมอบหมายมีอํานาจทําสัญญากับบุคคลดังกล่าวได้ โดยให้
ชําระหนี้เงินต้นที่ค้างชําระตามสัญญากู้ยืมเงิน ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีที่เกิดขึ้นทั้งหมดใหเ้สร็จสิ้นภายในวันที่ทําสัญญา 

ความในข้อนี้ไม่ใช้บังคับแก่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาในคดีกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานที่ได้ใช้สทิธิตามข้อ ๒๘/๑ แล้ว 

 
ข้อ ๒๙๑๕  ในการทําสัญญาประนอมหนี้หรือประนีประนอมยอมความตามข้อ ๒๘ 

และข้อ ๒๘/๑ ให้ผู้กู้ยืมเงินจัดทําสัญญาค้ําประกันหรือจัดหาหลักประกันให้ไว้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน โดยให้
นําความในข้อ ๑๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

                                                 
๑๓ ข้อ ๒๘/๑ เพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการให้กู้ยืม

เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๔ ข้อ ๒๘/๒ เพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการให้กู้ยืม

เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๕ ข้อ ๒๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการ

ให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๒๙/๑๑๖  ในกรณีผู้ค้ําประกันสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตาม
ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ว่าด้วยกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๙ ตาย 
ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจงดการดําเนินคดีกับทายาทของผู้ค้ําประกัน โดยให้
ดําเนินคดีกับผู้กู้ยืมฝ่ายเดียว 

 
ข้อ ๓๐๑๗  ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินที่เป็นผู้รับการฝึก ตาย ถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ

หรือเจ็บป่วยเรื้อรังวิกลจริตหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ในระหว่างอายุสัญญากู้ยืม
เงินหรือในระหว่างผิดนัดชําระหนี้ หรือในระหว่างถูกดําเนินการตามกฎหมายเพื่อบังคับชําระหนี้ หรือ
ในระหว่างสัญญาประนอมหนี้หรอืสัญญาประนีประนอมยอมความ ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
เสนอรายละเอียดของผู้กู้ยืมเงินแต่ละกรณี ต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติตัดหนี้สูญ โดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ในกรณีที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานพิจารณาแล้วเห็นว่าหนี้ของลูกหนี้รายใดมีลักษณะ
ดังนี้ 

(๑) การดําเนินคดีกับลูกหนี้จะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือ 
(๒) ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สนิหรือการสืบทรัพย์ไม่พบทรัพย์อ่ืนใดที่จะนํายึดมาบังคับชําระ

หนี้ได้ ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายจัดทําบัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถชําระหนี้ของ
ลูกหนี้ แ ต่ละรายนํา เสนอคณะกรรมการเพื่อขออนุมั ติ ตัดหนี้สูญ  โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

 
ข้อ ๓๐/๑๑๘  ในกรณีที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานพิจารณาแล้วเห็นว่าหนี้ของลูกหนี้

กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ว่าด้วยกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๙ รายใดมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ลูกหนี้ที่ได้ชําระหนี้คืน ซึ่งมีจํานวนเงินเท่ากับหรือมากกว่าวงเงินกู้ยืมตามสัญญา 
หรือ 

(๒) ลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย 
ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับการติดตามและการ

ชําระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย หรือคําพิพากษาให้ล้มละลาย เสนอคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติตัดหนี้
สญูโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 
ข้อ ๓๑  ความในหมวดนี้ ให้ใช้บังคับแก่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานที่จัดต้ัง

ขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีและดําเนินการบริหารกองทุนตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคมว่าด้วยกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยอนุโลม 

                                                 
๑๖ ข้อ ๒๙/๑ เพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการให้กู้ยืม

เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๗ ข้อ ๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการ

ให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๘ ข้อ ๓๐/๑ เพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการให้กู้ยืม

เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
จุฑาธวัช  อินทรสุขศร ี

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เร่ือง  กําหนดวงเงินกู้ยืมและการชําระเงินคืนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๘  และมาตรา  ๓๙  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ประกอบกับข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓  ข้อ  ๑๗  (๓)  ข้อ  ๒๑  และข้อ  ๒๒   
แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  ว่าด้วยการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจึงออกประกาศไว้  
ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  เร่ือง  กําหนด
วงเงินกู้ยืมและการชําระเงินคืนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  ลงวันที่  ๒๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ข้อ ๒ การให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  ๒.๑ กรณีผู้รับการฝึก  วงเงินกู้ยืมให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเง่ือนไข  ดังนี้ 
   ๒.๑.๑ การฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่มีระยะเวลา  ไม่เกินสามเดือน  วงเงินกู้ยืม

ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการครองชีพระหว่างการฝึกอบรม  ไม่เกินสี่หม่ืนห้าร้อยบาท 
   ๒.๑.๒ การฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่มีระยะเวลา  มากกว่าสามเดือน  แต่ไม่เกิน

หกเดือน  วงเงินกู้ยืมค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการครองชีพระหว่างการฝึกอบรม  ไม่เกินแปดหม่ืนหนึ่งพันบาท 
   ๒.๑.๓ การฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่มีระยะเวลามากกว่าหกเดือน  แต่ไม่เกิน

เก้าเดือน  วงเงินกู้ยืมค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการครองชีพระหว่างการฝึกอบรม  ไม่เกินหนึ่งแสนสองหม่ืน
หนึ่งพันห้าร้อยบาท   

   ๒.๑.๔ การฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่มีระยะเวลา  มากกว่าเก้าเดือนขึ้นไป  
วงเงินกู้ยืมค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการครองชีพระหว่างการฝึกอบรม  ไม่เกินหนึ่งแสนหกหม่ืนสองพันบาท 

     ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการครองชีพระหว่างการฝึกอบรม  ประกอบด้วย 
     (๑) ค่าอาหาร  และค่าเดินทาง  ให้ กู้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 

เก้าพันบาทต่อเดือน   
     (๒) ค่าที่พัก  ให้กู้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินสี่พันห้าร้อยบาทต่อเดือน 
  ๒.๒ กรณีผู้ดําเนินการฝึก  กู้ยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ให้กู้ยืมได้ไม่เกินวงเงินหนึ่งล้านบาทต่อคร้ัง  
โดยพิจารณาจากหลักสูตร  ระยะเวลาการฝึก  จํานวนผู้เข้ารับการฝึก  และค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการฝึกอบรม  
เป็นต้น 

171



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

  ๒.๓ กรณีผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  กู้ยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
พ.ศ.  ๒๕๔๕  ให้กู้ยืมได้ไม่เกินวงเงินหนึ่งล้านบาทต่อคร้ัง  โดยพิจารณาจากสาขาอาชีพ  จํานวนผู้เข้ารับ
การทดสอบ  ค่าตอบแทนผู้ทดสอบ  ค่าวัสดุ  และค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการทดสอบ  เป็นต้น 

  ๒.๔ กรณีผู้ประกอบกิจการ  วงเงินกู้ยืมให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเง่ือนไข  ดังนี้ 
   ๒.๔.๑ กรณีเป็นผู้ดําเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  วงเงินกู้ยืม  ให้ใช้เง่ือนไข

เช่นเดียวกับกรณีผู้ดําเนินการฝึก   
   ๒.๔.๒ การส่งลูกจ้างเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  วงเงินกู้ยืม  

ให้ใช้เง่ือนไขเช่นเดียวกับกรณีผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน   
ข้อ ๓ ให้ผู้ กู้ยืมกรณีผู้รับการฝึกต้องชําระหนี้เงินกู้ยืมพร้อมดอกเบ้ียร้อยละหนึ่งต่อปี   

คืนกองทุนภายหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกแล้วสามสิบวัน  โดยชําระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเป็นรายเดือน   
ไม่เกินวันที่ห้าของเดือนถัดไป  ดังนี้ 

  ๓.๑ การฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่มีระยะเวลา  ไม่เกินสามเดือน  วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 
สี่หม่ืนห้าร้อยบาท  ให้ชําระหนี้เงินกู้ยืมพร้อมดอกเบ้ียร้อยละหน่ึงต่อปี  ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 
ไม่เกินสิบสองเดือน 

  ๓.๒ การฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่มีระยะเวลา  มากกว่าสามเดือน  แต่ไม่เกินหกเดือน  
วงเงินกู้ยืมไม่เกินแปดหม่ืนหนึ่งพันบาท  ให้ชําระหนี้เงินกู้ยืมพร้อมดอกเบ้ียร้อยละหนึ่งต่อปี  ให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาไม่เกินย่ีสิบสี่เดือน 

  ๓.๓ การฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่มีระยะเวลา  มากกว่าหกเดือน  แต่ไม่เกินเก้าเดือน  
วงเงินกู้ยืมไม่เกินหนึ่งแสนสองหม่ืนหนึ่งพันห้าร้อยบาท  ให้ชําระหนี้เงินกู้ยืมพร้อมดอกเบ้ียร้อยละหนึ่งต่อปี  
ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบหกเดือน 

  ๓.๔ การฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่มีระยะเวลา  มากกว่าเก้าเดือนขึ้นไป  วงเงินกู้ยืม
ไม่เกินหนึ่งแสนหกหม่ืนสองพันบาท  ให้ชําระหนี้เงินกู้ยืมพร้อมดอกเบ้ียร้อยละหนึ่งต่อปี  ให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาไม่เกินสี่สิบแปดเดือน 

ข้อ ๔ ให้ผู้ กู้ ยืมกรณีผู้ดําเนินการฝึก  ผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน   
และผู้ประกอบกิจการ  ต้องชําระหนี้เงินกู้ยืมพร้อมดอกเบ้ียร้อยละสามต่อปี  คืนกองทุนนับแต่วันลงนาม
ในสัญญาตามแบบที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกําหนด  และได้รับเช็คแล้ว  โดยชําระเงินกู้ยืมคืนกองทุน 
เป็นรายเดือน  ไม่เกินวันที่ห้าของเดือนถัดไป  และชําระให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินสิบสองเดือน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
หม่อมหลวงปุณฑริก  สมิต ิ
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการสง่เสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเพ่ือชว่ยเหลือหรืออดุหนนุจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๘  วรรคหนึ่ง  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  มาตรา  28  วรรคหนึ่ง  (๓/๒)  และมาตรา  ๓๙  (๓)  แห่งพระราชบญัญตัิ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  พ.ศ.  2564  เป็นต้นไป   
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์ 

การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน  และช่วยเหลือหรืออุดหนุนการด าเนินการของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง   
ลงวันที่  ๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
“ป”ี  หมายความว่า  ปีปฏิทิน 
ข้อ 4 ให้ช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต

ตามมาตรา  ๒๔  ซึ่งด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมีผู้ผ่านการทดสอบในปีที่ผ่านมา
จ านวนตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไป  โดยมีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจ านวนสองหมื่นบาท   
และในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งร้อยคน  มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจ านวนสองร้อยบาทต่อผู้ผ่าน
การทดสอบหนึ่งคน 

ข้อ 5 ให้ช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต
ตามมาตรา  ๒๔  ซึ่งด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่ผู้เข้ารับการทดสอบที่กรมพัฒนา 
ฝีมือแรงงานส่งไปทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ชาติ  ในสาขาอาชีพที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานก าหนด  
โดยมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนนุเป็นคา่ใช้จ่ายในการทดสอบตามที่ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานก าหนด  ทั้งนี้  ไม่เกินอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
ตามมาตรา  25 

ข้อ 6 ให้ช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่ผู้ประกอบกิจการที่มีหน้าที่ส่งเงินสมทบซึ่งได้ส่งเงินสมทบ
เข้ากองทุนภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด  และได้ด าเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานตามมาตรา  ๒๙  วรรคสอง  
ครบตามสัดส่วนที่กฎหมายก าหนดในปีถัดจากปีที่มีหน้าที่ส่งเงินสมทบ  โดยมีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือ
หรืออุดหนุนในอัตราร้อยละยี่สิบห้าของเงินสมทบที่น าส่ง 

 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กันยายน   ๒๕๖๓
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ข้อ 7 ให้ช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่ผู้ประกอบกิจการที่ด าเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ตามมาตรา  ๒๙  วรรคสอง  ในส่วนที่มีการพัฒนาฝีมือแรงงานเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบของลูกจ้างทั้งหมด
ซึ่งได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานในปีที่ผ่านมา  โดยมีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจ านวนสองร้อยบาท
ต่อลูกจ้างหนึ่งคน 

ข้อ 8 ให้ช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่ผู้ประกอบอาชีพ  ผู้ประกอบกิจการ  หรือกลุ่มผู้ประกอบกิจการ 
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของตนตามมาตรา  ๒๖  และได้น ามาตรฐานฝีมือแรงงาน
ดังกล่าวไปใช้ในการทดสอบให้แก่ลูกจ้างภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับการรับรอง  โดยมีสิทธิขอรับเงิน
ช่วยเหลือหรืออุดหนุนในแต่ละสาขา  ระดับละหนึ่งหมื่นบาท 

ข้อ 9 ให้ช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่ผู้ประกอบกิจการที่ส่งลูกจ้างเข้ารับการทดสอบและ 
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  และได้จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างดังกล่าวตามประกาศ
คณะกรรมการค่าจ้าง  เรื่อง  อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ก่อนวันยื่นขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน  โดยมีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจ านวนหนึ่งพันบาท
ต่อลูกจ้างหนึ่งคน  ทั้งนี้  ไม่เกินปีละหนึ่งแสนบาท 

ข้อ 10 ให้ช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่ผู้ประกอบกิจการเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่ลูกจ้างเพื่อเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือน าเทคโนโลยีมาใช้ 
ในการผลิตสินค้าหรือบริการ  โดยมีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน  เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ
หนึ่งแสนบาท  ทั้งนี้  หลักสูตรการฝึกอบรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ข้อ 11 ให้ช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา  ๒๔  
หรือศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา  ๒๖/๔  (๒)  ที่เป็นหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งส่งเงิน 
ค่าทดสอบหรือค่าธรรมเนียมเข้ากองทุนตามมาตรา  ๒๗  วรรคสอง  (๓/๑)  แล้วแต่กรณี  โดยมีสิทธิ
ขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนเป็นจ านวนเท่ากับจ านวนเงินที่ส่งเข้ากองทุน 

ข้อ 12 ให้ช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง  เป็นค่าตอบแทน
และค่าใช้จ่ายอื่นของผู้ประเมิน  และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรับรองความรู้ความสามารถ  ทั้งนี้   
ตามระเบียบของทางราชการ  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาฝีมือแรงงานในกรณีที่ศูนย์ประเมินความรู้
ความสามารถตามมาตรา  ๒๖/๔  (๒)  มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการรับรองความรู้ความสามารถ   
โดยให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามวรรคหนึ่ง  หากเป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน  ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
จัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นกรณีไป 

 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กันยายน   ๒๕๖๓
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ข้อ 13 ให้ช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ในสาขาอาชีพ  ต าแหน่งงาน  หรือลักษณะงาน  ที่อาจเป็น
อันตรายต่อสาธารณะหรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถ  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ในกรณีที่งบประมาณมีจ านวนไม่เพียงพอและจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ิมเติมจากเป้าหมายที่ได้รับ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดยให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายประจ าปีเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามวรรคหนึ่ง  หากเป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน  ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
จัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นกรณีไป 

ข้อ 14 ให้ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนตามข้อ   4  ข้อ  5   
ข้อ  6  ข้อ  7  ข้อ  8  ข้อ  9  ข้อ  10  หรือข้อ  11  ยื่นค าขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามแบบ 
ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานก าหนดภายในก าหนดเวลา  ดังนี้ 

(1) ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน   ส าหรับผู้มีสิทธิ 
ตามข้อ  4  ข้อ  5  ข้อ  8  ข้อ  9  ข้อ  10  หรือข้อ  11 

(2) ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันถัดจากวันสุดท้ายที่กฎหมายก าหนดให้ยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบ
เข้ากองทุน  ส าหรับผู้มีสิทธิตามข้อ  6  หรือข้อ  7 

การยื่นค าขอตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่นตามจังหวัดที่สถานประกอบกิจการ  ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน  หรือศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตั้งอยู่   แล้วแต่กรณี  โดยในกรุงเทพมหานคร   
ให้ยื่น  ณ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  13  กรุงเทพมหานครหรือส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่  ในจังหวัดอื่น  ให้ยื่น  ณ  หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น 

ข้อ 15 เมื่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับค าขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนแล้ว  ให้พิจารณา
ค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ  หากเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  ให้อนุมัติค าขอ 
และจ่ายเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่ผู้ยื่นค าขอ 

ข้อ 16 การจ่ายเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน  ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือแรงงานว่าด้วยการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการบริหารกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

ข้อ 17 ผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รายงานการด าเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานทราบตามแบบ 

ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานก าหนด  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 
(๒) ยินยอมให้นายทะเบียน  พนักงานเจ้าหน้าที่  หรือคณะกรรมการ  ติดตาม  ตรวจตรา 

และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานตามที่ได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 
ข้อ 18 ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานรายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการ 
ข้อ 19 ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดท าทะเบียนคุมผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน   

เพื่อติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุน 
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ข้อ 20 ผู้ที่มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อช่วยเหลือ
หรืออุดหนุนกิจการใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  และช่วยเหลือหรืออุดหนุน 
การด าเนินการของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง  ลงวันที่  ๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
และประสงค์จะขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนดังกล่าว  ต้องยื่นค าขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 
ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่  31  มีนาคม  2564  และให้น าความในข้อ  14  วรรคสอง  ข้อ  15  ข้อ  16  
ข้อ  17  ข้อ  18  และข้อ  19  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  24  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

สุทธิ  สโุกศล 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

้หนา   ๒๒
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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่ลูกจ้าง 

เพื่อเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือนําเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ 
 

 

โดยท่ีประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  เร่ือง  หลักเกณฑ์การใช้จ่าย
เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใด ๆ  ที่เก่ียวกับการส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน  และช่วยเหลือหรืออุดหนุนการดําเนินการของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง  
กําหนดให้ช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่ผู้ประกอบกิจการเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนา
ทักษะความรู้ให้แก่ลูกจ้างเพื่อเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือนําเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ  
โดยมีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน  เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละหนึ่งแสนบาท  ทั้งนี้  หลักสูตรการฝึกอบรม
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงานประกาศกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  28  (3)  และมาตรา  39  (3)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  2545  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสง่เสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2557  และข้อ  10  ของประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
เร่ือง  หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใด ๆ   
ที่เก่ียวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  และช่วยเหลือหรืออุดหนุนการดําเนินการของศูนย์ประเมิน
ความรู้ความสามารถกลาง  ลงวันที่  9  มิถุนายน  พ.ศ.  2560  คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงานจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ในประกาศนี้ 
“ผู้ประกอบกิจการ”  หมายความว่า  ผู้ประกอบกิจการที่ฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาทักษะ

ความรู้ให้แก่ลูกจ้างเพื่อเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือนําเทคโนโลยีมาใช้ในการผลติสินค้าหรือบริการ 
“หลักสูตรการฝึกอบรม”  หมายความว่า  หลักสูตรที่จะใช้ในการฝึกอบรม  รายละเอียดที่เก่ียวข้อง  

และรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรม 
“หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม”  หมายความว่า  หลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือ

แรงงานที่มีเนื้อหาเก่ียวกับการสร้างสรรค์  ประดิษฐ์เคร่ืองจักร  เคร่ืองมือ  หรืออุปกรณ์ขึ้นใหม่  หรือพัฒนา
ดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดีย่ิงขึ้นเพื่อให้การทํางานได้ผลดี  มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงกว่าเดิม 

“หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อนําเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ”  หมายความว่า  หลักสูตร
การฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่มีเนื้อหาเก่ียวกับการนําเทคโนโลยีระบบก่ึงอัตโนมัติ  ระบบอัตโนมัติ  หรือการควบคุม
โดยระบบไร้สาย  มาใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ  เพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการผลิตสินค้าหรือ
ให้บริการได้ดีย่ิงขึ้น  สามารถผลิตสินค้ามีคุณภาพได้ปริมาณมากขึ้น  ทํางานได้รวดเร็วขึ้น  เพิ่มผลผลิต  
หรือลดการสูญเสีย   
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“อุตสาหกรรมเป้าหมาย”  หมายความว่า  อุตสาหกรรมเป้าหมายตามกฎหมายว่าด้วยการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย  รองรับนโยบายประเทศไทย  4.0  
ดังนี้ 

(1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
(2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ   
(3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับคุณภาพ 
(4) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
(5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 
(6) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 
(7) อุตสาหกรรมการบิน 
(8) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
(9) อตุสาหกรรมดิจิทัล 

(10) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
ข้อ 2 หลักสูตรที่จะใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่ลูกจ้างของ

ผู้ประกอบกิจการที่จะขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  จะต้องเป็นหลักสูตร  
ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีการฝึกอบรมเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม  ต้องเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อสร้างสรรค์
นวัตกรรมตามบัญชีทา้ยประกาศนี้ 

(2) กรณีการฝึกอบรมเพื่อนําเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ  ต้องเป็นหลักสูตร
การฝึกอบรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย  มีระยะเวลาการฝึกไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมง  และต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   

ข้อ 3 ผู้ประกอบกิจการมีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงาน  ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีจัดฝึกอบรมเอง  มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามรายการ  ดงัต่อไปนี้ 
  ก. ค่าตอบแทนวิทยากร  เท่าที่จ่ายจริง  ไม่เกินชั่วโมงละห้าพันบาท 
  ข. ค่าวัสดุที่จะใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  โดยจะต้องมีลักษณะการใช้สอดคล้องกับ

เนื้อหาวิชาในหลักสูตรนั้น ๆ  และไม่ปะปนกับที่ใช้ในการประกอบกิจการ  ทั้งนี้  เท่าที่จ่ายจริง  เฉลี่ยจาก
ผู้เข้ารับการฝึกแต่ละคน  ไม่เกินคนละสี่พันบาท   

(2) กรณีส่งลูกจ้างไปเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน
เป็นค่าลงทะเบียนเท่าที่จ่ายจริง  ไม่เกินคนละหนึ่งหม่ืนบาท   

ข้อ 4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเป็นลูกจ้างของผู้ประกอบกิจการที่จะขอรับเงินช่วยเหลือหรือ
อุดหนุน  และปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรที่จะฝึกอบรม 
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ข้อ 5 ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์จะขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน  ต้องย่ืนหลักสูตร 
การฝึกอบรมที่จะขอรับเงินอุดหนุน  ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
การฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ตามแบบ  ขร.1  ท้ายประกาศน้ี 

หลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ผู้ประกอบกิจการนําไปใช้ในการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงานได้  หากจําเป็นต้องเปล่ียนแปลงกําหนดการฝึกอบรม  สถานที่ฝึกอบรม  หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ให้แจ้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทราบเป็นหนังสือก่อนดําเนินการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้ย่ืน  ณ  ท้องที่ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่   
ในกรุงเทพมหานครให้ย่ืน  ณ  หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร   
ในจังหวัดอื่นให้ย่ืน  ณ  หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ตัง้อยู่ในจังหวัดนั้น 

ข้อ 6 เม่ือดําเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้น  ให้ผู้ประกอบกิจการย่ืนคําขอรับเงินช่วยเหลือหรือ
อุดหนุน  พร้อมเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง  ภายในหกสิบวันนับแต่วันเสร็จสิ้นการฝึกอบรม  แต่ไม่เกิน
วันที่  31  มีนาคมของปีถัดไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

หม่อมหลวงปุณฑริก  สมิติ 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการสง่เสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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บัญชีรายช่ือหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม 
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่ลูกจ้าง 
 เพื่อเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือน าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ 

 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร 
ระยะเวลา
การฝึก 
(ชั่วโมง) 

หัวข้อวิชา 

1 สาขา การออกแบบสมองกลฝังตัว 
ในโรงงานอุตสาหกรรม 

30 1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
2. การใช้เครื่องมือวัดค่าทางไฟฟ้า 
    และอิเล็กทรอนิกส์ 
3. การอ่านแบบวงจร การเลือก 
    อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
    และการเลือก Footprint ส าหรับ 
    ระบบสมองกลฝังตัว 
4. การออกแบบลายวงจรพิมพ์ 
    และสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ตามแบบ 
    ที่ก าหนด 
5. การประกอบชิ้นส่วนและทดสอบ 
    วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
6. การเขียนโปรแกรมควบคุมส าหรับ 
    ระบบสมองกลฝังตัว 
7. ปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการสร้าง   
    ซอฟต์แวร์และติดตั้งลงบอร์ด 
8. การวัดและประเมินผล 
 

2 สาขา การควบคุมหุ่นยนต์ในระบบงาน
อุตสาหกรรม 

18 1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
2. กลไกและหลักการท างานพ้ืนฐาน 
    ของหุ่นยนต์ 
3. การใช้ค าสั่งควบคุมการเคลื่อนที่ 
    ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
4. การใช้ค าสั่งก าหนดเงื่อนไข 
    การท างานของหุ่นยนต์ 
    อุตสาหกรรม 
5. การติดต่อสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์ 
    อุตสาหกรรมกับระบบอัตโนมัติ 
6. การวัดและประเมินผล 
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2 
 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร 
ระยะเวลา
การฝึก 
(ชั่วโมง) 

หัวข้อวิชา 

3 สาขา การใชโ้ปรแกรมเมเปิล้ลอจิก
คอนโทรลเลอร์ขัน้สูง 

 

30 1. ทบทวนความรู้ทางฟังก์ชัน
พ้ืนฐานต่าง ๆ 

2. การสร้าง Function และ 
Function Block 

3. การใช้ Function พิเศษชนิด
ต่างๆ เช่น OB100  OB101 
OB102 ฯลฯ 

4. การสร้าง Library 
5. การเขียนโปรแกรมแบบ SFC 

(Sequential Function Chart) 
6. การวัดและประเมินผล 

4 สาขา การสร้างภาพเคลื่อนไหว 
แบบ 3 มิติ (3D Animation) 

36 1. ขั้นตอนและกระบวนการสร้าง
งาน 3D Animation 

2. การพัฒนาบท Storyboard  
    และการออกแบบตัวละคร/ฉาก 
3. การข้ึน Model 
4. การลงสีตัวละครและฉาก 

และการจัดแสง Render 
5. การท า Animation 
6. การจัดองค์ประกอบ Composite 
    และ Effect 
7. การวัดและประเมินผล 

 
5 สาขา การจ าลองโมเดลสายการผลติ

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพดว้ยโปรแกรม 
Automation Plant Simulation 

 

24 
 

1. พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับ   
     สายการผลิต 
2. การสร้าง Model 7 Waste  

โดยใช้ Software Simulation 
3. จ าลองโมเดล การผลิตมากเกินไป  
    (Over production) 
4. จ าลองโมเดลคลังสินค้า    
     (Inventory) 
 

181



3 
 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร 
ระยะเวลา
การฝึก 
(ชั่วโมง) 

หัวข้อวิชา 

5. จ าลองโมเดลการล าเลียง   
    (Transport) 
6. จ าลองข้อบกพร่องในการผลิต   
    (Defect) เพ่ือศึกษาผลกระทบ 
    ต่อการผลิต 
7. จ าลองโมเดลประสิทธิภาพ 
    การท างานของคน (Idle Time) 
8. จ าลองการเคลื่อนไหว   
    (Movement) 
9. จ าลองข้ันตอนการผลิตที่มาก 

เกินความจ าเป็น (Over 
Processing) เพ่ือศึกษาผลกระทบ 

10. วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือปรับปรุง 
      ในแต่ละ Model โดยใช ้
      เครื่องมือใน Simulation  
11. การเลือกแนวทางการปรับปรุง 
      ที่ดีที่สุด 
12. การจัดท าเอกสารเพ่ือเสนอ 
      แนวทางการปรับปรุง 
13. การวัดและประเมินผล 
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แบบ ขร. 1 

 
 
 
 

แบบขอรบัความเห็นชอบ 
หลกัสตูรการฝกึอบรมฝีมือแรงงานเพือ่พฒันาทกัษะความรู้ใหแ้กล่กูจ้าง 

เพื่อเปน็การสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือนําเทคโนโลยีมาใช้ในการผลติสนิค้าหรือบริการ 
 

เขียนที่............................................................. 
วันที่ ...................เดือน................. พ.ศ .............  

 
เรียน................................................................................... 
 

1. รายละเอียดเก่ียวกับผู้ขอรับความเห็นชอบหลักสูตรการฝึกอบรม 

    ช่ือ.......................................................................................................................................................................... 

 เลขที่บัญชีผู้ประกอบกิจการ  -  -  

 โดย (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................ผู้มีอํานาจทําการแทน/ผู้รับมอบอํานาจ 
 ต้ังอยู่เลขที่.......................................... หมู่ที่..........................ตรอก/ซอย................................................................. 
 ถนน.....................................................แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ...................................... 
 จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์......................................โทรศพัท์............................................ 
 โทรศัพท์มือถือ.....................................โทรสาร........................................................................................................ 
 E-mail..................................................................................................................................................................... 
 ประกอบกิจการประเภท...........................................................................จํานวนลูกจ้าง....................................คน 

ช่ือผู้ประสานงาน ......................................  .................................................โทรศัพท์ ................. ..............................
โทรสาร............................. ................... E-mail......................................................................................................... 

2. ขอรับความเห็นชอบหลักสูตรการฝึกอบรม  
 หลักสูตรการฝกึอบรมเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 ช่ือหลักสูตร สาขา การออกแบบสมองกลฝังตัวในโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน................รุ่น 
 ช่ือหลักสูตร สาขา การควบคุมหุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม จํานวน................รุ่น 
 ช่ือหลักสูตร สาขา การใช้โปรแกรมเมเปิล้ลอจิกคอนโทรลเลอร์ช้ันสูง จํานวน................รุ่น 
 ช่ือหลักสูตร สาขา การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ (3D Animation) จํานวน................รุ่น 
 ช่ือหลักสูตร สาขา การจําลองโมเดลสายการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จํานวน................รุ่น 

 ด้วยโปรแกรม Automation Plant Simulation 
 หลกัสูตรการฝกึอบรมเพ่ือนําเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสนิค้าหรือบริการ 

(1) หลักสูตร....................................................................................................................จํานวน................รุ่น 
(2) หลักสูตร....................................................................................................................จํานวน................รุ่น 
(3) หลักสูตร....................................................................................................................จํานวน................รุ่น 
 

สาํหรับเจ้าหน้าท่ี 
เลขท่ี                       -                     -            
วันท่ีรับ........................................................................ 
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3. รายละเอียดเก่ียวกับการฝึกอบรม 
    3.1 ช่ือหลักสูตร...................................................................................................................................รุ่นที่........... 
 (1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม   จํานวน ...................................คน 

(2) ระยะเวลาในการฝึกอบรม   จํานวน....................................ช่ัวโมง 
           วันที่......................................................ถึง................................................................จํานวน ............... คน 
       (3) ช่ือสถานที่ฝกึอบรม.................................................................................................................................... 

 ต้ังอยู่เลขที่......................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย................................ถนน............................................. 
 แขวง/ตําบล....................................เขต/อําเภอ....................................จังหวัด......................................... 
 รหัสไปรษณีย์.................................โทรศพัท์.........................................โทรศพัท์มือถือ............................. 
 โทรสาร..........................................Email………................……....…………………………………………………….... 

(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
  (4.1) กรณีจดัฝึกอบรมเอง 
            (4.1.1) ค่าตอบแทนวิทยากร 

              จํานวน..........ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ..........................บาท จํานวนเงิน................................บาท 
    (4.1.2) ค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จะใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน จะต้องมีลักษณะการใช้สอดคล้องกับ  
    เน้ือหาวิชาในหลักสูตรน้ัน ๆ และไม่ปะปนกับที่ใช้ในการประกอบกิจการ 
                 จํานวนเงิน........................บาท ผู้รับการฝกึ............คน เฉลี่ยต่อคนเป็นเงิน...............บาท 

  (4.2) กรณสี่งลูกจ้างไปเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 
           จํานวน............................คน จํานวนเงิน................................บาท 
 

 รวมค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรม  
 จํานวนเงิน.........................................บาท  เฉลี่ยต่อคนเป็นเงิน.........................................บาท 

    3.2 ช่ือหลักสูตร...................................................................................................................................รุ่นที่........... 
 (1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม   จํานวน ...................................คน 

(2) ระยะเวลาในการฝึกอบรม   จํานวน....................................ช่ัวโมง 
           วันที่......................................................ถึง................................................................จํานวน ............... คน 
       (3) ช่ือสถานที่ฝกึอบรม.................................................................................................................................... 

 ต้ังอยู่เลขที่......................หมู่ที.่............ตรอก/ซอย................................ถนน............................................. 
 แขวง/ตําบล....................................เขต/อําเภอ....................................จังหวัด......................................... 
 รหัสไปรษณีย์.................................โทรศพัท์.........................................โทรศพัท์มือถือ............................. 
 โทรสาร..........................................Email………................……....…………………………………………………….... 

(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
  (4.1) กรณีจดัฝึกอบรมเอง 
            (4.1.1) ค่าตอบแทนวิทยากร 

             จํานวน...........ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ..........................บาท จํานวนเงิน................................บาท 
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    (4.1.2) ค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จะใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน จะต้องมีลักษณะการใช้สอดคล้องกับ  
    เน้ือหาวิชาในหลักสูตรน้ัน ๆ และไม่ปะปนกับที่ใช้ในการประกอบกิจการ 
                 จํานวนเงิน........................บาท ผู้รับการฝกึ............คน เฉลี่ยต่อคนเป็นเงิน...............บาท 

  (4.2) กรณสี่งลูกจ้างไปเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 
           จํานวน............................คน จํานวนเงิน................................บาท 
  

รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
 จํานวนเงิน.........................................บาท  เฉลี่ยต่อคนเป็นเงิน.........................................บาท 

    3.3 ช่ือหลักสูตร...................................................................................................................................รุ่นที่........... 
 (1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม   จํานวน ...................................คน 

(2) ระยะเวลาในการฝึกอบรม   จํานวน....................................ช่ัวโมง 
           วันที่......................................................ถึง................................................................จํานวน ............... คน 
       (3) ช่ือสถานที่ฝึกอบรม.................................................................................................................................... 

 ต้ังอยู่เลขที่......................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย................................ถนน............................................. 
 แขวง/ตําบล....................................เขต/อําเภอ....................................จังหวัด......................................... 
 รหัสไปรษณีย์.................................โทรศพัท์.........................................โทรศพัท์มือถือ............................. 
 โทรสาร..........................................Email………................……....…………………………………………………….... 

(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
  (4.1) กรณีจดัฝึกอบรมเอง 
            (4.1.1) ค่าตอบแทนวิทยากร 

             จํานวน...........ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ..........................บาท จํานวนเงิน................................บาท 
    (4.1.2) คา่วัสดุต่าง ๆ ที่จะใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน จะต้องมีลักษณะการใช้สอดคล้องกับ  
    เน้ือหาวิชาในหลักสูตรน้ัน ๆ และไม่ปะปนกับที่ใช้ในการประกอบกิจการ 
                 จํานวนเงิน........................บาท ผู้รับการฝกึ............คน เฉลี่ยต่อคนเป็นเงิน...............บาท 

  (4.2) กรณสี่งลูกจ้างไปเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 
           จํานวน............................คน จํานวนเงิน................................บาท 

 รวมค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรม  
 จํานวนเงิน........................................บาท  เฉลี่ยต่อคนเป็นเงิน.........................................บาท 

4. รวมค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรมทั้งหมด 
    จํานวนเงิน...................................................บาท  เฉลี่ยต่อคนเป็นเงิน............................................บาท 
5. ผลทีค่าดว่าจะได้รบัจากการฝกึอบรม 
 5.1 ลดตน้ทนุ 

 ลดขั้นตอนการผลิตสินค้าหรือบริการ 
 ลดเวลาในการทํางาน 
 ลดการสูญเสีย 
 ลดอุบัติเหตุหรือโรคที่เกิดจากการทํางาน 
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คําอธิบาย......................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 5.2 เพิ่มรายได ้

 เพ่ิมผลผลติสินค้าหรือบริการมากขึ้น 
 สนิค้าหรือบริการมีคุณภาพมากข้ึน 
 ลกูจ้างมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 สถานประกอบกิจการมีรายได้มากขึ้น 
คําอธิบาย......................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

6. เอกสารหลักฐานประกอบ 
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
  หนังสือมอบอํานาจทําการแทนนิติบุคคล พร้อมติดอากรแสตมป์ (กรณีมีการมอบอํานาจ) 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ) 
  หลักสูตรการฝึกอบรม (กรณีฝึกอบรมหลักสูตรเพ่ือนําเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ) 
 เอกสารรายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

  เอกสารอ่ืน ๆ.........(โปรดระบุ)................................................................................................................ 
  สําเนาเอกสารหลักฐานให้รับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นและเอกสารหลักฐานที่แนบแบบขอรับความเห็นชอบถูกต้อง  
และเป็นความจริงทุกประการ 

 
      ลงช่ือ........................................................ ผู้ย่ืนคําขอ 
             (......................................................)    
     

        สําหรับเจ้าหน้าที่ 
ความเห็นเจ้าหน้าที่  
 เอกสารครบถ้วน 
 เห็นควรให้ความเห็นชอบ 
 เห็นควรไม่ให้ความเห็นชอบ เหตุผล.......................... 
..........................................................................................
..........................................................................................
.......................................................................................... 
 
       ลงช่ือ............................................................... 

(............................................................) 
       ตําแหน่ง.......................................................... 
                    วันที่............/............./......... 

 
 
 เห็นชอบ 
 ไม่เห็นชอบ เหตุผล................................................. 
......................................................................................
......................................................................................
...................................................................................... 
 
    ลงช่ือ............................................................... 

 (...........................................................)       
    ตําแหน่ง....................................................... 
                 วันที่ ........../...................../...  
 

 

ประทับตราบริษัท 
(ถ้ามี) 
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  หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงแรงงาน 
เร่ือง  กําหนดประเภท  ขนาด  และท้องที่ที่ผูป้ระกอบกิจการต้องส่งเงินสมทบ 

เข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๒๙  วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการส่งเสริม
การพัฒนาฝมืีอแรงงานจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงแรงงาน  เร่ือง  กําหนดประเภท  ขนาด 
และท้องที่ที่ผู้ประกอบกิจการต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงแรงงาน  เร่ือง  กําหนดประเภท  ชนิด  ขนาด  จํานวนลูกจ้าง  

สัดส่วนของผู้รับการฝึกกับจํานวนลูกจ้างทั้งหมด  และท้องที่ที่ผู้ประกอบกิจการต้องส่งเงินสมทบ 
เข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  ลงวันที่  ๖  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ข้อ ๔ ให้ผู้ประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  หรือธุรกิจอย่างอื่นในทุกท้องที่
ซึ่งมีลกูจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนข้ึนไป  ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามอัตราที่กําหนดไว้
ในประกาศกระทรวงแรงงานซึ่งออกตามความในมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติสง่เสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  เว้นแต่ 

(๑) ผู้ประกอบกิจการเพาะปลูก  ประมง  ป่าไม้  เลี้ยงสัตว์และนาเกลือ  ซึ่งมิได้ใช้ลูกจ้างตลอดปี
และไม่มีงานลักษณะอื่นรวมอยู่ด้วย 

(๒) ผู้ประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
(๓) ผู้ประกอบกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(๔) มูลนิธิ  องค์กรการกุศล  และองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่ไม่แสวงหากําไรทางเศรษฐกิจ 
ข้อ ๕ การคํานวณจํานวนลูกจ้างของผู้ประกอบกิจการตามข้อ  ๔  ในระหว่างปีปฏิทินให้คํานวณ

จํานวนลูกจ้างทั้งหมดในปีนั้น  โดยใช้จํานวนรวมของลูกจ้าง  ณ  วันสิ้นเดือนของทุกเดือนนับแต่เดือน 
ที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนข้ึนไปหารด้วยจํานวนเดือนดังกล่าว 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลเอก  สรุศักดิ์  กาญจนรัตน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
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   หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

เร่ือง  หลักเกณฑ์ของผู้ประกอบกิจการที่ไม่ตอ้งส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๙  วรรคสอง  และมาตรา  ๓๙  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  จึงกําหนดหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบ
กิจการที่ไม่ตอ้งส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานไว ้ ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ผูป้ระกอบกิจการซึ่งจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างของตนหรือมีลูกจ้าง
เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  
หรือมีลูกจ้างผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ  อย่างใดอย่างหน่ึงหรือรวมกันในสัดส่วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้าสิบของจํานวนลูกจ้างทั้งหมดในแต่ละปีปฏิทิน  ผู้ประกอบกิจการนั้นไม่ต้องส่งเงินสมทบเข้า
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในปีนั้น 

ข้อ ๒ ผู้ประกอบกิจการซึ่งไม่ได้ดําเนินการตามข้อ  ๑  หรือดําเนินการในสัดส่วนที่น้อยกว่า
ร้อยละห้าสิบของจํานวนลูกจ้างทั้งหมดในแต่ละปีปฏิทิน  ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ตามจํานวนที่ไม่ได้ดําเนินการหรือดําเนินการไม่ครบตามข้อ  ๑ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
นคร  ศิลปอาชา 

ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ประธานกรรมการสง่เสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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ประกาศกระทรวงแรงงาน 
เรื่อง อัตราเงินสมทบ วิธีการเรียกเก็บเงินสมทบ คาจางข้ันต่ำและขั้นสูง 

ที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

    

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ และมาตรา ๓๐ 
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน โดยคำแนะนํา
ของคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้  

 
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราเงินสมทบ วิธีการเรียกเก็บ 

เงินสมทบ คาจางขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน”  
 
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
 
ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราเงินสมทบ วิธีการเรียกเก็บเงินสมทบ 

คาจางขั้นต่ำและข้ันสูงที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
ขอ ๔ ในประกาศนี้  
“เงินสมทบ” หมายความวา เงินที่ผูประกอบกิจการในประเภท ขนาดและทองที่ที ่รัฐมนตรี 

ประกาศกำหนด  สงสมทบเขากองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ในกรณีไมจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานใหแก
ลูกจางของตนหรือไมมีลูกจางเขารับการทดสอบและผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ หรือไมมีลูกจาง 
ผูผานการรับรองความรูความสามารถ หรือจัดใหมีการดำเนินการดังกลาว อยางใดอยางหนึ่ง หรือรวมกันไมครบ 
ตามสัดสวนทีก่ำหนด  

“ป” หมายความวา ปปฏิทิน 
 
ขอ ๕ ใหผู ประกอบกิจการที่ตองสงเงินสมทบเขากองทุนพัฒนาฝมือแรงงานสงเงินสมทบ 

เขากองทุน ในอัตรารอยละหนึ่งของคาจางที ่ผู ประกอบกิจการจายในปสุดทายกอนปที ่มีการสงเงินสมทบ 
ตามสัดสวนลูกจาง ที่ไมไดจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงาน หรือไมมีลูกจางเขารับการทดสอบและผานการทดสอบ
มาตรฐาน ฝมือแรงงานแหงชาติ หรือไมมีลูกจางผูผานการรับรองความรูความสามารถ หรือจัดใหมีการดำเนินการ
ดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันไมครบตามสัดสวนที่กำหนด โดยคิดจากคาจางขั้นต่ำและขั้นสูงที่กำหนดไว 
ตามขอ ๖ 

 
ขอ ๖ ใหคาจางขั ้นต่ำและขั ้นสูงที ่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบเปนอัตราเดียวกัน 

เปนจำนวนเดอืนละเทากับคาจางข้ันต่ำสุดตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานคณูสามสิบ 
 
ขอ ๗ เงินสมทบใหคํานวณจากอัตราคาจางขั้นต่ำและขั้นสูงตามที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนํา 

ของคณะกรรมการประกาศกำหนด คูณจำนวนลูกจางที่ไมจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานหรือไมมีลูกจาง  
เขารับการทดสอบและผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ หรือไมมีลูกจางผูผานการรับรอง ความรู
ความสามารถ หรือจัดใหมีการดำเนินการดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันไมครบ ตามสัดสวนท่ีกำหนด 
คูณจำนวนเดอืนที่มีหนาที่สงเงินสมทบในแตละป คูณอัตราเงินสมทบที่รัฐมนตรี ประกาศกำหนด 
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ขอ ๘ ผูประกอบกิจการที่ตองสงเงินสมทบ จะตองสงเงินสมทบเขากองทุนเปนรายป โดยย่ืน
แบบแสดงการสงเงินสมทบตามที่อธิบดีกำหนดพรอมสงเงนิสมทบ ภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป 

 
ขอ ๙1 การยื่นแบบแสดงการสงเงินสมทบตามขอ ๘ ใหยื่นดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของ

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน เวนแตในกรณีที่ยังไมสามารถยื่นดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได หรือระบบอิเล็กทรอนิกส
ขัดของ กรณีสถานประกอบกิจการตั้งอยู ในกรุงเทพมหานคร ใหยื ่น ณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 13 
กรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 5 กรณีสถานประกอบกิจการ
ตั้งอยูในจังหวัดอ่ืน ใหยื่น ณ หนวยงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงานที่ตั้งอยูในจังหวัดนั้น  

กรณีที่ผูประกอบกิจการมีสาขาหรือมีลูกจางทำงานในทองที่อื่นดวย ใหนับรวมจำนวนลูกจาง
ของสาขาทุกแหงเขาดวยกัน และใหสำนักงานใหญยื่นแบบแสดงการสงเงนิสมทบรวมกัน 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พลเอก สุรศกัดิ์  กาญจนรัตน 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงแรงงาน 

 
1 ขอ 9 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราเงินสมทบ วิธีการเรียกเก็บเงินสมทบ 

คาจางข้ันต่ำและขั้นสูงท่ีใชเปนฐานในการคำนวณเงนิสมทบกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) 
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 หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
เรื่อง   การอนญุาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณท่ีผูดาํเนินการฝกนําเขามา 
ในราชอาณาจักรเพื่อใชในการฝกอบรมฝมือแรงงานในศนูยฝกอบรมฝมอืแรงงาน 

 
 

เพ่ืออนุวัตรตามประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  การลดอัตราอากรและการยกเวนอากรศุลกากร  
ตามมาตรา  ๑๒  แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐  (ฉบับที่  ๘)  ลงวันที่  ๙  
กรกฎาคม  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา   ๓๔  และมาตรา   ๓๙  (๓)  แหงพระราชบัญญัติสงเสริม 
การพัฒนาฝมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  จึงกําหนดเงื่อนไข
การอนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณท่ีผูดําเนินการฝกนําเขามาในราชอาณาจักร 
เพ่ือใชในการฝกอบรมฝมือแรงงานในศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ผูดําเนินการฝกใดประสงคจะนําเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณเขามาในราชอาณาจักร
เพ่ือใชในการฝกอบรมฝมือแรงงานในศูนยฝกอบรมฝมอืแรงงานใหย่ืนคําขอตอนายทะเบียน 

การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง  ในกรุงเทพมหานครใหย่ืน  ณ  กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  ในจังหวัดอื่น
ใหย่ืน  ณ  สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคหรือศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด  ท่ีศูนยฝกอบรมฝมือ
แรงงานของผูดําเนินการฝกนั้นตั้งอยู 

ขอ ๒ เมื่อนายทะเบียนไดรับคําขอพรอมเอกสารหลักฐานตามขอ  ๑  แลว  ใหตรวจสอบ 
คําขอและความครบถวนของเอกสารแลวเสนอตอคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน   
โดยพิจารณาความจําเปนและความเหมาะสม  ดังตอไปนี้ 

(๑) เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณตองนําเขามาเพื่อใชในการฝกอบรมฝมือแรงงานในศูนย
ฝกอบรมฝมือแรงงาน  และมีจํานวนเหมาะสมสอดคลองกับสาขาอาชีพท่ีดาํเนินการฝก 

(๒) รายการเครื่องมือ  เครื่องจักรและอุปกรณตามขอ  (๑)  จะตองเปนของที่ไมมีการผลิต
ภายในประเทศ  หรือหากมีการผลิตภายในประเทศแตผูดําเนินการฝกมีความจําเปนตองใชเพ่ือการฝกอบรม
ฝมือแรงงาน 

ขอ ๓ เมื่อคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  พิจารณาแลวเห็นวาผูย่ืนคําขอ 
มีเหตุผลและความจําเปนตามวัตถุประสงคการใชงาน  ใหนายทะเบียนออกหนังสืออนุญาตรายการ
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 หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณท่ีนําเขามาในราชอาณาจักรแกผูย่ืนคําขอ  เพ่ือนําไปเปนหลักฐานประกอบ 
การยื่นขอยกเวนอากรขาเขาและภาษีมูลคาเพิ่มตอไป 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานไมอนุญาตใหแกผู ย่ืนคําขอรายใด 
ใหนายทะเบยีนมีหนังสือแจงการไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูย่ืนคําขอทราบ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

จารุพงศ  เรืองสุวรรณ 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

199



 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เร่ือง  แบบของเคร่ืองหมาย  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการอนุญาตและการใช้เคร่ืองหมาย 

ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ประกอบกิจการซึ่งจ้างงานผูไ้ด้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๓/๑  (๓)  และมาตรา  ๓๙  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจึงกําหนดแบบ
ของเครื่องหมาย  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการอนุญาตและการใช้เคร่ืองหมายที่แสดงให้เห็นว่า
เป็นผู้ประกอบกิจการซึ่งจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เคร่ืองหมายที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ประกอบกิจการซึ่งจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรอง
ความรู้ความสามารถให้เป็นไปตามแบบ  คร.๒๔  ท้ายประกาศน้ี 

ข้อ ๒ ผู้ประกอบกิจการที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ประกอบกิจการ
ซึ่งจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ  ต้องจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
เต็มตามจํานวนของลูกจ้างในสาขาอาชีพ  ตําแหน่งงาน  หรือลักษณะงาน  ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ 
หรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ข้อ ๓ ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้เคร่ืองหมายที่แสดงให้เห็นว่าเป็น 
ผู้ประกอบกิจการซึ่งจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ  ให้ย่ืนคําขอต่อนายทะเบียนพร้อมเอกสาร
หลักฐานตามที่กําหนดไว้ในแบบ  คร.๒๕  ท้ายประกาศน้ี 

การย่ืนคําขอตามวรรคหน่ึง  ให้ย่ืน  ณ  ท้องที่ที่สถานประกอบกิจการของผู้ประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่  
ในกรุงเทพมหานคร  ให้ย่ืน  ณ  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ในจังหวัดอื่น  ให้ย่ืน  ณ  หน่วยงานของ 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น 

ข้อ ๔ เม่ือนายทะเบียนได้รับคําขอแล้ว  ให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  หากเห็นว่าเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ  ๒  ให้นายทะเบียนอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมาย 

ข้อ ๕ ในกรณีที่พบว่าผู้ประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายรายใด  มีการจ้างงาน
ผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถไม่เต็มตามจํานวนของลูกจ้างในสาขาอาชีพ  ตําแหน่งงาน  
หรือลักษณะงาน  ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะหรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด  ให้นายทะเบียนออกคําสั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง  หรือแก้ไขให้ถูกต้องภายใน
หนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง  หากผู้ประกอบกิจการไม่ดําเนินการให้ถูกต้อง  ให้นายทะเบียน
ออกคําสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมาย 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
หม่อมหลวงปุณฑริก  สมิต ิ
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการสง่เสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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แบบ คร.๒๔ 

แบบเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ประกอบกิจการซึ่งจ้างงาน 
ผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 
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แบบ คร.๒๕ 

 
คําขออนุญาตใช้เครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ประกอบกิจการซึ่งจ้างงาน 

ผู้ได้รบัหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 
 

เขียนที่  
วันที่ เดือน พ.ศ.  

 
๑. ชื่อผู้ประกอบกิจการ โดย  
ประเภทกิจการ  
ที่ตัง้เลขที่ หมู่ ซอย ถนน  
แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์  
มีความประสงค์จะขออนุญาตใช้เคร่ืองหมายที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ประกอบกิจการซึ่งจ้างงานผู้ได้รับ
หนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรา ๓๓/๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสง่เสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
๒. สาขาอาชีพ ตําแหน่งงาน หรือลักษณะงานท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะหรือต้องใช้ผู้มีความรู้

ความสามารถตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ดงันี้ 
๑. สาขาอาชีพ สาขา มีการจ้างงาน จํานวน ตําแหน่ง

เป็นผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ จํานวน  คน 
๒. สาขาอาชีพ สาขา มีการจ้างงาน จํานวน ตําแหน่ง

เป็นผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ จํานวน  คน 
๓. สาขาอาชีพ สาขา มีการจ้างงาน จํานวน ตําแหน่ง

เป็นผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ จํานวน  คน 
 

๓. เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
 (๑) สําเนาหนังสือสําคัญหรือเอกสารที่แสดงความเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น 
 (๒) หนังสือที่แสดงว่าเป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลหรือหนังสือมอบอํานาจให้กระทําการ

แทนนิติบุคคล 
 (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล 
 (๔) สําเนาทะเบียนลูกจ้างหรือเอกสารหลักฐานที่แสดงการจ้างงาน 
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-๒- 
 
 (๕) สําเนาหนังสือรับรองความรู้ความสามารถของลูกจ้างในสาขาอาชีพ ตําแหน่งงาน หรือ

ลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะหรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถตามท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

 (๖) เอกสารอื่นๆ (โปรดระบุ)  
  

ขา้พเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นและเอกสารหลักฐานที่แนบคําขอถูกต้องและเป็นความจริง
ทุกประการ 

 
 

ลงชื่อ ผู้ย่ืนคําขอ (ผู้มีอํานาจลงนาม/ผู้รับมอบอํานาจ) 
( ) 
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   หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

เร่ือง  กําหนดจํานวนการจ้างงานผูไ้ด้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 
ของผู้ประกอบกิจการที่ได้รับสิทธิและประโยชน์ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๓/๑  และมาตรา  ๓๙  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจึงออกประกาศไว้  ดงัต่อไปนี้ 

ผูป้ระกอบกิจการที่ได้รับสทิธิและประโยชน์ตามมาตรา  ๓๓/๑  ต้องจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรอง
ความรู้ความสามารถเต็มตามจํานวนของลูกจ้างในสาขาอาชีพ  ตําแหน่งงาน  หรือลักษณะงาน  ที่อาจเป็น
อันตรายต่อสาธารณะหรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
นคร  ศิลปอาชา 

ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ประธานกรรมการสง่เสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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 หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๙๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

วาดวยการยกเวนรัษฎากร  (ฉบับที่  ๔๓๗) 
พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 

ภูมิพลอดลุยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

เปนปท่ี  ๖๐  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยท่ีเปนการสมควรยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่

ไดจายไปเปนคาใชจายในการสงลูกจางไปฝกอบรม  หรือในการฝกอบรมลูกจางของตน  และภาษีเงินได
สําหรับเงินไดของผูดําเนินการฝกที่ไดจายไปเปนคาใชจายในการฝกเตรียมเขาทํางานเพื่อประโยชนของ
กิจการของผูดําเนินการฝก 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓ 
(๑)  แหงประมวลรัษฎากร  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร   
(ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ.  ๒๔๙๖ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา   ๒๙  ประกอบกับมาตรา   ๓๕  และมาตรา   ๔๘  ของรัฐธรรมนูญ 
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 หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๙๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร   
วาดวยการยกเวนรัษฎากร  (ฉบับที่  ๔๓๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิก 
(๑) มาตรา  ๕  แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  วาดวยการยกเวนรัษฎากร  

(ฉบับที่  ๒๘๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๘ 
(๒) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  วาดวยการยกเวนรัษฎากร  (ฉบับที่  ๒๘๘)  

พ.ศ.  ๒๕๓๘ 
(๓) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  วาดวยการยกเวนรัษฎากร  (ฉบับที่  ๒๙๘)  

พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
มาตรา ๔ ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน  ๓  หมวด  ๓  ในลักษณะ  ๒  แหงประมวล

รัษฎากร  ใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  ดังตอไปนี้ 
(๑) สําหรับเงินไดเปนจํานวนรอยละรอยของรายจายที่ไดจายไปเปนคาใชจายในการสงลูกจาง

ของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมในสถานศึกษาหรือสถาน
ฝกอบรมฝมือแรงงานที่ทางราชการจัดตั้งขึ้นหรือท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศกําหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา 

(๒) สําหรับเงินไดเปนจํานวนรอยละรอยของรายจายที่ไดจายไปเปนคาใชจายในการฝกอบรม
ใหแกลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้น  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่
อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด 
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 หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๙๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

มาตรา ๕ ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน  ๒   และสวน  ๓  หมวด  ๓  ในลักษณะ  ๒   
แหงประมวลรัษฎากร  ใหแกผูดําเนินการฝกตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  
ดังตอไปนี้ 

(๑) สําหรับเงินไดเปนจํานวนรอยละหาสิบของรายจายที่ไดจายไปเปนคาใชจายในการฝก
เตรียมเขาทํางานเพื่อประโยชนของกิจการของผูดําเนินการฝก  ต้ังแตวันที่  ๒๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
ถึงวันกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 

(๒) สําหรับเงินไดเปนจํานวนรอยละรอยของรายจายที่ไดจายไปเปนคาใชจายในการฝก
เตรียมเขาทํางานเพื่อประโยชนของกิจการของผูดําเนินการฝก  ต้ังแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 

มาตรา ๖ บทบัญญัติมาตรา  ๕  แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  
วาดวยการยกเวนรัษฎากร  (ฉบับที่  ๒๘๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๘  และบทบัญญัติมาตรา  ๓  แหงพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว าด วยการยกเวนรัษฎากร  (ฉบับที่   ๒๘๘)  พ.ศ.  ๒๕๓๘   
ใหยังคงใชบังคับตอไป  เฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีเงินไดท่ีคางอยูหรือพึงชําระกอนวันที่ 
พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 

มาตรา ๗ บทบัญญัติมาตรา  ๓  แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  
วาดวยการยกเวนรัษฎากร  (ฉบับที่  ๒๙๘)  พ.ศ.  ๒๕๓๙   ใหยังคงใชบังคับตอไป  เฉพาะในการปฏิบัติ
จัดเก็บภาษีเงินไดท่ีคางอยูหรือพึงชําระกอนวันที่  ๒๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

มาตรา ๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 

207



 หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๙๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยท่ีเปนการสมควรยกเวนภาษีเงินไดใหแก
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ไดสงลูกจางของตนไปรับการศึกษาหรือฝกอบรม  หรือที่ไดฝกอบรมใหแก
ลูกจางของตน  รวมทั้งสมควรยกเวนภาษีเงินไดใหแกผูดําเนินการฝกตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงานในการฝกเตรียมเขาทํางานเพื่อประโยชนของกิจการตน  เพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนาฝมือแรงงานมาก
ยิ่งขึ้น  จงึจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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 หนา   ๖๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เกี่ยวกับภาษีเงินได  (ฉบับที่  ๑๔๘) 
เร่ือง   กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการยกเวนภาษีเงินไดของบริษัท 
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลสําหรับเงินไดที่ไดจายไปเปนคาใชจายในการฝกอบรม 

ใหแกลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้น 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  (๒)  แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  
วาดวยการยกเวนรัษฎากร  (ฉบับที่  ๔๓๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  
และเง่ือนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ไดจายไป
เปนคาใชจายในการฝกอบรมใหแกลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้น  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได  (ฉบับที่  ๖๐)  เร่ือง  กําหนด
หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการยกเวนภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลสําหรับ 
เงินไดที่ไดจายไปเปนคาใชจายในการฝกอบรมใหแกลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้น  
ลงวันที่  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 

ขอ ๒ หลักสูตรที่ใชฝกอบรมลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้น  ตองเปนหลักสูตร
ที่จัดข้ึนเพื่อพัฒนาฝมือแรงงานของลูกจาง  และไดรับการรับรองจากกระทรวงแรงงานและคาใชจาย 
ในการฝกอบรมลูกจางแตละคนนั้นตองเปนไปตามอัตราที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงแรงงาน 

ขอ ๓ การฝกอบรมตามขอ  ๒  ตองเปนไปเพื่อประโยชนของกิจการของบริษัทหรือ 
หางหุนสวนนิติบุคคลที่เปนนายจางนั้น 

ขอ ๔ ลูกจางที่เขารับการฝกอบรมตามขอ  ๒  ตองเปนลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบคุคลนั้น  โดยบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นตองจัดทําทะเบียนลูกจาง  ตามกฎหมายวาดวย
การคุมครองแรงงานเพื่อเปนหลักฐานการทํางานของลูกจาง 

ขอ ๕ บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่จะฝกอบรมเพื่อพัฒนาฝมือแรงงานลูกจางของตน  
ตองมีการกําหนดเง่ือนไขใหลูกจางที่เขารับการฝกอบรมนั้นกลับเขาทํางานใหแกบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบคุคลนั้นหลังจากการฝกอบรมเสร็จส้ิน 
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 หนา   ๖๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

ขอ ๖ วัสดุ  อุปกรณตาง ๆ   ที่จะใชในการฝกอบรมตามขอ  ๒  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลนั้น  
ตองกําหนดลักษณะ  ขนาด  และคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณดังกลาวเพื่อมิใหปะปนกับวัสดุอุปกรณที่ใช
ในการประกอบกิจการตามปกติของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้น 

ขอ ๗ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  เปนตนไป  ทั้งนี้  ประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได  (ฉบับที่  ๖๐)  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข
การยกเวนภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลสําหรับเงินไดที่ไดจายไปเปนคาใชจายใน 
การฝกอบรมใหแกลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้น  ลงวันที่  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๓๙   
ใหยังคงใชบังคับตอไป  เฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีเงินไดที่คางอยูหรือพึงชําระกอนวันที่  ๑๙  
ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ศิโรตม  สวัสด์ิพาณิชย 
อธิบดีกรมสรรพากร 
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หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ประกาศกระทรวงการคลัง 
เร่ือง   การกําหนดสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงานที่รับ 
ลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลเขาศึกษาหรือฝกอบรม 

 
 

ตามที่  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจที่จะประกาศกําหนดสถานศึกษาหรือ 
สถานฝกอบรมฝมือแรงงานที่รับลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเขาศึกษาหรือฝกอบรม  ตามมาตรา  
๔  (๑)  แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  วาดวยการยกเวนรัษฎากร  (ฉบับที่  ๔๓๗)  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  จึงเห็นควรกําหนดสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงาน  ขอบเขตและเงื่อนไข  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การกําหนดสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรม
วิชาชีพที่รับลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเขาศึกษาหรือฝกอบรม  ลงวันที่  ๔  พฤศจิกายน  
พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ขอ ๒ บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สงลูกจางเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมในสถานศกึษา 
หรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงาน  จะไดรับยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลเปนจํานวนรอยละรอยของรายจายที่ไดจายไปเปนคาใชจายในการสงลูกจางของบริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคลเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมนั้น  ตองสงลูกจางเขารับการศึกษาหรือฝกอบรม
ในสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงาน  ตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ  ๓  ขอ  ๔  ขอ  ๕  ขอ  ๖  
ขอ  ๗  ขอ  ๘  และขอ  ๙ 

ขอ ๓ สถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงานที่จะใหบริการการศึกษาหรือฝกอบรม
ตองเปนสถานศึกษา  ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน  สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ตามกฎหมาย 
วาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  หรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงานเฉพาะที่มีฐานะเปนมูลนิธิ  สมาคม  
บริษัทที่ต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยหรือนิติบุคคลอื่นที่ต้ังข้ึนตามกฎหมายเฉพาะ 

ขอ ๔ การใหบริการการศึกษาหรือฝกอบรมตองเปนการศึกษาหรือฝกอบรมในประเทศไทย
เพื่อพัฒนาคุณภาพ  ความรู  ความสามารถ  ทักษะ  ฝมือของลูกจางใหสูงข้ึน  ทั้งนี้  เพื่อประโยชนของกจิการ
ของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่เปนนายจาง 
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หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๕ หลักสูตรที่สถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงานตามขอ  ๓  ใชในการใหบริการ
การศึกษาหรือฝกอบรมลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลนั้น  ตองมีลักษณะ  ดังนี้ 

(๑) กรณีสถานศึกษา 
 (ก) ตองจัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการสําหรับการศึกษาในระดับ 

ที่ตํ่ากวาอุดมศึกษา  หรือ 
 (ข) ตองจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการสําหรับการศึกษา

ในระดับอุดมศึกษา  หรือ 
 (ค) ตองจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการสําหรับ

โรงเรียนนอกระบบ  ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน  หรือ 
 (ง) ตองจัดการฝกอบรมใหแกสาธารณชนเปนการทั่วไป  (Public  Training)  หรือใหแก

ลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลในเครือเดียวกันตามหลักสูตรที่สถานศึกษานั้น ๆ  ไดจัดข้ึน 
(๒) กรณีสถานฝกอบรมฝมือแรงงานตองจัดการฝกอบรมใหแกสาธารณชนเปนการทั่วไป  

(Public  Training)  หรือใหแกลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน  หรือบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธทางธุรกิจเปนเครือขายกัน  เชน  ตัวแทนจําหนายสินคา  
ศนูยบริการซอมสินคา  เปนตน 

ขอ ๖ คาใชจายที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลจายใหสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรม
ฝมือแรงงานตามขอ  ๓  เพื่อสงลูกจางเขารับการศึกษาหรือฝกอบรม  ประกอบดวย 

(๑) คาใชจายการศึกษาที่เปนคาเลาเรียน  คาลงทะเบียนหรือคาบํารุง 
(๒) คาใชจายการฝกอบรมที่เปนคาธรรมเนียมเขาอบรมหรือคาลงทะเบียน 
คาใชจายการศึกษาหรือคาใชจายการฝกอบรมตามวรรคหนึ่ง  ใหหมายความรวมถึง  คาอาหาร  

คาที่พัก  คาเดินทางเพื่อเขารับการศึกษาหรือฝกอบรม  และคาใชจายในการดูงานในประเทศหรือ
ตางประเทศตามที่กําหนดในหลักสูตร  (ถามี)  ที่สถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงานตามขอ  ๓  
เรียกเก็บจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลดวย 

ขอ ๗ คาใชจายตามขอ  ๖  ตองมีใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงาน
ตามขอ  ๓  ที่ออกใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  เพื่อเรียกเก็บคาใชจายการศึกษาหรือคาใชจาย
การฝกอบรม  เพื่อเปนหลักฐานประกอบการใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดของบริษัทหรือ 
หางหุนสวนนิติบุคคลนั้น 
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หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

กรณีใบเสร็จรับเงินคาใชจายการศึกษาตามวรรคหนึ่งที ่ไดออกใหลูกจางซึ่งบริษัทหรือ 
หางหุนสวนนิติบุคคลนั้นสงเขารับการศึกษา  ก็ใหใชเปนหลักฐานประกอบการใชสิทธิยกเวนภาษีเงินได 
สําหรับเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นไดดวย 

ขอ ๘ บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตองจัดทํารายงานเกี่ยวกับคาใชจายตามขอ  ๖  
โดยตองมีรายการและขอความอยางนอยตามแบบที่แนบทายประกาศนี้  พรอมแนบรายละเอียดและ 
กําหนดการฝกอบรมในหลักสูตรนั้นเก็บไว  ณ  สถานประกอบการเพื่อเปนหลักฐานประกอบการใชสิทธ ิ
ยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลนั้นแสดงตอเจาพนักงาน 

ขอ ๙ บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สงลูกจางเขารับการศึกษาหรือฝกอบรม  ตองมี 
การกําหนดเง่ือนไขใหลูกจางกลับเขาทํางานใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้น  หลังจากสําเร็จ 
การศึกษาหรือผานการฝกอบรมแลว 

ขอ ๑๐ ประกาศนี้ใหใชบังคับสําหรับการจายคาใชจายต้ังแตวันที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  
เปนตนไป  ทั้งนี้  ประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การกําหนดสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมวิชาชีพ 
ที่รับลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเขาศึกษาหรือฝกอบรม  ลงวันที่  ๔  พฤศจิกายน  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  ใหยังคงใชบังคับตอไป  เฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีเงินไดที่คางอยูหรือพึงชําระ
กอนวันที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ไชยยศ  สะสมทรัพย 
รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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  หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงแรงงาน 
เร่ือง  สาขาอาชีพที่จะส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงออกประกาศไว้  ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงแรงงาน  เร่ือง  สาขาอาชีพที่จะส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ลงวันที่  ๑๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

ข้อ ๒ กําหนดสาขาอาชีพที่จะส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  ดังนี้ 
(๑) สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง 
(๒) สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ 
(๓) สาขาอาชีพช่างเคร่ืองกล 
(๔) สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
(๕) สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 
(๖) สาขาอาชีพเกษตรอุตสาหกรรม 
(๗) สาขาอาชีพภาคบริการ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  สรุศักดิ์  กาญจนรัตน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ระเบียบกระทรวงแรงงาน 
ว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการแต�งต้ังกรรมการซ่ึงเป'นผู�แทนองค�กรอาชีพ 

ผู�แทนฝ.ายนายจ�างและผู�แทนฝ.ายลูกจ�างเป'นกรรมการส�งเสริมการพัฒนาฝ1มือแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๓๘ วรรคสี่แห�งพระราชบัญญัติ
ส�งเสริมการพัฒนาฝ1มือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนา
ฝ1มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงแรงงานจึงวางระเบียบไว� ดังต�อไปนี้ 

 
ข�อ ๑  ระเบียบนี้ให�เรียกว�า “ระเบียบกระทรวงแรงงานว�าด�วยหลักเกณฑ�และ

วิธีการแต�งต้ังกรรมการซ่ึงเป'นผู�แทนองค�กรอาชีพ ผู�แทนฝ.ายนายจ�าง และผู�แทนฝ.ายลูกจ�าง เป'น
กรรมการส�งเสริมการพัฒนาฝ1มือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๘” 

 
ข�อ ๒๑  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับตั้งแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป'นต�นไป 
 
ข�อ ๓  บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือข�อบังคับใดซ่ึงขัดหรือแย�งกับระเบียบนี้ ให�ใช�

ระเบียบนี้แทน 
 
ข�อ ๔  ให�ยกเลิกระเบียบกระทรวงแรงงาน ว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการในการ

แต�งต้ังผู�แทนฝ.ายนายจ�างและผู�แทนฝ.ายลูกจ�าง เป'นกรรมการส�งเสริมการพัฒนาฝ1มือแรงงาน พ.ศ. 
๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
ข�อ ๕๒  การแต�งต้ังกรรมการซ่ึงเป'นผู�แทนองค�กรอาชีพ ให�องค�กรอาชีพท่ี

คณะกรรมการส�งเสริมการพัฒนาฝ1มือแรงงานรับรอง เสนอชื่อผู�แทนองค�กรอาชีพละหนึ่งคน และให�ผู�
ท่ีได�รับการเสนอชื่อคัดเลือกกันเองให�เหลือหกคน เพ่ือเสนอรายชื่อให�รัฐมนตรีพิจารณาแต�งต้ังเป'น
กรรมการส�งเสริมการพัฒนาฝ1มือแรงงาน จํานวนสองคน 

 
ข�อ ๖  การคัดเลือกตามข�อ ๕ ให�ดําเนินการลงคะแนนโดยวิธีลับ โดยผู�แทนองค�กร

อาชีพท่ีได�รับการเสนอชื่อแต�ละคนลงคะแนนเลือกผู�แทนได�คนละหกเสียง 
เม่ือดําเนินการลงคะแนนตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้น ให�ประกาศผลคะแนนผู�ได�รับการ

คัดเลือกโดยให�ผู�ได�คะแนนมากท่ีสุดหกอันดับแรกเป'นผู�ได�รับการคัดเลือกเพ่ือเสนอรายชื่อต�อรัฐมนตรี
ตามข�อ ๕ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๑๑๓ ง/หน�า ๑/๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
๒ ข�อ ๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงแรงงาน ว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการแต�งตั้ง

กรรมการซ่ึงเป'นผู�แทนองค�กรอาชีพ ผู�แทนฝ.ายนายจ�างและผู�แทนฝ.ายลูกจ�างเป'นกรรมการส�งเสริมการพัฒนาฝ1มือ
แรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

216



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในกรณีท่ีมีผู�ได�คะแนนเท�ากันเป'นเหตุให�ไม�สามารถเรียงลําดับผู�ได�รับเลือกได� ให�ผู�แทน
องค�กรอาชีพท่ีได�รับการเสนอชื่อลงคะแนนโดยวิธีลับเลือกผู�ท่ีได�คะแนนเท�ากันเท�ากับจํานวนท่ียังขาด
อยู�จนกว�าจะได�ผู�แทนครบตามจํานวนดังกล�าว 

 
ข�อ ๗  การแต�งต้ังกรรมการซ่ึงเป'นผู�แทนฝ.ายนายจ�างและกรรมการซ่ึงเป'นผู�แทน

ฝ.ายลูกจ�าง ให�สภาองค�การนายจ�าง และสภาองค�การลูกจ�างแต�ละสภาเสนอชื่อสมาชิกซ่ึงมี
ประสบการณ�ด�านการพัฒนาฝ1มือแรงงาน เป'นผู�แทนสภาละหนึ่งคนและให�ผู�ท่ีได�รับเสนอชื่อเลือก
กันเองให�เหลือผู�แทนฝ.ายละสามคนเพ่ือเสนอรายชื่อให�รัฐมนตรีพิจารณาแต�งต้ังเป'นกรรมการส�งเสริม
การพัฒนาฝ1มือแรงงาน ผู�แทนฝ.ายนายจ�าง หนึ่งคน และผู�แทนฝ.ายลูกจ�าง หนึ่งคน 

 
ข�อ ๘  การคัดเลือกกรรมการผู�แทนฝ.ายนายจ�างและผู�แทนฝ.ายลูกจ�างตามข�อ ๗ 

ให�ดําเนินการลงคะแนนโดยวิธีลับ โดยผู�ได�รับการเสนอชื่อแต�ละคนลงคะแนนเลือกผู�แทนฝ.ายนายจ�าง
หรือผู�แทนฝ.ายลูกจ�าง แล�วแต�กรณี ได�คนละสามเสียง 

เม่ือดําเนินการลงคะแนนตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้น ให�ประกาศผลคะแนนผู�ได�รับการ
คัดเลือก โดยให�ผู�ได�คะแนนมากท่ีสุดสามอันดับแรกเป'นผู�ได�รับการคัดเลือกเพ่ือเสนอชื่อต�อรัฐมนตรี
ตามข�อ ๗ 

ในกรณีท่ีมีผู�ได�คะแนนเท�ากันเป'นเหตุให�ไม�สามารถเรียงลําดับผู�ได�รับเลือกได� ให�ผู�ท่ี
ได�รับการเสนอชื่อจากสภาองค�การนายจ�างหรือสภาองค�การลูกจ�าง แล�วแต�กรณี ลงคะแนนโดยวิธีลับ
เลือกผู�ท่ีได�คะแนนเท�ากันเท�ากับจํานวนท่ียังขาดอยู�จนกว�าจะได�ผู�แทนครบตามจํานวนดังกล�าว 

 
ข�อ ๙  ให�นําความในข�อ ๕ ข�อ ๖ ข�อ ๗ และข�อ ๘ มาใช�บังคับในการแต�งต้ัง

กรรมการแทนกรรมการซ่ึงเป'นผู�แทนองค�กรอาชีพ ผู�แทนฝ.ายนายจ�าง และผู�แทนฝ.ายลูกจ�างท่ีพ�นจาก
ตําแหน�งก�อนครบวาระ โดยอนุโลม 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พลเอก สุรศักด์ิ  กาญจนรัตน� 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงแรงงาน 
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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 

 

 

ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการแต�งต้ังกรรมการซ่ึงเป'นผู�แทนองค�กรอาชีพ 
ผู�แทนฝ.ายนายจ�างและผู�แทนฝ.ายลูกจ�างเป'นกรรมการส�งเสริมการพัฒนาฝ1มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙๓ 

 
ข�อ ๒  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับตั้งแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป'นต�นไป 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๑๖๘ ง/หน�า ๑/๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
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 หน้า   ๙๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มิถนุายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

คําส่ังกระทรวงแรงงาน 
เร่ือง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสง่เสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

 
 

โดยท่ีสมควรปรับปรุงคําสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน  เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  
พ.ศ.  2559  และให้การบริหารราชการมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  6  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ.  2545  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2557  
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงานจึงมีคําสั่ง  ดงัต่อไปนี้ 

1. ยกเลิกคําสั่งกระทรวงแรงงาน  ที่  111/2558  ลงวันที่  9  เมษายน  พ.ศ.  2558  
เร่ือง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสง่เสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  2545 

2. แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  2545  
ดงัต่อไปนี้ 

 (๑) อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  และผู้ตรวจราชการ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตกรุงเทพมหานครและในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 

 (๒) ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  ตําแหน่งประเภทวิชาการ  
หรือลูกจ้างประจําตําแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงาน  หรือพนักงานราชการตําแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน  ตําแหน่งนิติกร  หรือตําแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงาน  ซึ่งปฏิบัติงานอยู่  ณ  กองส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน  สํานักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก  สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน  
กลุ่มกฎหมาย  และสํานักงานรับรองความรู้ความสามารถ  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในเขตกรุงเทพมหานครและในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 

 (๓) ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  ตําแหน่งประเภทวิชาการ  
หรือลูกจ้างประจําตําแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงาน  หรือพนักงานราชการตําแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ตําแหน่งนิติกร  หรือตําแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงาน  ซึ่งปฏิบัติงานอยู่  ณ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  13  
กรุงเทพมหานคร  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๔) ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  ตําแหน่งประเภทวิชาการ  
หรือลูกจ้างประจําตําแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงาน  หรือพนักงานราชการตําแหน่งนิติกร  ตําแหน่งนักวิชาการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน  หรือตําแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงาน  ซึ่งปฏิบัติงานอยู่  ณ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  
และสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่จังหวัด 
อันเป็นที่ตัง้ของหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ 
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 หน้า   ๙๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มิถนุายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

 (5) ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้
เป็นพนักงานตรวจแรงงานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตท้องที่
ที่รับผิดชอบ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
พลตํารวจเอก  อดุลย์  แสงสิงแก้ว 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
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 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มิถนุายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงแรงงาน 
เร่ือง  แบบบัตรประจําตัวนายทะเบียนและบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  2545 
 

 

โดยที่สมควรปรับปรุงแบบบัตรประจําตัวนายทะเบียนและบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  ให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  6  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ .ศ.  2545  ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝี มือแรงงาน  (ฉบับที่   2)   
พ.ศ.  2557  และมาตรา  47  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  2545  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกประกาศไว้  ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงแรงงาน  เร่ือง  แบบบัตรประจําตัวนายทะเบียนและ 
บัตรประจาํตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  ลงวันที่  19  มีนาคม  พ.ศ.  2546 

ข้อ 2 บัตรประจําตัวนายทะเบียนและบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้เป็นไปตามแบบ
ท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 3 รูปถ่ายที่ติดบัตรประจําตัวนายทะเบียนและบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้ใช้รูปถ่าย
ขนาด  2.5  x  3  เซนติเมตร  ถ่ายคร่ึงตัว  หน้าตรง  แต่งเคร่ืองแบบปฏิบัติราชการ  หรือเคร่ืองแบบพิธีการ  
ไม่สวมหมวก  ซึ่งถ่ายก่อนวันย่ืนคําขอมีบัตรประจําตัวไม่เกินหกเดือน 

ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นผู้ออกบัตรประจําตัวนายทะเบียน 
ให้อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นผู้ออกบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ข้อ 5 บัตรประจําตัวนายทะเบียนและบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีอายุห้าปี 

นับแต่วันออกบัตร 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
พลตํารวจเอก  อดุลย์  แสงสิงแก้ว 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

221



222



223



 หนา   ๕๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ   

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๙  (๓)  และมาตรา  ๕๒  แหงพระราชบัญญัติสงเสริม 
การพัฒนาฝมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานจึงวางระเบียบไว  
ดงัตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  วาดวย 
การอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ผูดําเนินการฝกซึ่งถูกเพิกถอนการเปนผูดําเนินการฝก  หรือผูดําเนินการทดสอบ

มาตรฐานฝมือแรงงานซึ่งถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานภายในสิบหาวัน  
นับแตวันไดรับคําสั่งพรอมดวยหลักฐานเอกสาร  ดงันี้ 

(๑) สําเนาคําสั่งเพิกถอนการเปนผูดําเนินการฝก  หรือคําสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต
เปนผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน  แลวแตกรณี 

(๒) กรณีนิติบุคคลเปนผูอุทธรณใหมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนและหนังสือมอบอํานาจ
ในการเปนผูกระทําการแทนนิติบุคคล 

(๓) หลักฐานการเปนผูดําเนินการฝก  หรือใบอนุญาตเปนผูดําเนินการทดสอบมาตรฐาน 
ฝมือแรงงาน  แลวแตกรณี 

การยื่นอุทธรณตามวรรคหนึ่ง  ในกรุงเทพมหานครใหย่ืนที่กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  ในจังหวัดอื่น
ใหย่ืนที่สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคหรือศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด  ท่ีสถานที่ฝก  ศูนยฝกอบรม
ฝมือแรงงาน  สถานที่ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน  หรือศูนยทดสอบมาตรฐานฝมอืแรงงาน  แลวแตกรณี 

ขอ ๔ หนังสืออุทธรณอยางนอยตองมีขอความดังตอไปนี้ 
(๑) ชื่อและที่อยูของผูอทุธรณ 
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 หนา   ๕๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๒) ท่ีต้ังของสถานที่ฝก  ศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน  สถานทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน  
หรือศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแลว  แตกรณี 

(๓) คําสั่งอันเปนเหตุใหอทุธรณ  พรอมทั้งขอเท็จจริงหรือพฤติการณตามสมควร 
(๔) คําขออุทธรณ  หรือเหตุผล  หรือขอโตแยงของผูอุทธรณ 
(๕) ลายมือชื่อของผูอุทธรณ 
ขอ ๕ เมื่อหนวยงานรับเรื่องอุทธรณแลวใหสงเรื่องใหนายทะเบียนผูออกคําสั่งทําความเห็น

เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพรอมหลักฐานที่เกี่ยวของภายในเจ็ดวันนับแตรับเรื่องอุทธรณ
เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยตอไป 

ขอ ๖ เมื่อคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลว 
ใหกรมพัฒนาฝมอืแรงงานแจงผลคําวินิจฉัยอุทธรณใหผูอทุธรณทราบ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

จารุพงศ  เรืองสุวรรณ 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
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พระราชบัญญัติ 
จัดหางานและคุ�มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘  

และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
(เฉพาะบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับสถานทดสอบฝ�มือและการทดสอบฝ�มือ) 

    

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 
“ทดสอบฝ�มือ” หมายความว(า การดำเนินการใด ๆ เพื่อให+ทราบถึงฝ�มือของคนหางาน 

เพ่ือออกใบรับรองผลการทดสอบให+คนหางานโดยจะเรียกหรือรับค(าทดสอบฝ�มือหรือไม(ก็ตาม 
 
มาตรา ๓๖ ในการจัดส�งคนหางานไปทำงานในต�างประเทศ ผู�รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงาน

ในต�างประเทศต�องปฏิบัติ ดังต�อไปนี้ 
(๑) ส(งสัญญาจัดหางานที่ผู+รับอนุญาตจัดหางานในต(างประเทศหรือตัวแทนจัดหางานทำกับ

คนหางานต(ออธิบดี ตลอดจนเงื่อนไขการจ+างแรงงานที่นายจ+างในต(างประเทศหรือตัวแทนซ่ึงได+รับมอบอำนาจ
จากนายจ+างดังกล(าวทำกับคนหางาน และหลักฐานอ่ืนที่อธิบดีประกาศกำหนดเพื่อพิจารณาอนุญาตก(อนส(ง
คนหางานไปต(างประเทศ 

(๒) ส(งคนหางานเข+ารับการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ@ และวิธีการ ณ สถานพยาบาล 
ที่อธิบดีประกาศกำหนด 

(๓) ส(งคนหางานเข+ารับการทดสอบฝ�มือตามหลักเกณฑ@ท่ีอธิบดีกรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน
ประกาศกำหนด 

(๔) ส(งคนหางานที่ผ(านการคัดเลือกและทดสอบฝ�มือแล+วเข+ารับการอบรมเก่ียวกับกฎหมาย
และขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศที่คนหางานจะไปทำงาน ตลอดจนสภาพการจ+าง ณ สำนักงาน
ทะเบียนจัดหางานกลาง สำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัด หรือสถาบันอ่ืนใดที่อธิบดีประกาศกำหนด 

(๕) ส(งบัญชีรายชื่อและสถานที่ทำงานในต(างประเทศของคนหางาน พร+อมท้ังสำเนาสัญญา
จ+างแรงงานให+แก(นายทะเบียนจัดหางานกลางภายในเจ็ดวันนับแต(วันที่คนหางานออกเดินทาง 

(๖) แจ+งเปFนหนังสือโดยแนบบัญชีรายชื่อและสถานที่ทำงานในต(างประเทศของคนหางาน 
ตาม (๕) ให+สำนักงานแรงงานไทยในประเทศที่คนหางานไปทำงานทราบภายในสิบห+าวันนับแต(วันที่คนหางาน
เดินทางไปถึง ในกรณีที่ไม(มีสำนักงานแรงงานไทยในประเทศดังกล(าว ให+แจ+งเปFนหนังสือให+สถานทูตไทยหรือ
สถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือผู+ท่ีรับผิดชอบในการดูแลคนไทย 
ในประเทศนั้นทราบภายในระยะเวลาดังกล(าว 

(๗) รายงานให+นายทะเบียนจัดหางานกลางทราบภายในวันที่สิบของเดือนถัดไปเปFนประจำ 
ทุกเดือน ในกรณีท่ียังมีคนหางานไม(ได+เดินทางไปทำงานตามสัญญาจัดหางาน 

ความใน (๓) ไม(ใช+บังคับกับคนหางานที่มีใบรับรองการทดสอบฝ�มือในสาขาที่จะไปทำงานอยู(แล+ว 
การรายงานตาม (๗) ให+เปFนไปตามแบบท่ีอธิบดีกำหนด 
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หมวด ๓ ทวิ 
สถานทดสอบฝ�มือ 

    

มาตรา ๔๗ ทวิ ห+ามมิให+ผู+ใดดำเนินการทดสอบฝ�มือคนหางาน เว+นแต(จะได+รับใบอนุญาตจากอธิบดี
กรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตสำหรับการทดสอบฝ�มือในแต(ละสาขาอาชีพ ให+เปFนไปตามหลักเกณฑ@ 
วิธีการและเงื่อนไขท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

ความในวรรคหนึ่ง มิให+ใช+บังคับกับการทดสอบฝ�มือ ซ่ึงดำเนินการโดยหน(วยงานของรัฐตามที่กำหนด
ในกฎกระทรวง และกฎกระทรวงดังกล(าวจะกำหนดหลักเกณฑ@ วิธีการ และเงื่อนไขให+หน(วยงานของรัฐนั้นต+องปฏิบัติก็ได+ 
 

มาตรา ๔๗ ตรี ผู+รับอนุญาตดำเนินการทดสอบฝ�มือต+องแสดงใบอนุญาตไว+ ณ ที่เปIดเผย 
และเห็นได+ง(าย ณ สถานทดสอบฝ�มือตามที่ระบุไว+ในใบอนุญาต 
 

มาตรา ๔๗ จัตวา ในการทดสอบฝ�มือคนหางาน ผู+รับอนุญาตดำเนินการทดสอบฝ�มือจะต+องมีผู+ควบคุม
การทดสอบ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ@และวิธีการท่ีอธิบดีกรมพัฒนาฝ�มือแรงงานประกาศกำหนด 

 

มาตรา ๔๗ เบญจ ห+ามมิให+ผู+รับอนุญาตดำเนินการทดสอบฝ�มือเรียกหรือรับเงิน หรือทรัพย@สิน 
หรือประโยชน@อ่ืนใดจากคนหางานนอกจากค(าทดสอบฝ�มือ 

ค(าทดสอบฝ�มือตามวรรคหนึ่ง ให+เรียกหรือรับได+ไม(เกินอัตราที่อธิบดีกรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน
ประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการจัดหางานและคุ+มครองคนหางาน 

 
มาตรา ๔๗ ฉ ผู+รับอนุญาตดำเนินการทดสอบฝ�มือต+องจัดให+มีสมุดทะเบียนบัญชีและเอกสารเก่ียวกับ

กิจการของตน ตามหลักเกณฑ@และวิธีการที่ อธิบดีกรมพัฒนาฝ� มือแรงงานประกาศกำหนด และพร+อมที่ จะให+  
พนักงานเจ+าหน+าท่ีตรวจสอบได+ 

 
มาตรา ๔๗ สัตต ใบอนุญาตให+ใช+ได+สองป�นับแต(วันท่ีออกใบอนุญาต 
ถ+าผู+รับอนุญาตดำเนินการทดสอบฝ�มือประสงค@จะขอต(ออายุใบอนุญาตให+ยื่นคำขอก(อนใบอนุญาตนั้น

สิ้นอายุไม(น+อยกว(าสามสิบวัน เม่ือได+ยื่นคำขอดังกล(าวแล+วให+ประกอบกิจการต(อไปได+จนกว(าอธิบดีกรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน
จะสั่งไม(อนุญาตให+ต(ออายุใบอนุญาตนั้น 

การขอต(ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให+เปFนไปตามหลักเกณฑ@ วิธีการ และเง่ือนไขที่กำหนด 
ในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๔๗ อัฏฐ ในกรณีท่ีอธิบดีกรมพัฒนาฝ�มือแรงงานไม(ออกใบอนุญาต หรือไม(ต(ออายุใบอนุญาต 
ผู+ขอรับอนุญาตหรือผู+รับอนุญาตดำเนินการทดสอบฝ�มือมีสิทธิอุทธรณ@ต(อรัฐมนตรีได+ภายในสามสิบวันนับแต( 
วันท่ีได+รับแจ+งการไม(อนุญาต 

คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให+เปFนท่ีสุด 
ในระหว(างการอุทธรณ@คำสั่งไม(ต(ออายุใบอนุญาต รัฐมนตรีจะมีคำสั่งให+ผู+อุทธรณ@ประกอบกิจการต(อไป

หรือไม(ก็ได+ 
 

มาตรา ๔๗ นว ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ให+ผู+รับอนุญาต
ดำเนินการทดสอบฝ�มือ ยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตต(ออธิบดีกรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน ภายในสิบห+าวันนับแต( 
วันที่ได+ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดดังกล(าว ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน
ประกาศกำหนด 
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หมวด ๖ 
การควบคุม 

    

มาตรา ๗๒ ทวิ ในกรณีท่ีผู+รับอนุญาตดำเนินการทดสอบฝ�มือไม(ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม(ถูกต+อง
ตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎกระทรวง หรือระเบียบท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ี ให+อธิบดีกรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน 
มีอำนาจสั่งให+ผู+รับอนุญาตนั้นปฏิบัติให+ถูกต+องหรือจัดการแก+ไขให+ถูกต+องภายในระยะเวลาท่ีกำหนด หรือสั่งพักใช+
ใบอนุญาตสำหรับสาขาอาชีพท่ีกำหนด หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาต แล+วแต(กรณี 

คำสั่ งพั กใช+ ใบอนุ ญาตและคำสั่ งเพิ กถอนใบอนุ ญาต ให+ ทำเปF นหนั งสื อและแจ+ งให+  
ผู+รับอนุญาตน้ันทราบ ในกรณีที่ไม(พบตัวผู+รับอนุญาตนั้นหรือผู+รับอนุญาตไม(ยอมรับคำส่ัง ให+ปIดคำสั่งดังกล(าวไว+  
ณ ท่ีเปIดเผยและเห็นได+ง(าย ณ สถานทดสอบฝ�มือของผู+รับอนุญาต และให+ถือว(าผู+รับอนุญาตได+ทราบคำสั่งนั้นแล+ว
ตั้งแต(วันที่ปIดคำสั่ง ในการนี้จะประกาศคำสั่งนั้นในหนังสือพิมพ@ท่ีแพร(หลายในท+องถ่ินน้ันด+วยก็ได+ 

ในระหว(างถูกสั่งพักใช+ใบอนุญาต ห+ามมิให+ผู+รับอนุญาตดำเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวกับการทดสอบ
ฝ�มือตามที่กำหนดในคำส่ังพักใช+ใบอนุญาต 

ให+นำบทบัญญัติมาตรา ๗๒ มาใช+บังคับกับการอุทธรณ@คำสั่งพักใช+หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ดำเนินการทดสอบฝ�มือโดยอนุโลม 

 
หมวด ๗ 

บทกำหนดโทษ 

    

มาตรา ๗๓ ผู+ใดฝKาฝLนมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๗ ทวิ หรือมาตรา ๔๗ เบญจ ต+องระวางโทษ
จำคุกไม(เกินสามป� หรือปรับไม(เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา ๗๔ ผู+ใดไม(ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๓ วรรคหน่ึง  
มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๓ วรรคหน่ึง มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง หรือมาตราดังกล(าว 
ซ่ึงได+นำมาใช+บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๔๗ หรือไม(ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๖ (๓)  
หรือ (๗) หรือมาตรา ๔๗ จัตวา ต+องระวางโทษปรับไม(เกินสองหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๗๕ ผู+ใดไม(ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง 

หรือมาตราดังกล(าวซ่ึงได+นำมาใช+บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๔๗ หรือไม(ปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ (๒) (๔) (๕) หรือ (๖) 
มาตรา ๔๗ ตรี มาตรา ๔๗ นว มาตรา ๔๘ มาตรา ๖๔ หรือมาตรา ๖๕ ต+องระวางโทษปรับไม(เกินห+าพันบาท 

 
มาตรา ๗๘ ผู+ใดไม(ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๕ ซ่ึงนำมาใช+บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๔๗ 

มาตรา ๓๖ (๑) หรือมาตรา ๔๗ ฉ ต+องระวางโทษจำคุกไม(เกินหกเดือน หรือปรับไม(เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 
 
มาตรา ๗๘ ทวิ ผู+ใดลงรายการ หรือทำรายงานตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๕ ซ่ึงได+นำมาใช+บังคับ

โดยอนุโลมตามมาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ฉ อันเปFนเท็จ ต+องระวางโทษจำคุกไม( เกินหน่ึงป�  หรือปรับไม( เกิน 
สองหม่ืนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 
มาตรา ๙1 ทวิ ผู+ใดไม(ปฏิบัติตามมาตรา ๗๒ ทวิ วรรคสาม ต+องระวางโทษจำคุกไม(เกินสามป� 

หรือปรับไม(เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 
 

228



มาตรา ๙๒ ในกรณีที่ผู +กระทำความผิดซึ่งต+องรับโทษตามพระราชบัญญัติเปFนนิติบุคคล
ผู+จัดการ หรือผู+แทนนิติบุคคลนั้นต+องรับโทษตามท่ีกฎหมายกำหนดไว+สำหรับความผิดนั้น ๆ ด+วย เว+นแต(จะพิสูจน@ได+ว(า
ตนมิได+มีส(วนในการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น 

 
มาตรา ๙๓ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษปรับ 

หรือโทษจำคุกไม(เกินหกเดือน ให+บุคคลต(อไปน้ี มีอำนาจเปรียบเทียบปรับได+ 
(๑) อธิบดี สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี เว+นแต(กรณีตาม (๒) 
(๒) อธิบดีกรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน สำหรับความผิดท่ีเก่ียวกับการทดสอบฝ�มือตามพระราชบัญญัตินี้ 
อำนาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งอธิบดีหรืออธิบดีกรมพัฒนาฝ�มือแรงงานจะมอบอำนาจให+ 

ผู+ว(าราชการจังหวัดสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่เกิดข้ึนในจังหวัดน้ันก็ได+ 
ในกรณีท่ีมีการสอบสวน ถ+าพนักงานสอบสวนพบว(าบุคคลใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ที่มีโทษอยู(ในเกณฑ@ท่ีจะทำการเปรียบเทียบได+ และบุคคลนั้นยินยอมให+เปรียบเทียบให+พนักงานสอบสวน 
ส(งเร่ืองให+อธิบดีหรืออธิบดีกรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน หรือผู+ว(าราชการจังหวัดซ่ึงได+รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล(าว  
แล+วแต(กรณี ภายในเจ็ดวันนับแต(วันที่บุคคลนั้นยินยอมให+เปรียบเทียบ 

เม่ือผู+กระทำผิดได+ชำระเงินค(าปรับตามจำนวนท่ีเปรียบเทียบภายในเวลาท่ีกำหนดแต(ไม(เกิน
สามสิบวันแล+ว ให+ถือว(าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ+าผู+กระทำผิดไม(ยินยอมให+เปรียบเทียบ หรือเม่ือยินยอมแล+วไม(ชำระเงินค(าปรับภายในกำหนดเวลา
ตามวรรคสี่ ให+ดำเนินคดีต(อไป 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 
พ.ศ. ๒๕๒๘๑ 

   
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๔๗ ทวิ วรรคสาม  แห่ง

พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 
ข้อ ๒  ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดําเนินการทดสอบฝีมือคนหางานได้โดยไม่ต้อง

ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๗ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 
พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๓๗ 

 
ข้อ ๓  ในการทดสอบฝีมือคนหางานแต่ละครั้ง ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเรียกเก็บ

ค่าทดสอบฝีมือจากผู้เข้ารับการทดสอบฝีมือคนหางาน คนละ ๔๐๐ บาท 
 
ข้อ ๔  ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานยกเว้นการเรียกเก็บค่าทดสอบฝีมือจากผู้เข้ารับ

การทดสอบฝีมือคนหางานซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กําหนดได้ 

 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พลตํารวจตรี วุฒิ  สุโกศล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๗๕ ก/หน้า ๙/๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๒ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ค่าทดสอบฝีมือที่เรียกเก็บจากผู้
เข้ารับการทดสอบฝีมือคนหางาน ซึ่งดําเนินการโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามที่กําหนดไว้ใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครอง
คนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการทดสอบฝีมือคนหางานที่เพิ่มสูงขึ้น สมควร
ปรับปรุงค่าทดสอบฝีมือดังกล่าวให้เหมาะสม และสมควรยกเว้นค่าทดสอบฝีมือสําหรับผู้เข้ารับการ
ทดสอบฝีมอืคนหางานซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิภา/ผู้จัดทํา 
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน๑ 

   
 
เพื่อให้การดําเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน ตามท่ีกําหนดในมาตรา ๔๗ จัตวา แห่ง

พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอธิบดีกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน จึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการทดสอบฝีมือคนหางานไว้
ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ผู้รับอนุญาตดําเนินการทดสอบฝีมือต้องจัดให้มีผู้ควบคุมการทดสอบซึ่งมี

คณุสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(๑) สําเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปในสาขาอาชีพที่

จะควบคุมการทดสอบ หรือ 
(๒) ได้รับวุฒิบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาอาชีพที่จะควบคุมการ

ทดสอบ ต้ังแต่ช้ัน ๓ ขึ้นไป 
 
ข้อ ๒  ในการทดสอบฝีมือคนหางาน ผู้รับอนุญาตดําเนินการทดสอบฝีมือและผู้

ควบคุมการทดสอบต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) ใช้แบบทดสอบมาตรฐานกลาง ยกเว้นตําแหน่งที่ยังไม่ได้กําหนดมาตรฐานกลาง 

ให้ดําเนินการทดสอบตามที่นายจ้างกําหนด 
(๒) ต้องทดสอบจนสําเร็จเป็นชิ้นงานตามที่กําหนดในแบบทดสอบ 
(๓) ใช้ใบให้คะแนนตามแบบที่กองมาตรฐานฝีมือแรงงานกําหนด 
(๔) ต้องควบคุมการทดสอบตลอดระยะเวลาที่มีการทดสอบฝีมือคนหางาน 
(๕) ต้องออกใบรับรองผลการทดสอบแก่ผู้ผ่านการทดสอบ โดยผู้รับอนุญาต

ดําเนินการทดสอบฝีมือ และผูค้วบคุมการทดสอบต้องลงลายมือชื่อในใบรับรองผลการทดสอบ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
จันทรา  ปิตรชาติ 

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๑/ตอนที่ ๗๘ ง/หน้า ๙/๒๙ กันยายน ๒๕๓๗ 
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พระราชบัญญัต ิ
แรงงานทางทะเล  

พ.ศ. ๒๕58 
(เฉพาะบทบัญญตัิท่ีเกี่ยวกับคนประจำเรือในตำแหน�งคนครัวบนเรือ) 

    

มาตรา ๗๕ ให
เจ
าของเรือจ
างงานคนประจำเรือในตำแหน�งคนครัวบนเรือที่รับผิดชอบในการ
จัดเตรียมอาหาร ซ่ึงผ�านมาตรฐานการฝ(กอบรมและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน�ง ตามหลักเกณฑ. วิธีการ 
และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมพัฒนาฝ3มือแรงงานประกาศกำหนด 

ห
ามเจ
าของเรือมอบหมาย หรือจ
างงานคนประจำเรือในตำแหน�งคนครัวที่มีอายุต่ำกว�า 
สิบแปดป3บริบูรณ. 

 
มาตรา ๑๐๘ เจ
าของเรือหรือนายเรือท่ีฝ9าฝ:นหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๒ 

มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ 
มาตรา ๖๓ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ 
มาตรา ๘๐ หรือมาตรา ๘๕ ต
องระวางโทษปรับไม�เกินสองหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๑๒๓ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เว
นแต�ความผิดตามมาตรา ๑๐๕ มาตรา 

๑๑๑ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ และมาตรา ๑๑๙ ให
พนักงานเจ
าหน
าที่ หรือคณะกรรมการเปรียบเทียบมี
อำนาจเปรียบเทียบได
 ดังต�อไปน้ี 

(๑) พนักงานเจ
าหน
าที่มีอำนาจเปรียบเทียบความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว หรือความผิดที่มี
โทษจำคุกไม�เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม�เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจำทั้งปรับ 

(๒) คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอำนาจเปรียบเทียบความผิดอ่ืน นอกจากท่ีกำหนดไว
ใน (๑) 
คณะกรรมการเปรียบเทียบตามวรรคหน่ึง ให
ประกอบด
วยผู
แทนสำนักงานอัยการสูงสุดเปHน

ประธานกรรมการ ผู
แทนสำนักงานตำรวจแห�งชาติ ผู
แทนกรมการจัดหางาน ผู
แทนกรมสวัสดิการและคุ
มครอง
แรงงานเปHนกรรมการ และผู
แทนกรมเจ
าท�าเปHนกรรมการและเลขานุการ โดยให
มีท้ังในเขตกรุงเทพมหานคร
และในส�วนภูมิภาคได
ตามท่ีคณะกรรมการกำหนดตามความเหมาะสม 

หลักเกณฑ.และวิธีการพิจารณาของพนักงานเจ
าหน
าที่และคณะกรรมการเปรียบเทียบให

เปHนไปตามท่ีคณะกรรมการกำหนด 

เม่ือผู
ต
องหาได
ชำระเงินค�าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต�วันที่ได
รับ
หนังสือแจ
งให
มาชำระค�าปรับแล
ว ให
ถือว�าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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ประกาศกรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

เร่ือง  หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับมาตรฐานการฝ$กอบรมและคุณสมบัติของคนประจำเรือ 
ในตำแหน+งคนครัวบนเรือ 

    

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๕ แห�งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมพัฒนา
ฝ(มือแรงงาน จึงกำหนดหลักเกณฑ- วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับมาตรฐานการฝ2กอบรมและคุณสมบัติของคนประจำเรือ
ในตำแหน�งคนครัวบนเรือไว6 ดังต�อไปนี้ 

ข6อ ๑ ในประกาศนี้ 
“คนประจำเรือในตำแหน�งคนครัวบนเรือ” หมายความว�า คนประจำเรือซ่ึงมีหน6าท่ีหลักในการเตรียมอาหาร 

การบำรุงรักษาห6องครัวและการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยของอาหารและเครื่องดื่มสำหรับลูกเรือบนเรือ 
รวมถึงการเตรียมพื้นที่ การจัดการ การจัดเก็บอาหารและเสบียงอาหารบนเรือ 

“การฝ2กอบรม” หมายความว�า การฝ2กอบรมในหลักสูตรการจัดการด6านอาหารและโภชนาการบนเรือ 
(Food and catering) 

“ผู6ฝ2กอบรม” หมายความว�า วิทยากร ผู6สอน หรือผู6ถ�ายทอดความรู6หรือทักษะตามท่ีหลักสูตรกำหนด 
“ผู6เข6ารับการฝ2กอบรม” หมายความว�า ผู6ซ่ึงเข6ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรการจัดการด6านอาหาร

และโภชนาการบนเรือ (Food and catering) 
“หนังสือรับรองการฝ2กอบรม” หมายความว�า หนังสือรับรองว�าเปPนผู6ผ�านการฝ2กอบรมหลักสูตร 

การจัดการด6านอาหารและโภชนาการบนเรือ 
“หนังสือรับรองการเปPนสถานฝ2กอบรม” หมายความว�า หนังสือรับรองที่ออกให6แก�หน�วยงานของรัฐ

หรือสถานศึกษาเอกชนที่ได6รับการรับรองให6เปPนสถานฝ2กอบรมคนประจำเรือในตำแหน�งคนครัวบนเรือตามประกาศนี้ 
“สถานฝ2กอบรม” หมายความว�า หน�วยงานของกรมพัฒนาฝ(มือแรงงาน หรือหน�วยงานของรัฐหรือ

สถานศึกษาเอกชนที่ได6รับการรับรองให6เปPนสถานฝ2กอบรมคนประจำเรือในตำแหน�งคนครัวบนเรือตามประกาศนี้ 
ข6อ ๒ ประกาศน้ีให6ใช6บังคับต้ังแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปPนต6นไป 

 
หมวด ๑ 

คุณสมบัติของคนประจำเรือในตำแหน�งคนครัวบนเรือ 

    

ข6อ ๓ คนประจำเรือในตำแหน�งคนครัวบนเรือ จะต6องมีคุณสมบัติ ดังต�อไปน้ี 
(๑) มีอายุไม�ต่ำกว�าสิบแปดป(บริบูรณ- 
(๒) มีสุขภาพร�างกายแข็งแรงสมบูรณ- และไม�เปPนโรคติดต�อร6ายแรง 
(๓) มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในเรือเดินทะเลขนาดตั้งแต�ห6าร6อยตันกรอสส-ข้ึนไป ไม�น6อยกว�าหก

เดือนในช�วงระยะเวลาห6าป( ก�อนเข6าทำงานเปPนคนประจำเรือในตำแหน�งคนครัวบนเรือ 
(๔) ผ�านการฝ2กอบรมหลักสูตรการจัดการด6านอาหารและโภชนาการบนเรือตามหลักสูตรและสถานฝ2กอบรม

ตามประกาศนี้ 

265



2 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานการฝ2กอบรมคนประจำเรือในตำแหน�งคนครัวบนเรือ 

    

ส�วนที่ ๑ 
คุณสมบัติของผู6เข6ารับการฝ2กอบรม 

    

ข6อ ๔ ผู6เข6ารับการฝ2กอบรมหลักสูตรการจัดการด6านอาหารและโภชนาการบนเรือ ต6องมีคุณสมบัติ 
ดังต�อไปน้ี 

(๑) มีอายุไม�ต่ำกว�าสิบแปดป(บริบูรณ- 
(๒) มีสุขภาพร�างกายแข็งแรงสมบูรณ- ไม�เปPนอุปสรรคต�อการฝ2กอบรม และสามารถเข6ารับการฝ2กอบรม

ได6ตลอดหลักสูตร 
(๓) ไม�เปPนผู6ติดยาเสพติดให6โทษ และไม�เปPนโรคติดต�อร6ายแรง 
(๔) จบการศึกษาไม�ต่ำกว�าชั้นมัธยมศึกษาป(ที่สามหรือเทียบเท�า หรือมีประสบการณ-การทำงาน 

บนเรือเดินทะเลของรัฐหรือเอกชน ไม�น6อยกว�าหกเดือนในช�วงเวลาห6าป(ก�อนเข6ารับการฝ2กอบรม หรือ 
(๕) สำเร็จการศึกษาด6านคหกรรมศาสตร- อาหารและโภชนาการ หรือวิทยาศาสตร-การอาหารและ

โภชนาการ หรือด6านอ่ืนท่ีเก่ียวข6อง หรือมีประสบการณ-ฝ2กอบรมเก่ียวกับการประกอบอาหารไม�น6อยกว�าสามสิบชั่วโมง 
หรือมีประสบการณ-ทำงานเก่ียวกับการประกอบอาหารไม�น6อยกว�าหน่ึงป( 

 
ส�วนที่ ๒ 

คุณสมบัติของผู6ฝ2กอบรม 

    

ข6อ ๕ ผู6ฝ2กอบรมต6องเปPนผู6มีความรู6ความเข6าใจในหลักสูตรการจัดการด6านอาหารและโภชนาการบนเรือ 
และวัตถุประสงค-ของการฝ2กอบรม โดยต6องผ�านการฝ2กอบรมหลักสูตรผู6ฝ2กอบรมหลักสูตรการจัดการด6านอาหาร 
และโภชนาการบนเรือ ซ่ึงจัดการฝ2กอบรมโดยกรมพัฒนาฝ(มือแรงงานกระทรวงแรงงาน และต6องมีคุณสมบัติอย�างใด
อย�างหนึ่ง ดังต�อไปนี้ 

(๑) จบการศึกษาไม�ต่ำกว�าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท�า ด6านคหกรรมศาสตร- อาหารและโภชนาการ
หรือวิทยาศาสตร-การอาหารและโภชนาการ หรือด6านอ่ืนท่ีเก่ียวข6อง ท้ังน้ี ตามท่ีกรมพัฒนาฝ(มือแรงงานเห็นชอบ 

การพิจารณาให6ความเห็นชอบข6างต6นให6ถือเปPนท่ีสุด 
(๒) เปPนผู6มีความรู6ความเช่ียวชาญและมีประสบการณ-การทำงานในสาขาอาชีพที่เก่ียวข6องกับด6านอาหาร 

โภชนาการและสุขอนามัยในอาหาร ไม�น6อยกว�าสามป( 
(๓) เปPนผู6ผ�านการทดสอบมาตรฐานฝ(มือแรงงานแห�งชาติ สาขาผู6ประกอบอาหารไทย ระดับ ๒ 
(๔) เปPนผู6มีความรู6ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ-ในการปฏิบัติงานบนเรือเดินทะเลขนาดตั้งแต�

ห6าร6อยตันกรอสส-ข้ึนไป ไม�น6อยกว�าสามป( 
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติตาม (๔) ให6เปPนผู6ฝ2กอบรม ได6เฉพาะส�วนที่เก่ียวข6องตามข6อ ๑๐ (๑.๒) และ 

(๑.๑๐) เท�านั้น 
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ส�วนที่ ๓ 
สถานท่ีฝ2กอบรม เครื่องมือและอุปกรณ-การฝ2กอบรม 

    

ข6อ ๖ สถานที่ฝ2กอบรมต6องมีห6องฝ2กอบรมภาคทฤษฎี สำหรับผู6เข6ารับการฝ2กอบรมจำนวนไม�น6อยกว�า
ยี่สิบคน โดยต6องมีพื้นที่ใช6สอยไม�น6อยกว�าสามสิบตารางเมตร และต6องจัดให6มีเอกสารประกอบการฝ2กอบรม สื่อและ
อุปกรณ-การฝ2กอบรมท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 

ข6อ ๗ ห6องปฏิบัติการอาหาร ต6องมีลักษณะดังต�อไปนี้ 
(๑) มีพ้ืนที่จัดเตรียมอาหารที่เพียงพอในการปฏิบัติการ ทำความสะอาดง�าย ปลอดภัยและไม�ก�อให6เกิด

การปนเป[\อนต�ออาหาร 
(๒) พ้ืนผิวปฏิบัติงานเตรียมอาหารต6องสร6างจากวัสดุที่เหมาะสม แข็งแรงทนทาน มีความปลอดภัย

ต�อวัตถุดิบท่ีใช6ประกอบอาหาร ทำความสะอาดและฆ�าเชื้อได6ง�าย มีความสูงจากพื้นไม�น6อยกว�าหกสิบเซนติเมตร 
เหมาะสมกับการฝ2กปฏิบัติงานและสามารถป̂องกันการปนเป[\อน 

(๓) มีพื้นที่ในการปฏิบัติงานและอุปกรณ-เคร่ืองใช6 สิ่งอำนวยความสะดวกต�าง ๆ เหมาะสมเพียงพอ
และพร6อมสำหรับการจัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร การประกอบอาหาร รวมถึงมีความสะดวกในการทำ
ความสะอาด และสามารถปรุงอาหารได6สะดวกและปลอดภัย โดยเฉพาะบริเวณรอบเตา 

(๔) มีการระบายอากาศและความชื้นที่เพียงพอ เหมาะสม สามารถถ�ายเทอากาศ ระบายกลิ่นควัน
จากการประกอบอาหารออกสู�ภายนอกได6หมด ไม�ทำให6อาหารเกิดการปนเป[\อน 

(๕) มีแสงสว�างที่เพียงพอต�อการฝ2กปฏิบัติงานได6อย�างปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ สามารถมองเห็น
สีสันตามธรรมชาติและตำหนิของอาหารได6อย�างชัดเจน ควรมีฝาครอบหลอดไฟท่ีสามารถป^องกันการแตกกระจาย 
ของหลอดไฟ 

(๖) มีระบบการระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ สามารถระบายน้ำได6ดี ไม�มีน้ำขังหรือเศษมูลฝอยตกค6าง
ต6องทำความสะอาดห6องปฏิบัติการอาหารและรางระบายน้ำทุกครั้งหลังการฝ2กอบรม 

(๗) มีระบบน้ำสะอาดใช6อย�างเพียงพอ มีอุณหภูมิเหมาะสมต�อการจัดเตรียมอาหารและล6างทำความสะอาด 
(๘) มีอุปกรณ-สำหรับการรวบรวมจัดเก็บขยะ มูลฝอยและน้ำเสียอย�างถูกสุขลักษณะปลอดภัย 

สามารถป̂องกันสัตว-และแมลงพาหะนำโรค จัดให6 มีถังที่มีสภาพดี ไม� ร่ัวซึม และมีฝาปaดเพ่ือเก็บขยะมูลฝอย 
ตามประเภทขยะและกำจัดอย�างถูกสุขลักษณะ 

(๙) มีอ�างล6างมือ สบู�และกระดาษเช็ดมือ 
(๑๐) มีกล�องอุปกรณ-ปฐมพยาบาลอยู�ใกล6ห6องปฏิบัติการอาหารหรือในที่ท่ีสามารถหยิบใช6ได6สะดวก 

เม่ือมีอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการฝ2กอบรม 
(๑๒) มีอุปกรณ-ป^องกันอัคคีภัย ติดตั้งในจุดท่ีเหมาะสม สามารถใช6งานได6สะดวกและมีจำนวนเพียงพอ 
ข6อ ๘ อุปกรณ- เครื่องใช6 และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช6ในการฝ2กอบรม ต6องมีลักษณะดังต�อไปนี้ 
(๑) มีจำนวนท่ีเพียงพอแก�ผู6เข6ารับการฝ2กอบรม 
(๒) มีความเหมาะสมสำหรับใช6ในการฝ2กปฏิบัติงานอาหาร สะอาด ถูกสุขลักษณะโดยคำนึงถึงความแตกต�าง

ทางวัฒนธรรมและศาสนา 
(๓) ต6องได6รับการดูแลทำความสะอาด จัดเก็บอย�างเหมาะสมและเปPนระเบียบ ได6รับการบำรุงรักษา

ให6อยู�ในสภาพท่ีใช6งานได6ดีตลอดเวลา ต6องทำความสะอาด ฆ�าเชื้ออุปกรณ- เคร่ืองใช6 พื้นผิววัสดุที่สัมผัสอาหารต�าง ๆ 
และพ้ืนท่ีปฏิบัติงานอย�างเหมาะสมก�อนและหลังการใช6งานแต�ละครั้ง เพ่ือไม�ให6มีเศษอาหารหรือคราบตกค6าง ทำให6
เปPนที่อาศัยของแมลงและสัตว-พาหะนำโรค 
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(๔) ตู6เก็บภาชนะต6องทำด6วยวัสดุที่สามารถป^องกันสิ่งสกปรกได6 ทำความสะอาดง�าย ส�วนประกอบ
ของตู6ท่ีเปPนโลหะต6องทำจากโลหะที่ไม�เปPนสนิม กรณีที่ตู6ไม�อยู�ติดกับพื้นจะต6องจัดให6มีที่ว�างสูงจากพื้นเพียงพอที่จะ
สามารถเข6าไปทำความสะอาดบริเวณข6างใต6ได6โดยสะดวก 

 
ส�วนที่ 4  

หลักสูตรการฝ2กอบรม 

    

ข6อ ๙ หลักสูตรการฝ2กอบรมการจัดการด6านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering) 
ต6องจัดข้ึนเพื่อให6ผู6เข6ารับการฝ2กอบรมมีความรู6 ความสามารถ ทักษะและบุคลิกภาพที่เหมาะสม ในการปฏิบัติงาน 
ในตำแหน�งคนครัวบนเรือได6อย�างถูกต6อง เหมาะสม โดยคำนึงถึงอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน 
ตลอดจนมีความรู6ความเข6าใจและทักษะในการใช6อุปกรณ-เคร่ืองมือ ในการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาได6อย�างถูกต6อง  

ข6อ ๑๐ หลักสูตรการจัดการด6านอาหารและโภชนาการบนเรือ ต6องมีระยะเวลาในการฝ2กอบรม ๔๒ ชั่วโมง 
ประกอบด6วยการฝ2กอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังน้ี  

(๑) ภาคทฤษฎี มีระยะเวลาการฝ2กอบรม จำนวน ๓๐ ชั่วโมง อย�างน6อยต6องมีเนื้อหาวิชา ดังต�อไปนี้  
(๑.๑) ความรู6พ้ืนฐานของคนครัวบนเรือ จำนวน ๓ ชั่วโมง 

(๑.๑.๑) ภาษาที่ใช6ในสูตรอาหารและงานครัวบนเรือ 
(๑.๑.๒) การคำนวณและวัดตวงตามสูตรอาหาร และการคำนวณของเสีย 
(๑.๑.๓) หลักการพื้นฐานของการสื่อสาร 

ก. การสื่อสารกับลูกเรือ เก่ียวกับข6อมูลการแพ6อาหาร ข6อจำกัด ทางอาหารหรือ 
ความต6องการในการรับประทานอาหาร ข6อจำกัดในการให6บริการอาหาร  

ข. การสื่อสารกับนายเรือเก่ียวกับการสั่งซ้ือเสบียงอาหาร  
ค. การสื่อสารกับคนประจำเรืออ่ืน ๆ ในครัว 

(๑.๒) ความปลอดภัยและสุขภาพในการปฏิบัติงานครัวบนเรือ จำนวน ๓ ชั่วโมง 
(๑.๒.๑) อันตรายที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานครัวบนเรือ (๑.๒.๒) พฤติกรรมความปลอดภัย 

ในการปฏิบัติงานครัวบนเรือ  
(๑.๒.๓) การประเมินความเสี่ยง กระบวนการสำคัญและวิธีในการประเมิน ความเสี่ยงที่อาจ

เกิดจากการปฏิบัติงาน  
(๑.๒.๔) ความรู6เก่ียวกับระบบการบริหารความปลอดภัยของเรือ (ISM Code) และการจัดการ

ความปลอดภัย  
(๑.๒.๕) การรายงานอุบัติเหตุและการได6รับบาดเจ็บจากการทำงาน ตลอดจนแนวทางการป̂องกัน  
(๑.๒.๖) การปฐมพยาบาลในลักษณะเฉพาะท่ีอาจเกิดข้ึนในครัวบนเรือ  
(๑.๒.๗) การดับเพลิงในครัว 

(๑.๓) ความรู6เก่ียวกับสุขลักษณะส�วนบุคคล จำนวน ๓ ช่ัวโมง 
๑.๓.๑) การปฏิบัติตนเก่ียวกับสุขลักษณะส�วนบุคคลท่ีดี 
(๑.๓.๒) ความรู6เก่ียวกับการติดเชื้อท่ีผิวหนัง และการป̂องกัน 
(๑.๓.๓) ความรู6เก่ียวกับถุงมือ และการใช6ถุงมือ 
(๑.๓.๔) การปฏิบัติตนอย�างเหมาะสมเพ่ือไม�ให6ส�งผลกระทบกับสุขภาพของผู6อ่ืน 
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(๑.๔) การป̂องกันโรคอาหารเปPนพิษ จำนวน ๓ ชั่วโมง 
(๑.๔.๑) ความรู6เก่ียวกับโรคอาหารเปPนพิษ  
(๑.๔.๒) ความรู6เก่ียวกับอาหารที่ทำให6เกิดความเจ็บปiวย สาเหตุการปนเป[\อน ของอาหารจาก

วัตถุทางกายภาพ สารเคมีหรือจุลินทรีย-  
(๑.๔.๓) ความรู6เก่ียวกับอาหารที่มีความเสี่ยงในการปนเป[\อนสูง การปนเป[\อน ของอาหาร

ขณะขนส�ง การรักษาความเย็นและการปนเป[\อนเชื้อแบคทีเรีย  
(๑.๔.๔) ความรู6เก่ียวกับแบคทีเรียและจุลินทรีย-อ่ืน ๆ ที่สามารถทำให6เกิด การเจ็บปiวย  
(๑.๔.๕) อาการและการป^องกันโรคอาหารเปPนพิษ 
(๑.๔.๖) ความรู6เก่ียวกับการปนเป[\อนข6ามและการป̂องกัน 
(๑.๔.๗) ระบบการประเมินความปลอดภัยทางอาหารด6วยตนเอง 

(๑.๕) ความรู6พ้ืนฐานในการประกอบอาหาร จำนวน ๔ ช่ัวโมง 
(๑.๕.๑) ความรู6เก่ียวกับรายการอาหารและการจัดทำรายการอาหาร  
(๑.๕.๒) ความรู6พ้ืนฐานในการปรุงอาหาร  
(๑.๕.๓) ทักษะในการปรุงอาหาร  
(๑.๕.๔) ความรู6และกรรมวิธีในการเตรียมอาหาร  
(๑.๕.๕) ความรู6ในการเลือกใช6เทคนิคการเตรียมอาหารที่หลากหลาย ตอบสนองต�อข6อจำกัด

ทางศาสนาและวัฒนธรรม 
(๑.๕.๖) ความรู6เก่ียวกับการปรุงอาหารในทางปฏิบัติ 
(๑.๕.๗) หลักการพื้นฐานและวิธีการนำเสนอและการให6บริการม้ืออาหาร 
(๑.๕.๘) การประกอบอาหารในสภาวการณ-ที่ไม�อาจคาดการณ-ได6 การปรับเปลี่ยนแผน

รายการอาหารระหว�างการเดินทาง และวิธีปฏิบัติในครัวในวันท่ีสภาพอากาศเลวร6าย 
(๑.๖) ความรู6เก่ียวกับสุขลักษณะอาหาร จำนวน ๓ ชั่วโมง  

(๑.๖.๑) การหยุดยั้งห�วงโซ�การเกิดอาหารเปPนพิษ  
(๑.๖.๒) วิธีการและความสำคัญในการทำความสะอาดและฆ�าเชื้อโรคในครัว ห6องอาหาร  

และห6องเก็บอาหาร  
(๑.๖.๓) วิธีการเก็บรักษาอาหารและความสำคัญในการจัดระเบียบห6องเก็บอาหาร  
(๑.๖.๔) วิธีจัดการผลิตภัณฑ-อาหารแช�เย็นและผลิตภัณฑ-อาหารแช�แข็ง  
(๑.๖.๕) ความรู6เก่ียวกับวิธีจัดการอาหารระหว�างการเตรียมอาหาร  
(๑.๖.๖) วิธีเก็บและอุ�นอาหารเหลือและการนำมาปรุงใหม�  
(๑.๖.๗) วิธีการจัดการอาหารแต�ละประเภท เพื่อให6การบริการอาหารได6อย�าง ปลอดภัย 

(๑.๗) โภชนาการและสุขภาพ จำนวน ๓ ชั่วโมง  
(๑.๗.๑) ความรู6เก่ียวกับโภชนาการ  
(๑.๗.๒) การวางแผนการจัดซ้ือและการจัดเตรียมอาหารท่ีมีคุณค�าทาง โภชนาการ  
(๑.๗.๓) ความรู6เก่ียวกับการแพ6อาหารหรือการรับอาหารบางชนิดไม�ได6  
(๑.๗.๔) บทบาทของโภชนาการท่ีมีผลกระทบต�อสุขภาพของลูกเรือ และความสำคัญของ

โภชนาการเพ่ือต�อสู6กับโรคภัยในชีวิตประจำวัน  
(๑.๘) การจัดการและการควบคุมดูแลครัว จำนวน ๓ ชั่วโมง  

(๑.๘.๑) การควบคุมกระบวนการจัดซ้ือ 
(๑.๘.๒) การสั่งซ้ือเสบียงอาหาร 

269



6 
 

(๑.๘.๓) การดูแลควบคุมห6องเก็บอาหาร โดยคำนึงถึงอายุการเก็บรักษาราคาและคุณภาพ 
ของอาหารอย�างเปPนระบบ 

(๑.๘.๔) ความรู6ในการจัดการงานธุรการ การแก6ปkญหาทางการเงิน การบัญชีการวางแผน
รายการอาหาร 

(๑.๘.๕) การบริหารจัดการเก่ียวกับงานในครัวบนเรือและการประกอบอาหาร 
(๑.๘.๖) การดูแลควบคุมพนักงานจัดเลี้ยงอ่ืน ๆ และการให6คำแนะนำหรือทำการฝ2กอบรม 

ข้ันพื้นฐาน 
(๑.๙) มุมมองด6านศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๓ ชั่วโมง 

(๑.๙.๑) ความรู6เก่ียวกับพิธีกรรมทางศาสนา ขนบธรรมเนียมและข6อแนะนำท่ีเก่ียวข6อง 
กับอาหารและอาหารที่ให6บริการ 

(๑.๙.๒) ข6อกำหนดเก่ียวกับอาหารโดยคำนึงถึงศาสนาและวัฒนธรรมข6อกำหนดท่ีเก่ียวกับ 
การจัดซ้ือ การคัดแยก การเตรียมอาหารและการปรุงอาหารแต�ละประเภทให6เหมาะสมโดยคำนึงถึงความแตกต�าง 
ทางศาสนาและวัฒนธรรม 

(๑.๑๐) การกำจัดของเสียในครัว จำนวน ๒ ชั่วโมง 
(๑.๑๐.๑) ความรู6เก่ียวกับของเสียจากอาหาร สุขลักษณะ และความปลอดภัยการลดของเสีย

จากอาหาร การป^องกันมลภาวะและการแพร�กระจายของโรคที่เกิดจากอาหาร 
(๑.๑๐.๒) การเก็บรวบรวมของเสีย การใช6หรือการสร6างระบบการเก็บรวบรวมของเสียต�าง ๆ 

บนเรือ และการคัดแยกของเสีย 
(๑.๑๐.๓) การจัดเก็บและสถานที่จัดเก็บของเสีย 
(๑.๑๐.๔) ความรู6เก่ียวกับการทิ้งของเสียและวิธีการทิ้งของเสียอย�างถูกวิธี 

(๒) ภาคปฏิบัติ มีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝ2กปฏิบัติ จำนวน ๑๒ ชั่วโมง ดังน้ี 
(๒.๑) ความรู6เก่ียวกับทักษะการจัดการด6านอาหารและโภชนาการบนเรือ จำนวน ๓ ชั่วโมง 

(๒.๑.๑) แนะนำเครื่องมือและอุปกรณ-ในครัว และวิธีการใช6 
(๒.๑.๒) การเตรียมอาหารและการพัฒนาข้ันตอนการทำงานให6ดีข้ึน 
(๒.๑.๓) การสาธิตข้ันตอนการประกอบอาหารท่ีเหมาะสม 

(๒.๒) การฝ2กปฏิบัติการจัดการด6านอาหารและโภชนาการบนเรือ จำนวน ๙ ชั่วโมง 
(๒.๒.๑) การประกอบอาหารประเภทต�าง ๆ 
(๒.๒.๒) การประกอบอาหารนานาชาติโดยคำนึงถึงความแตกต�างทางวัฒนธรรมและศาสนา 
(๒.๒.๓) การปรุงอาหารจากผลิตภัณฑ-อาหารแช�แข็ง 

 
ส�วนที่ ๕  

วิธีการฝ2กอบรม การประเมินผล และการออกหนังสือรับรองการฝ2กอบรม 

    

ข6อ ๑๑1 ในการจัดให6มีการฝ2กอบรมแต�ละรุ�น จะต6องมีผู6เข6ารับการฝ2กอบรมไม�เกินยี่สิบห6าคน 
และต6องมีผู6ฝ2กอบรมที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว6ในหมวด 2 ส�วนที่ ๒ ทาหน6าท่ีผู6ฝ2กอบรมตลอดระยะเวลาการฝ2กอบรม 

 
1ข6อ ๑๑ แก6ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกรมพัฒนาฝ(มือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ- วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับมาตรฐาน 

การฝ2กอบรมและคุณสมบัติของคนประจำเรือ (ฉบับท่ี 2) 
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ข6อ ๑๒ การฝ2กอบรม ต6องดำเนินการโดยวิธีการบรรยาย การสาธิตการปฏิบัติงานและการฝ2กปฏิบัติงานจริง 
ท้ังนี้ ตามที่กำหนดไว6ในหมวด ๒ ส�วนที่ ๔ 

ข6อ ๑๓ ผู6เข6ารับการฝ2กอบรมต6องเข6ารับการฝ2กอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยจะต6องมี
ระยะเวลาเข6ารับการฝ2กอบรมไม�น6อยกว�าร6อยละแปดสิบของระยะเวลาการฝ2กอบรมทั้งหมด 

ข6อ ๑๔ ผู6เข6ารับการฝ2กอบรมต6องเขารับการประเมินผลการฝ2กอบรม 
การประเมินผลการฝ2กอบรมมีคะแนนรวมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมหนึ่งร6อยคะแนน 

และให6ประเมินผล ดังนี้ 
(๑) ประเมินผลภาคทฤษฎี เปPนการประเมินผลองค-ความรู6ที่นำไปใช6ในการปฏิบัติงานได6อย�างถูกต6อง

ตามหลักวิชาการตลอดช�วงระยะเวลาที่เข6ารับการฝ2กอบรม คิดเปPนร6อยละสี่สิบของคะแนนรวมท้ังหมด ทั้งนี้ ผู6เข6ารับ
การฝ2กอบรมจะต6องได6คะแนนประเมินผลภาคทฤษฎีไม�น6อยกว�าร6อยละแปดสิบของคะแนนภาคทฤษฎี จึงจะถือว�า 
ผ�านการฝ2กอบรมภาคทฤษฎี 

(๒) ประเมินผลภาคปฏิบัติเปPนการประเมินผลทักษะจากการฝ2กปฏิบัติงาน บุคลิกภาพและทัศนคติ 
ตลอดช�วงระยะเวลาท่ีเข6ารับการฝ2กอบรม คิดเปPนร6อยละหกสิบของคะแนนรวมทั้งหมด ทั้งนี้ ผู6เข6ารับการฝ2กอบรม
จะต6องผ�านการประเมินผลภาคปฏิบัติไม�น6อยกว�าร6อยละแปดสิบของคะแนนภาคปฏิบัติ จึงจะถือว�าผ�านการฝ2กอบรม
ภาคปฏิบัติ 

ข6อ ๑๕ ผู6ที่เข6ารับการฝ2กอบรมครบตามระยะเวลาที่กำหนดตามข6อ ๑๓ และผ�านการประเมินผล 
ตามข6อ ๑๔ โดยมีคะแนนรวมท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไม�น6อยกว�าร6อยละแปดสิบของคะแนนท้ังหมด จึงจะถือว�า
เปPนผู6ผ�านการฝ2กอบรม และมีสิทธิได6รับหนังสือรับรองการฝ2กอบรม 

(ยกเลิก)2 
หมวด 3 

สถานฝ2กอบรม 

    

ข6อ ๑๖ ให6หน�วยงานของกรมพัฒนาฝ(มือแรงงานตามท่ีอธิบดีกรมพัฒนาฝ(มือแรงงานกำหนด  
เปPนสถานฝ2กอบรมตามประกาศนี้ และให6ออกหนังสือรับรองการฝ2กอบรมเปPนภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย�างละ
หนึ่งฉบับให6แก�ผู6ผ�านการฝ2กอบรมภายในสิบห6าวันนับแต�วันท่ีเสร็จสิ้น การประเมินผลการฝ2กอบรม รวมถึง 
ให6ดำเนินการตามข6อ ๒๔ วรรคสามโดยอนุโลมด6วย 

แบบหนังสือรับรองการฝ2กอบรมท่ีเปPนภาษาไทยให6เปPนไปตามแบบ สค. ๑ ท6ายประกาศน้ี 
แบบหนังสือรับรองการฝ2กอบรมท่ีเปPนภาษาอังกฤษ ให6เปPนไปตามแบบ SC.1 ท6ายประกาศน้ี 
ข6อ ๑๗3 หน�วยงานของรัฐหรือสถานศึกษาเอกชน ท่ีประสงค-จะดำเนินการเปPนสถานฝ2กอบรมต6องมี

สถานท่ีฝ2กอบรม เครื่องมือและอุปกรณ-การฝ2กอบรม ตามที่กำหนดไว6ในหมวด 2 ส�วนท่ี 3 
ในกรณีที่ไม�มีห6องปฏิบัติการอาหารตามข6อ 7 หรือไม�มีอุปกรณ- เครื่องใช6 และส่ิงอำนวยความสะดวก

ท่ีใช6ในการฝ2กอบรมตามข6อ 8 หรือมีแต�ไม�เพียงพอ จะต6องจัดหาสถานท่ีฝ2กอบรมอ่ืนที่มีห6องปฏิบัติการอาหาร 
หรืออุปกรณ- เคร่ืองใช6 และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช6ในการฝ2กอบรมตามที่กำหนดไว6ในข6อ 7 หรือข6อ 8 แล6วแต�กรณี 
โดยจะต6องมีเอกสารแสดงการอนุญาตหรือยินยอมให6ใช6สถานที่ดังกล�าว 

 
2ข6อ ๑5 วรรคสอง ยกเลิกโดยประกาศกรมพัฒนาฝ(มือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ- วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับมาตรฐาน 

การฝ2กอบรมและคุณสมบัติของคนประจำเรือ (ฉบับท่ี 2) 
3ข6อ ๑๗ แก6ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกรมพัฒนาฝ(มือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ- วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับมาตรฐาน 

การฝ2กอบรมและคุณสมบัติของคนประจำเรือ (ฉบับท่ี 2) 

271



8 
 

ข6อ ๑๘4 ผู6ประสงค-จะดำเนินการเปPนสถานฝ2กอบรมให6ยื่นความประสงค-พร6อมเอกสารหลักฐาน 
ตามแบบ สค. 2 ท6ายประกาศน้ี ณ ท6องที่ที่จะดำเนินการเปPนสถานฝ2กอบรม โดยในกรุงเทพมหานคร ให6ยื่น ณ 
สถาบันพัฒนาฝ(มือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สำหรับจังหวัดอ่ืนให6ยื่น ณ หน�วยงานของกรมพัฒนาฝ(มือแรงงานที่
ตั้งอยู�ในจังหวัดนั้น 

ข6อ ๑๙ เม่ือหน�วยงานของกรมพัฒนาฝ(มือแรงงานได6รับคำขอตามข6อ 18 แล6ว ให6ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน และตรวจสอบความพร6อมและความเหมาะสมของสถานที่ฝ2กอบรม เครื่องมือและอุปกรณ-การฝ2กอบรม  
ให6เปPนไปตามหมวด 2 ส�วนที่ 35 

ในกรณีที่ เห็นว�าผู6ยื่นความประสงค-มี คุณสมบัติครบถ6วนตามข6อ ๑๗ ให6ออกหนังสือรับรอง 
การเปPนสถานฝ2กอบรมให6แก�ผู6ยื่นความประสงค-นั้นตามแบบ สค.๓ ท6ายประกาศนี้ 

ในกรณี ท่ีเห็นว�าผู6ยื่นความประสงค-มีคุณสมบัติไม�ครบถ6วนตามข6อ ๑๗ ให6แจ6งผลการพิจารณา 
เปPนหนังสือพร6อมเหตุผลให6ผู6ยื่นความประสงค-ทราบ 

ข6อ ๒๐ หนังสือรับรองการเปPนสถานฝ2กอบรมตามข6อ ๑๙ ให6มีอายุสามป(นับแต�วันท่ีออกหนังสือรับรอง 
ข6อ ๒๑ สถานฝ2กอบรมที่ประสงค-จะขอต�ออายุหนังสือรับรองการเปPนสถานฝ2กอบรมให6ยื่นคำขอ 

ตามแบบ สค.๔ ท6ายประกาศนี้ ก�อนวันที่หนังสือรับรองสิ้นอายุไม�น6อยกว�าเก6าสิบวัน 
การดำเนินการตามวรรคหน่ึง ให6นำความในข6อ ๑๘ และข6อ ๑๙ มาใช6บังคับโดยอนุโลม 
การต�ออายุหนังสือรับรองการเปPนสถานฝ2กอบรมตามวรรคหน่ึง ให6ใช6ได6คราวละสามป( นับแต�วันที่

หนังสือรับรองการเปPนสถานฝ2กอบรมสิ้นอาย6 
ข6อ ๒๒7 ในกรณีท่ีหนังสือรับรองการเปPนสถานฝ2กอบรมชำรุดหรือสูญหาย ให6ผู6ได6รับการรับรอง 

เปPนสถานฝ2กอบรมยื่นคำขอตามแบบ สค.5 ท6ายประกาศนี้ ต�อหน�วยงานของกรมพัฒนาฝ(มือแรงงานซ่ึงเปPนผู6ออก
หนังสือรับรองการเปPนสถานฝ2กอบรม เพื่อขอออกใบแทน 

ใบแทนหนังสือรับรองการเปPนสถานฝ2กอบรมให6เปPนไปตามแบบ สค.3 เช�นเดียวกับหนังสือรับรอง
การเปPนสถานฝ2กอบรม โดยให6มีข6อความระบุว�าเปPน “ใบแทน” ไว6ด6านบน และให6ใบแทนหนังสือรับรองการเปPน 
สถานฝ2กอบรมใช6ได6จนถึงวันท่ีหนังสือรับรองการเปPนสถานฝ2กอบรมฉบับเดิมสิ้นอายุ 

ข6อ ๒๓ สถานฝ2กอบรมต6องแสดงหนังสือรับรองการเปPนสถานฝ2กอบรมไว6ในที่เปaดเผยและเห็นได6ง�าย 
ณ สถานฝ2กอบรม 

ข6อ ๒๔ สถานฝ2กอบรมตามข6อ ๑๙ วรรคสอง ต6องจัดให6มีการฝ2กอบรมและประเมินผลการฝ2กอบรม
ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตามหมวด ๒ ส�วนท่ี ๔ และส�วนที่ ๕ อย�างน6อยป(ละหนึ่งรุ�น 

สถานฝ2กอบรมตามวรรคหน่ึงต6องส�งรายละเอียดการประกาศรับสมัครให6กรมพัฒนาฝ(มือแรงงาน 
หรือหน�วยงานของกรมพัฒนาฝ(มือแรงงานซ่ึงเปPนผู6ออกหนังสือรับรองการเปPนสถานฝ2กอบรมทราบก�อนการรับสมัคร 
ผู6เข6ารับการฝ2กอบรม ไม�น6อยกว�าสิบห6าวัน 

 
4ข6อ ๑๘ แก6ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกรมพัฒนาฝ(มือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ- วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับมาตรฐาน 

การฝ2กอบรมและคุณสมบัติของคนประจำเรือ (ฉบับท่ี 2) 
5ข6อ ๑๙ วรรคหน่ึง แก6ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกรมพัฒนาฝ(มือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ- วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับ

มาตรฐานการฝ2กอบรมและคุณสมบัติของคนประจำเรือ (ฉบับท่ี 2) 
6ข6อ 2๑ วรรคสาม เพ่ิมเติมโดยประกาศกรมพัฒนาฝ(มือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ- วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับ

มาตรฐานการฝ2กอบรมและคุณสมบัติของคนประจำเรือ (ฉบับท่ี 2) 
7ข6อ 22 แก6ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกรมพัฒนาฝ(มือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ- วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับมาตรฐาน 

การฝ2กอบรมและคุณสมบัติของคนประจำเรือ (ฉบับท่ี 2) 
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สถานฝ2กอบรมตามวรรคหนึ่งต6องจัดทำรายละเอียดเก่ียวกับการฝ2กอบรมซ่ึงอย�างน6อยต6องประกอบด6วย
ใบสมัครเข6ารับการฝ2กอบรม บันทึกการฝ2กอบรม ผลการฝ2กอบรม และผลการประเมินการฝ2กอบรมของผู6เข6ารับ 
การฝ2กอบรมทุกคน ทั้งน้ี ให6จัดเก็บไว6ที่สถานฝ2กอบรมเพ่ือการตรวจสอบไม�น6อยกว�าสามป( 

สถานฝ2กอบรมตามวรรคหนึ่ งอาจนำผู6 เข6ารับการฝ2กอบรมไปรับการฝ2กอบรมภาคปฏิบัติ  
ในสถานศึกษาหรือสถานฝ2กอบรมอ่ืนท่ีกรมพัฒนาฝ(มือแรงงานหรือหน�วยงานของกรมพัฒนาฝ(มือแรงงานซ่ึงเปPนผู6ออก
หนังสือรับรองการเปPนสถานฝ2กอบรมให6ความเห็นชอบก็ได6 

ข6อ ๒๕ ให6สถานฝ2กอบรมตามข6อ ๑๙ วรรคสอง ออกหนังสือรับรองการฝ2กอบรมเปPนภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษอย�างละหน่ึงฉบับให6แก�ผู6ผ�านการฝ2กอบรมภายในสิบห6าวันนับแต�วันท่ีเสร็จสิ้นการประเมินผล 
การฝ2กอบรม และแจ6งให6กรมพัฒนาฝ(มือแรงงานหรือหน�วยงานของกรมพัฒนาฝ(มือแรงงานซ่ึงเปPนผู6ออกหนังสือรับรอง
การเปPนสถานฝ2กอบรมทราบ 

แบบหนังสือรับรองการฝ2กอบรมท่ีเปPนภาษาไทยให6เปPนไปตามแบบ สค.๗ ท6ายประกาศนี้ 
แบบหนังสือรับรองการฝ2กอบรมท่ีเปPนภาษาอังกฤษให6เปPนไปตามแบบ SC.7 ท6ายประกาศน้ี 

ข6อ 25/18 ในกรณีท่ีหนังสือรับรองการฝ2กอบรมชำรุดหรือสูญหาย ให6ผู6ได6รับหนังสือรับรองการฝ2กอบรม
ยื่นคำขอตามแบบ สค.8 ท6ายประกาศน้ี ต�อสถานฝ2กอบรมที่ออกหนังสือรับรองการฝ2กอบรม เพ่ือขอออกใบแทน 

ใบแทนหนังสือรับรองการฝ2กอบรมที่เปPนภาษาไทยให6เปPนไปตามแบบ สค.1 หรือแบบ สค.7 แล6วแต�กรณี 
โดยให6มีข6อความระบุว�าเปPน “ใบแทน” ไว6ด6านบน 

ใบแทนหนังสือรับรองการฝ2กอบรมท่ีเปPนภาษาอังกฤษให6เปPนไปตามแบบ SC.1 หรือแบบ SC.7 

แล6วแต�กรณี และให6มีข6อความว�า “Substitute Certificate” ไว6ด6านบน 
ใบแทนหนังสือรับรองการฝ2กอบรมตามวรรคหนึ่ง ให6ใช6ได6จนถึงวันที่หนังสือรับรองการฝ2กอบรม 

ฉบับเดิมสิ้นอายุ 
ข6อ ๒๖ สถานฝ2กอบรมจะต6องอำนวยความสะดวกให6แก�เจ6าหน6าท่ีของกรมพัฒนาฝ(มือแรงงานในการ

เข6าตรวจสอบการดำเนินการฝ2กอบรม สถานที่ฝ2กอบรม เครื่องมือ อุปกรณ- และสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือให6เปPนไป
ตามมาตรฐานการฝ2กอบรมตามหมวด ๒ 

ข6อ ๒๗ ในกรณีท่ีสถานฝ2กอบรมประสงค-จะเปลี่ยนแปลงหรือแก6ไขข6อมูล ให6แตกต�างไปจากที่ได6ยื่น
ความประสงค-ไว6 ให6แจ6งเปPนหนังสือให6กรมพัฒนาฝ(มือแรงงานหรือหน�วยงานของกรมพัฒนาฝ(มือแรงงานซ่ึงเปPนผู6ออก
หนังสือรับรองการเปPนสถานฝ2กอบรมทราบล�วงหน6าไม�น6อยกว�าสามสิบวันก�อนวันท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก6ไขข6อมูล 

ข6อ ๒๘ ในกรณีท่ีสถานฝ2กอบรมประสงค-จะเลิกดำเนินการ หรือมีเหตุจำเปPนที่ไม�สามารถดำเนินการ
ต�อไปได6 ให6แจ6งเปPนหนังสือให6กรมพัฒนาฝ(มือแรงงานหรือหน�วยงานของกรมพัฒนาฝ(มือแรงงานซ่ึงเปPนผู6ออกหนังสือ
รับรองการเปPนสถานฝ2กอบรมทราบล�วงหน6าไม�น6อยกว�าสามสิบวันก�อนวันท่ีจะเลิกดำเนินการ 

ข6อ ๒๙ ในกรณีท่ีปรากฏว�าสถานฝ2กอบรมไม�ปฏิบัติตามหลักเกณฑ- วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว6
ในประกาศนี้ ให6กรมพัฒนาฝ(มือแรงงานมีอำนาจออกคำสั่งเปPนหนังสือให6ปฏิบัติให6ถูกต6องภายในเวลาท่ีกำหนด  
ถ6าสถานฝ2กอบรมไม�ปฏิบัติให6ถูกต6อง ให6กรมพัฒนาฝ(มือแรงงานมีอำนาจสั่งให6หยุดดำเนินการจนกว�าจะปฏิบัติให6
ถูกต6องหรือสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการเปPนสถานฝ2กอบรมได6 

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
กรีฑา  สพโชค  

อธิบดีกรมพัฒนาฝ(มือแรงงาน 

 
8ข6อ 25/1 เพ่ิมเติมโดยประกาศกรมพัฒนาฝ(มือแรงงาน เร่ือง หลักเกณฑ- วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับมาตรฐาน 
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ประกาศกรมพัฒนาฝ(มือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ- วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับมาตรฐานการฝ2กอบรมและคุณสมบัติของ
คนประจำเรือ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
 

ข6อ 10 ให6ยกเลิกแบบ สค. 6 ท6ายประกาศกรมพัฒนาฝ(มือแรงงาน เร่ือง หลักเกณฑ- วิธีการ และ
เงื่อนไขเก่ียวกับมาตรฐานการฝ2กอบรมและคุณสมบัติของคนประจาเรือในตำแหน�งคนครัวบนเรือ ลงวันท่ี 5 เมษายน 
พ.ศ. 2559 

 
ข6อ 12 หนังสือรับรองการฝ2กอบรมท่ีได6ออกให6ตามประกาศกรมพัฒนาฝ(มือแรงงาน เร่ือง หลักเกณฑ- 

วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับมาตรฐานการฝ2กอบรมและคุณสมบัติของคนประจาเรือในตำแหน�งคนครัวบนเรือ ลงวันที่ 
5 เมษายน พ.ศ. 2559 ก�อนวันท่ีประกาศน้ีใช6บังคับ ให6ใช6ได6ต�อไปโดยไม�มีวันสิ้นอายุ 

ในกรณีผู6ได6รับหนังสือรับรองการฝ2กอบรมตามวรรคหนึ่งประสงค-จะขอเปลี่ยนหนังสือรับรองการ
ฝ2กอบรมให6เปPนไปตามแบบ สค. 1 แบบ SC.1 แบบ สค. 7 หรือแบบ SC.7 ท6ายประกาศกรมพัฒนาฝ(มือแรงงาน 
เร่ือง หลักเกณฑ- วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับมาตรฐานการฝ2กอบรมและคุณสมบัติของคนประจาเรือในตำแหน�ง 
คนครัวบนเรือ ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 ซ่ึงแก6ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศน้ี ให6สามารถขอเปลี่ยนหนังสือรับรองได6
ท่ีสถานฝ2กอบรมซ่ึงเปPนผู6ออกหนังสือรับรองการฝ2กอบรม 
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แบบ สค. 1 
 

 
 
เลขที่  (ชื่อหน่วยงานที่ฝึกอบรม)  
  (ท่ีอยู่หน่วยงาน)  
 
 

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า   
ไดผ้่านการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering) จาก  
     (ชื่อหน่วยงานที่ฝึกอบรม) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยเป็นไปตามมาตรฐานการฝึกอบรม 
คนประจ าเรือในต าแหน่งคนครัวบนเรือ ตามประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับมาตรฐานการฝึกอบรมและคุณสมบัติของคนประจ าเรือในต าแหน่งคนครัวบนเรือ โดยฝึกอบรมตั้งแต่
วันที่ เดือน พ.ศ.   ถึงวันที่   
เดอืน พ.ศ.  มีระยะเวลาการฝึกอบรม จ านวน ๔๒ ชั่วโมง 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่ เดือน พ.ศ.  
 
 
 

(ลงชื่อ)       
( (ชื่อหัวหน้าหน่วยงานที่ฝึกอบรม) ) 

ต าแหน่ง      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ประทับตราชื่อส่วนราชการ) 
(ระบชุื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม) 

 

รูปถ่าย 
ขนาด 1 นิ้ว 

 

 

QR Code 
(ถ้ามี) 
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SC. 1 
 

 
 
No.  (Name of the training centre/institute) 
  (Address) 
 
 

This is to certify that    
has completed the training course on Food and Catering from   
the Department of Skill Development. The training course is in accordance with the Ship's Cooks 
Training Standard under the Department of Skill Development Announcement subjects Guideline 
and Procedure Requirement on Ship's Cooks. He/She has attended the training from 
                                            to                                      , with 42 hours of training. 
 

Given on     
 
 
 

(Signature)       
( (Printed name of the Head of training centre/institute) ) 

Position        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(Department Seal) 
(Printed Name of the Trainee) 

 
 

 
1 inch  

Photo here 

 

 

QR Code 
(If applicable) 
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แบบ สค. 2 
 ค ำขอให้รับรองเป็นสถำนฝึกอบรมคนประจ ำเรอื 

ในต ำแหน่งคนครัวบนเรือ 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
เลขท่ีรับ  
วันท่ีรับ  

 
เขียนที ่  

  
วันที่ เดือน พ.ศ.  

 
ชื่อผู้ยื่นค ำขอ โดย  

ต ำแหน่ง ผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทน/ผู้รับมอบอ ำนำจ 
เป็น    หน่วยงำนของรัฐ    สถำนศึกษำเอกชน  หน่วยงำนตั้งอยู่เลขที่  หมู่ที่  
ซอย ถนน แขวง/ต ำบล   
เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์   
โทรศัพท์ โทรสำร โทรศัพท์มือถือ   
E-mail  

มีควำมประสงค์จะให้กรมพัฒนำฝีมือแรงงำนรับรองเป็นสถำนฝึกอบรมคนประจ ำเรือในต ำแหน่งคนครัว
บนเรือตำมประกำศกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรฝึกอบรมและ
คุณสมบัตขิองคนประจ ำเรือในต ำแหน่งคนครัวบนเรือ โดยสถำนฝึกอบรมตั้งอยู่เลขที ่ หมู่ที ่  
ซอย ถนน แขวง/ต ำบล   
เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์   
โทรศัพท์ โทรสำร E-mail   

ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้ 
 เอกสำรเกี่ยวกับกำรจัดตั้งหน่วยงำนของผู้ยื่นค ำขอ 
 เอกสำรที่แสดงว่ำเป็นผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนหน่วยงำน 
 หนังสือมอบอ ำนำจพร้อมติดอำกรแสตมป์ และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจ  

(ในกรณีมีกำรมอบอ ำนำจ) 
 เอกสำรเกี่ยวกับสถำนทีฝ่ึกอบรม 
 บัญชีรำยกำรเครื่องมือ อุปกรณ ์และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีใช้ในกำรฝึกอบรม 
 เอกสำรอื่น (โปรดระบุ)  
(ส ำเนำเอกสำรหลักฐำนให้ลงช่ือรบัรองส ำเนำทุกฉบับ) 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นและเอกสำรหรือหลักฐำนที่แนบค ำขอถูกต้องและเป็นควำมจริง 
ทุกประกำร 

 
 

ลงชื่อ  ผู้ยื่นค ำขอ 
( ) 
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(ด้ำนหลัง) 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 

กำรตรวจค ำขอ/เอกสำรหรือหลักฐำน 
ได้ตรวจสอบแล้ว 
 ค ำขอถูกต้อง เอกสำรและหลักฐำนครบถ้วน 
 ค ำขอไม่ถูกต้อง/ขำดเอกสำรหรือหลักฐำน ดังนี้  

  
  
 

ลงช่ือ  
( ) 

เจ้ำหน้ำท่ีผูต้รวจสอบ 
วันท่ี    

กำรตรวจสอบควำมพร้อมและควำมเหมำะสม 
ได้ตรวจสอบแล้ว 
 ผู้ยื่นค ำขอมีสถำนทีฝ่ึกอบรมเหมำะสม และมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรฝึกอบรม เห็นควรรับรอง 
 เห็นควรไม่รับรอง เนื่องจำก  

  
  
 
ลงช่ือ  

( ) 
วันท่ี  

 
ลงช่ือ  

( ) 
วันท่ี  

 
ลงช่ือ  

( ) 
วันท่ี  

เจ้ำหน้ำท่ีผูต้รวจสอบควำมพร้อมและควำมเหมำะสมของผู้ยื่นค ำขอรับรอง 
เป็นสถำนฝึกอบรมคนประจ ำเรือในต ำแหน่งคนครัวบนเรือ 

กำรพิจำรณำรับรอง 
 ค ำขอถูกต้อง เอกสำรหรือหลักฐำนครบถ้วน และผู้ยื่นค ำขอมสีถำนท่ีฝึกอบรมเหมำะสม และมีเครื่องมือและอุปกรณ์

ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรฝึกอบรม ให้ออกหนงัสือรับรองให้แก่ผู้ยื่นค ำขอ 
 ค ำขอไม่ถูกต้อง/ขำดเอกสำรหรือหลักฐำน ให้แจ้งผู้ยื่นค ำขอแก้ไขค ำขอ/ยื่นเอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ดังนี ้

  
  
  
ให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขหรือส่งเอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมภำยใน วัน 

 ไม่รับรอง เนื่องจำก  
  
  
 

ลงช่ือ  
( ) 

ผู้อ ำนวยกำร      
วันท่ี  
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แบบ สค. 3 
 

 
 

หนังสือรบัรองการเปน็สถานฝกึอบรมคนประจําเรือในตําแหน่งคนครวับนเรอื 
เลขที่     
หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้แก่ 

       

เพื่อแสดงว่าเป็นสถานฝึกอบรมคนประจําเรือในตําแหน่งคนครัวบนเรือ 
ที่ได้รับการรบัรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 
ออกให้ ณ วนัที ่ เดือน    พ.ศ.   

 
 

ลงชื่อ      
(    ) 

 
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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แบบ สค. 4 
 ค ำขอต่ออำยุหนังสือรับรองกำรเป็นสถำนฝึกอบรม 

คนประจ ำเรือในต ำแหน่งคนครัวบนเรือ 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
เลขท่ีรับ  
วันท่ีรับ  

 
เขียนที ่  

  
วันที่ เดือน พ.ศ.  

 
ชื่อผู้ยื่นค ำขอ โดย  

ต ำแหน่ง ผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทน/ผู้รับมอบอ ำนำจ 
เป็น    หน่วยงำนของรัฐ    สถำนศึกษำเอกชน  หน่วยงำนตั้งอยู่เลขท่ี  หมู่ที ่  
ซอย ถนน แขวง/ต ำบล   
เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์   
โทรศัพท ์ โทรสำร โทรศัพท์มือถือ   
E-mail ได้รับกำรรับรองเป็นสถำนฝึกอบรมคนประจ ำเรือในต ำแหน่งคนครัวบนเรือ  
ตำมหนังสือรับรอง เลขที่ ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.  
มีควำมประสงค์จะขอต่ออำยุหนังสือรับรองดังกล่ำว 

ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้ 
 เอกสำรเกี่ยวกับกำรจัดตั้งหน่วยงำนของผู้ยื่นค ำขอ 
 เอกสำรที่แสดงว่ำเป็นผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนหน่วยงำน 
 หนังสือมอบอ ำนำจพร้อมติดอำกรแสตมป์ และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจ  

(ในกรณีมีกำรมอบอ ำนำจ) 
 เอกสำรเกี่ยวกับสถำนทีฝ่ึกอบรม 
 บัญชีรำยกำรเครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีใช้ในกำรฝึกอบรม 
 เอกสำรอื่น (โปรดระบุ)  
(ส ำเนำเอกสำรหลักฐำนให้ลงช่ือรบัรองส ำเนำทุกฉบับ) 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นและเอกสำรหรือหลักฐำนที่แนบค ำขอถูกต้องและเป็นควำมจริง 
ทุกประกำร 

 

ลงชื่อ  ผู้ยื่นค ำขอ 
( ) 
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(ด้ำนหลัง) 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

กำรตรวจค ำขอ/เอกสำรหรือหลักฐำน 
ได้ตรวจสอบแล้ว 
 ค ำขอถูกต้อง เอกสำรและหลักฐำนครบถ้วน 
 ค ำขอไม่ถูกต้อง/ขำดเอกสำรหรือหลักฐำน ดังนี ้  

  
  
 

ลงช่ือ  
( ) 

เจ้ำหน้ำท่ีผูต้รวจสอบ 
วันท่ี    

กำรตรวจสอบควำมพร้อมและควำมเหมำะสม 
ได้ตรวจสอบแล้ว 
 ผู้ยื่นค ำขอมีสถำนท่ีฝึกอบรมเหมำะสม และมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรฝึกอบรม เห็นควรรับรอง 
 เห็นควรไม่รับรอง เนื่องจำก  

  
  
 
ลงช่ือ  

( ) 
วันท่ี  

 
ลงช่ือ  

( ) 
วันท่ี  

 
ลงช่ือ  

( ) 
วันท่ี  

เจ้ำหน้ำท่ีผูต้รวจสอบควำมพร้อมและควำมเหมำะสมของผู้ยื่นค ำขอรับรอง 
เป็นสถำนฝึกอบรมคนประจ ำเรือในต ำแหน่งคนครัวบนเรือ 

กำรพิจำรณำรับรอง 
 ค ำขอถูกต้อง เอกสำรหรือหลักฐำนครบถ้วน และผู้ยื่นค ำขอมีสถำนที่ฝึกอบรมเหมำะสม และมีเครื่องมือและอุปกรณ์ 

ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรฝึกอบรม ให้ออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้ยื่นค ำขอ 
 ค ำขอไม่ถูกต้อง/ขำดเอกสำรหรือหลักฐำน ให้แจ้งผู้ยื่นค ำขอแก้ไขค ำขอ/ยื่นเอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ดังนี ้

  
  
  
ให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขหรือส่งเอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมภำยใน วัน 

 ไม่รับรอง เนื่องจำก  
  
  
 

ลงช่ือ  
( ) 

ผู้อ ำนวยกำร      
วันท่ี  
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แบบ สค. 5 
 ค ำขอใบแทนหนังสือรับรองกำรเป็นสถำนฝึกอบรม 

คนประจ ำเรือในต ำแหน่งคนครัวบนเรือ 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
เลขท่ีรับ  
วันท่ีรับ  

 
เขียนที ่  

  
วันที่ เดือน พ.ศ.  

ชื่อผู้ยื่นค ำขอ โดย  
ต ำแหน่ง ผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทน/ผู้รับมอบอ ำนำจ 
เป็น    หน่วยงำนของรัฐ    สถำนศึกษำเอกชน  หน่วยงำนตั้งอยู่เลขท่ี  หมู่ที ่   
ซอย ถนน แขวง/ต ำบล    
เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์    
โทรศัพท ์ โทรสำร โทรศัพท์มือถอื   
E-mail ได้รับกำรรับรองเป็นสถำนฝึกอบรมคนประจ ำเรือในต ำแหน่งคนครัวบนเรือ  
ตำมหนังสือรับรอง เลขที่ ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.  
มีควำมประสงค์จะขอใบแทนหนังสือรับรองดังกล่ำว ซึ่งมีเหตุ  ช ำรุด  สูญหำย 

ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้ 
 เอกสำรที่แสดงว่ำเป็นผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนหน่วยงำน 
 หนังสือมอบอ ำนำจพร้อมติดอำกรแสตมป์ และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจ  

(ในกรณีมีกำรมอบอ ำนำจ) 
 เอกสำรอื่น (โปรดระบุ)  
(ส ำเนำเอกสำรหลักฐำนให้ลงช่ือรบัรองส ำเนำทุกฉบับ) 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นและเอกสำรหรือหลักฐำนที่แนบค ำขอถูกต้องและเป็นควำมจริง 
ทุกประกำร 

 

ลงชื่อ  ผู้ยื่นค ำขอ 
( ) 
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(ด้ำนหลัง) 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

กำรตรวจค ำขอ/เอกสำรหรือหลักฐำน 
ได้ตรวจสอบแล้ว 
 ค ำขอถูกต้อง เอกสำรและหลักฐำนครบถ้วน และเป็นผู้ได้รับกำรรับรองจริง จึงเห็นควรออกใบแทนหนังสือรับรอง 

ใหผู้้ยื่นค ำขอ 
 ตรวจสอบแล้ว ไม่เห็นควรออกใบแทนหนังสือรับรอง เนื่องจำก  

  
  

 
ลงช่ือ  

( ) 
เจ้ำหน้ำท่ีผูต้รวจสอบ 

วันท่ี  

กำรพิจำรณำ 
 ให้ออกใบแทนหนังสือรับรองให้แก่ผู้ยื่นค ำขอ 
 ไม่ออกใบแทนหนังสือรับรอง เนื่องจำก  

  
  

 
ลงช่ือ  

( ) 
ผู้อ ำนวยกำร  

วันท่ี  
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แบบ สค. 7 
 
 

(ตราสัญลักษณ์สถานฝึกอบรม) 
 

เลขที่   (ชื่อสถานฝึกอบรม)  
   (ท่ีอยู่สถานฝึกอบรม)  
 
 

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า  
ไดผ้่านการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering) จาก  
     (ชื่อสถานฝึกอบรม) โดยได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นสถานฝึกอบรม 
ตามหนังสือรบัรองการเป็นสถานฝึกอบรม เลขที ่              โดยมีมาตรฐานการฝึกอบรมเป็นไปตาม
มาตรฐานการฝึกอบรมคนประจ าเรือในต าแหน่งคนครัวบนเรือ ตามประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรฐานการฝึกอบรมและคุณสมบัติของคนประจ าเรือในต าแหน่งคนครัว
บนเรือ โดยฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ เดอืน พ.ศ. ถึงวันที่  เดือน  
พ.ศ.                 มีระยะเวลาการฝึกอบรม จ านวน ๔๒ ชั่วโมง 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่ เดือน พ.ศ.  
 
 
 

(ลงชื่อ)       
( (ชื่อผู้ได้รับการรับรองเป็นสถานฝึกอบรม)) 

ต าแหน่ง      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(ประทับตราสถานฝึกอบรม) 
(ระบชุื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม) 

 

 

รปูถา่ย 
ขนาด 1 นิ้ว 

 

QR Code 
(ถ้ามี) 
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SC. 7 
 
 

(Authorizied Training Agency Seal) 
 
 

No   (Name of Training Agency)  
   (Training Agency Address)  
 
 

This is to certify that  
has completed the training course on Food and Catering from   (Authorized Training Institute Name)  
which is an authorized training institute by the Department of Skill Development, with the 
authorized letter no               The training course is in accordance with the Ship's Cooks  
Training Standard under the Department of Skill Development Announcement subjects Guideline 
and Procedure Requirement on Ship's Cooks.  He/She has attended the training from  
                       to                                   ,  with 42 hours of training 
 

Given on the        
 
 
 

(Signature)       
( (Printed name of the Head of training Agency)  ) 

Position        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
(Seal of the Authorized Training Centre) 

(Printed Name of the Trainee) 

 
1 inch 

Photo here 

 

QR Code 
(If applicable) 
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แบบ สค. 8 
 

ค ำขอใบแทนหนังสือรับรองกำรฝึกอบรม 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
เลขท่ีรับ  
วันท่ีรับ  

 
เขียนที ่  

  
วันที่ เดือน พ.ศ.  

ชื่อผู้ยื่นค ำขอ   
เลขประจ ำตัวประชำชน      ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตร 
กำรจัดกำรด้ำนอำหำรและโภชนำกำรบนเรือ (Food and Catering) ตำมหนังสือรับรองกำรฝึกอบรม เลขที ่  
ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.  ออกโดย  
มีควำมประสงค์จะขอใบแทนหนังสือรับรองกำรฝึกอบรมดังกล่ำว ซึ่งมีเหตุ  ช ำรุด  สูญหำย โดยขอรับ
ใบแทน    ฉบับภำษำไทย   ฉบับภำษำอังกฤษ 

ข้ำพเจ้ำได้แนบรูปถ่ำยหน้ำตรง ขนำด 1 X 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ำยมำแล้วไม่เกินหกเดือน จ ำนวน รูป 
มำพร้อมค ำขอนี้ และขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร  

 
ลงชื่อ  ผู้ยื่นค ำขอ 

( ) 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

กำรตรวจค ำขอ/เอกสำรหรือหลักฐำน 
ได้ตรวจสอบแล้ว 
 ค ำขอถูกต้องและเป็นผู้ได้รับกำรรับรองจริง จึงเห็นควรออกใบแทนหนังสือรับรองใหผู้้ยื่นค ำขอ 
 ตรวจสอบแล้ว ไม่เห็นควรออกใบแทนหนังสือรับรอง เนื่องจำก  

  
  

 
ลงช่ือ  

( ) 
เจ้ำหน้ำท่ีผูต้รวจสอบ 

วันท่ี  

กำรพิจำรณำ 
 ให้ออกใบแทนหนังสือรับรองให้แก่ผู้ยื่นค ำขอ 
 ไม่ออกใบแทนหนังสือรับรอง เนื่องจำก  

  
  

 
ลงช่ือ  

( ) 
ต ำแหน่ง  

วันท่ี  
. 
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ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เรื่อง  ก าหนดหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่เป็นสถานฝึกอบรมคนประจ าเรือในต าแหน่งคนครวับนเรือ 

 
 

โดยที่ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
มาตรฐานการฝึกอบรมและคุณสมบัติของคนประจ าเรือในต าแหน่งคนครัวบนเรือ  ก าหนดให้หน่วยงาน
ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามที่อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก าหนดเป็นสถานฝึกอบรมคนประจ าเรือ
ในต าแหน่งคนครัวบนเรือ  เพ่ือท าหน้าที่ฝึกอบรมและออกหนังสือรับรองการฝึกอบรมให้แก่ผู้ผ่าน 
การฝึกอบรม 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๑๖  ของประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรฐานการฝึกอบรมและคุณสมบัติของคนประจ าเรือในต าแหน่งคนครัวบนเรือ  
ลงวันที่  5  เมษายน  พ.ศ.  2559  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เรื่อง  ก าหนดหน่วยงานของกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานที่เป็นสถานฝึกอบรมคนประจ าเรือในต าแหน่งคนครัวบนเรือ   ลงวันที่  ๑๒  กันยายน   
พ.ศ.  25๖๐   

ข้อ ๒ ก าหนดให้หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานดังต่อไปนี้   เป็นสถานฝึกอบรม 
คนประจ าเรือในต าแหน่งคนครัวบนเรือ 

(๑) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  ๓  ชลบุรี 
(๒) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  ๕  นครราชสีมา 
(๓) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  ๖  ขอนแก่น 
(๔) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  ๗  อุบลราชธานี 
(๕) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  ๘  นครสวรรค์ 
(๖) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  9  พิษณุโลก   
(๗) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  11  สุราษฎร์ธานี   
(๘) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  1๒  สงขลา   
(๙) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  13  กรุงเทพมหานคร   

(๑๐) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  21  ภูเก็ต   
(๑๑) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  22  นครศรีธรรมราช   

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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(๑๒) ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 
(๑๓) ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ 
(๑๔) ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา 
(๑๕) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  10  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
สุชาติ  พรชัยวเิศษกุล 

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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 หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๙๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

คําส่ังกระทรวงแรงงาน 
ที่  ๘๕/๒๕๕๙ 

เร่ือง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล  พ.ศ.  ๒๕๕๘  กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานดังต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ข้อ ๑ ข้าราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  ประกอบด้วย 
(๑) ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ตําแหน่งประเภทบริหาร  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  

ตําแหน่งประเภทวิชาการ  และตําแหน่งประเภทท่ัวไปตั้งแต่ระดับชํานาญงานข้ึนไป  ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ใน
ราชการส่วนกลาง  สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจกัร 

(๒) ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  ตําแหน่งประเภทวิชาการ   
และตําแหน่งประเภทท่ัวไปตั้งแต่ระดับชํานาญงานข้ึนไป  ซึ่งปฏิบัติงานอยู่  ณ  สํานักงานแรงงานจังหวัด  
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ 

ข้อ ๒ ข้าราชการสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ประกอบด้วย 
(๑) ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ตําแหน่งประเภทบริหาร  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  

ตําแหน่งประเภทวิชาการ  และตําแหน่งประเภทท่ัวไปตั้งแต่ระดับชํานาญงานข้ึนไป  ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ใน
ราชการส่วนกลาง  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  
เว้นแต่  ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ซึ่งปฏิบัติงานอยู่  ณ  สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตกรุงเทพมหานคร  และข้าราชการพลเรือนสามัญ  
ซึ่งปฏิบัติงานอยู่  ณ  ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เฉพาะในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ   

(๒) ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  ตําแหน่งประเภทวิชาการ   
และตําแหน่งประเภทท่ัวไปต้ังแต่ระดับชํานาญงานขึ้นไป  ซึ่งปฏิบัติงานอยู่  ณ  สํานักงานสวัสดิการ 
และคุ้มครองแรงงานจังหวัด  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ 

ข้อ ๓ ข้าราชการสังกัดกรมการจัดหางาน  ประกอบด้วย 
(๑) ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ตําแหน่งประเภทบริหาร  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  

ตําแหน่งประเภทวิชาการ  และตําแหน่งประเภทท่ัวไปตั้งแต่ระดับชํานาญงานข้ึนไป  ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ใน
ราชการส่วนกลาง  กรมการจัดหางาน  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  เว้นแต่  
ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ซึ่งปฏิบัติงานอยู่  ณ  สํานักจัดหางานกรุงเทพ  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ 
เฉพาะในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
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 หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๙๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๒) ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ตําแหน่งประเภทบริหาร  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  
ตําแหน่งประเภทวิชาการ  และตําแหน่งประเภทท่ัวไปตั้งแต่ระดับชํานาญงานข้ึนไป  ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ใน
ราชการส่วนกลาง  กรมการจัดหางาน  ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตจังหวัด
ซึ่งราชการบริหารส่วนกลางตั้งอยู่ 

(๓) ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  ตําแหน่งประเภทวิชาการ   
และตําแหน่งประเภทท่ัวไปตั้งแต่ระดับชํานาญงานข้ึนไป  ซึ่งปฏิบัติงานอยู่  ณ  สํานักงานจัดหางานจังหวัด  
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ 

ข้อ ๔ ข้าราชการสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ประกอบด้วย 
(๑) ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ตําแหน่งประเภทบริหาร  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  

ตําแหน่งประเภทวิชาการ  และตําแหน่งประเภทท่ัวไปตั้งแต่ระดับชํานาญงานข้ึนไป  ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ใน
ราชการส่วนกลาง  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  เว้นแต่  
ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ซึ่ งปฏิบัติงานอยู่  ณ  ศูนย์พัฒนาฝี มือแรงงานกรุงเทพมหานคร   
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เฉพาะในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

(๒) ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  ตําแหน่งประเภทวิชาการ   
และตําแหน่งประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับชํานาญงานข้ึนไป  ซึ่งปฏิบัติงานอยู่  ณ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค  
หรือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ 

ข้อ ๕ ข้าราชการสังกัดสํานักงานประกันสังคม  ประกอบด้วย 
(๑) ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ตําแหน่งประเภทบริหาร  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  

ตําแหน่งประเภทวิชาการ  และตําแหน่งประเภทท่ัวไปตั้งแต่ระดับชํานาญงานข้ึนไป  ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ใน
ราชการส่วนกลาง  สํานักงานประกันสังคม  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  เว้นแต่  
ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ซึ่งปฏิบัติงานอยู่  ณ  สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่   
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  เฉพาะในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

(๒) ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  ตําแหน่งประเภทวิชาการ   
และตําแหน่งประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับชํานาญงานข้ึนไป  ซึ่งปฏิบัติงานอยู่  ณ  สํานักงานประกันสังคมจังหวัด  
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ 

ข้อ ๖ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ  ๑  และข้อ  ๒  มีอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
แรงงานทางทะเล  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เว้นแต่ตามมาตรา  ๙๖  วรรคสอง 

ข้อ ๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ  ๓  ถึงข้อ  ๕  มีอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
แรงงานทางทะเล  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ตามมาตรา  ๙๕  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๙๖  วรรคหน่ึง 

กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหน่ึงจะมีคําสั่งตามมาตรา  ๙๕  (๓)  หรือมาตรา  ๙๖  วรรคหน่ึง  
แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ให้มีอํานาจหน้าที่ภายใต้เง่ือนไข  ดงัต่อไปนี้ 

(๑) พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ  ๓  ให้มีอํานาจหน้าที่เฉพาะหมวด  ๓ 
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 หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๙๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๒) พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ  ๔  ให้มีอํานาจหน้าที่เฉพาะมาตรา  ๗๕   
(๓) พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ  ๕  ให้มีอํานาจหน้าที่เฉพาะมาตรา  ๔ 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
สั่ง  ณ  วันที่  ๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ศิริชัย  ดิษฐกุล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
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พระราชบัญญัติ 
คุ�มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕41  

และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
(เฉพาะบทบัญญัติที่เก่ียวกับอัตราค�าจ�างตามมาตรฐานฝ�มือ) 

    

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัติน้ี 
“อัตราค�าจ�างตามมาตรฐานฝ�มือ” หมายความว�า อัตราค�าจ�างที่คณะกรรมการค�าจ�างกำหนดข้ึน

ในแต�ละสาขาอาชีพตามมาตรฐานฝ�มือ 
หมวด ๖  

คณะกรรมการค�าจ�าง 

    

มาตรา ๗๘ ให�มีคณะกรรมการค�าจ�าง ประกอบด�วย ปลัดกระทรวงแรงงาน เป4นประธานกรรมการ 
ผู�แทนฝ8ายรัฐบาลสี่คน ผู�แทนฝ8ายนายจ�างและผู�แทนฝ8ายลูกจ�างฝ8ายละห�าคนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต�งต้ัง 
เป4นกรรมการ และข�าราชการกระทรวงแรงงานซ่ึงรัฐมนตรีแต�งตั้งเป4นเลขานุการ 

หลักเกณฑ< และวิธีการเพื่อให�ได�มาซ่ึงผู�แทนฝ8ายนายจ�าง และผู�แทนฝ8ายลูกจ�างตามวรรคหนึ่ง 
ให�เป4นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกำหนด 

 
มาตรา ๗๙ คณะกรรมการค�าจ�างมีอำนาจหน�าที่ ดังต�อไปนี ้ 
(๑) เสนอความเห็นและให�คำปรึกษาแนะนําต�อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายและการพัฒนา

ค�าจ�างและรายได� 
(๒) กำหนดแนวทางในการพิจารณาของนายจ�างในการปรับค�าจ�างตามภาวะเศรษฐกิจและสังคม  
(๓) กำหนดอัตราค�าจ�างข้ันต่ำ  
(๔) กำหนดอัตราค�าจ�างตามมาตรฐานฝ�มือ 
(๕) ให�คำแนะนําด�านวิชาการและแนวทางการประสานประโยชน<แก�หน�วยงานต�าง ๆ ท้ังภาครัฐ 

เอกชน และประชาชนท่ัวไป 
(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกำหนด หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย  
ในการเสนอความเห็นต�อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการค�าจ�างจะมีข�อสังเกตเก่ียวกับการพัฒนา

ระบบรายได�ของประเทศด�วยก็ได� 
 
มาตรา ๘๒ การประชุมคณะกรรมการค�าจ�างต�องมีกรรมการเข�าประชุมไม�น�อยกว�าก่ึงหน่ึง 

ของจำนวนกรรมการท้ังหมด โดยมีกรรมการฝ8ายนายจ�างและฝ8ายลูกจ�างอย�างน�อยฝ8ายละหน่ึงคนจึงจะเป4น 
องค<ประชุม 

ในการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดอัตราค�าจ�างข้ันต่ำหรืออัตราค�าจ�างตามมาตรฐานฝ�มือตาม
มาตรา ๗๙ จะต�องมีกรรมการเข�าประชุมไม�น�อยกว�าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการ
ฝ8ายนายจ�างและฝ8ายลูกจ�างอย�างน�อยฝ8ายละสองคนจึงจะเป4นองค<ประชุม และต�องได�มติอย�างน�อยสองในสาม
ของกรรมการท่ีเข�าประชุม 

ในการประชุมเพ่ือพิจารณากำหนดอัตราค�าจ�างข้ันตํ่าหรืออัตราค�าจ�างตามมาตรฐานฝ�มือคราวใด
ถ�าไม�ได�องค<ประชุมตามท่ีกำหนดไว�ในวรรคสอง ให�จัดให�มีการประชุมอีกครั้งหนึ่งภายในสิบห�าวันนับแต�วันที่ 
นัดประชุมครั้งแรก การประชุมคร้ังหลังนี้แม�จะไม�มีกรรมการซ่ึงมาจากฝ8ายนายจ�างหรือฝ8ายลูกจ�างเข�าร�วม
ประชุม ถ�ามีกรรมการมาประชุมไม�น�อยกว�าสองในสามของจำนวนกรรมการท้ังหมดก็ให�ถือเป4นองค<ประชุม 
และต�องได�มติอย�างน�อยสองในสามของกรรมการท่ีเข�าประชุม 
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มาตรา ๘๗ ในการพิจารณากำหนดอัตราค�าจ�างข้ันต่ำให�คณะกรรมการค�าจ�างศึกษาและ
พิจารณาข�อเท็จจริงเก่ียวกับอัตราค�าจ�างที่ลูกจ�างได�รับอยู�ประกอบกับข�อเท็จจริงอ่ืนโดยคำนึงถึงดัชนีค�าครอง
ชีพ อัตราเงินเฟOอ มาตรฐานการครองชีพ ต�นทุนการผลิต ราคาของสินค�าและบริการ ความสามารถของธุรกิจ 
ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑ<มวลรวมของประเทศ และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  

การพิจารณากำหนดอัตราค�าจ�างข้ันต่ำจะกำหนดให�ใช�เฉพาะกิจการ งานหรือสาขาอาชีพ
ประเภทใดเพียงใด ในท�องถ่ินใดก็ได� 

ในการพิจารณากำหนดอัตราค�าจ�างตามมาตรฐานฝ�มือ ให�คณะกรรมการค�าจ�างศึกษาและ
พิจารณาข�อเท็จจริงเก่ียวกับอัตราค�าจ�างที่ลูกจ�างได�รับในแต�ละอาชีพตามมาตรฐานฝ�มือที่กำหนดไว� โดยวัดค�า
ทักษะฝ�มือความรู� และความสามารถ แต�ต�องไม�ต่ำกว�าอัตราค�าจ�างข้ันต่ำท่ีคณะกรรมการค�าจ�างกำหนด 

 
มาตรา ๘๘ เม่ือได�ศึกษาข�อมูลและพิจารณาข�อเท็จจริงตามท่ีกำหนดไว�ในมาตรา ๘๗ แล�วให�

คณะกรรมการค�าจ�างประกาศกำหนดอัตราค�าจ�างข้ันต่ำหรืออัตราค�าจ�างตามมาตรฐานฝ�มือโดยเสนอต�อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๘๙ ประกาศกำหนดอัตราค�าจ�างข้ันต่ำหรืออัตราค�าจ�างตามมาตรฐานฝ�มือตามมาตรา ๘๘ 

ให�ใช�บังคับแก�นายจ�างและลูกจ�างทุกคนโดยไม�เลือกปฏิบัติ 
 
มาตรา ๙๐ เม่ือประกาศกำหนดอัตราค�าจ�างข้ันต่ำหรืออัตราค�าจ�างตามมาตรฐานฝ�มือมีผล 

ใช�บังคับแล�ว ห�ามมิให�นายจ�างจ�ายค�าจ�างให�แก�ลูกจ�างน�อยกว�าอัตราค�าจ�างข้ันต่ำหรืออัตราค�าจ�างตามมาตรฐานฝ�มือ 
ที่กำหนด 

ให�พนักงานตรวจแรงงานส�งประกาศกำหนดอัตราค�าจ�างข้ันต่ำหรืออัตราค�าจ�างตามมาตรฐาน
ฝ�มือให�แก�นายจ�างที่อยู�ในข�ายบังคับ และให�นายจ�างนั้นปQดประกาศดังกล�าวไว�ในท่ีเปQดเผย เพื่อให�ลูกจ�างได�
ทราบ ณ สถานท่ีทำงานของลูกจ�างตลอดระยะเวลาที่ประกาศดังกล�าวมีผลใช�บังคับ 

 
หมวด ๑๖  

บทกำหนดโทษ 

    

มาตรา ๑๔๔ นายจ�างผู�ใดฝ8าฝRนหรือไม�ปฏิบัติตามบทบัญญัติดังต�อไปนี้ ต�องระวางโทษจำคุก
ไม�เกินหกเดือน หรือปรับไม�เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

(๑) มาตรา ๑๐ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ 
มาตรา ๓๙/๑ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๑ มาตรา ๖๑ 
มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๖ มาตรา ๙๐ 
วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง 

(๒) มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ หรือมาตรา ๑๒๒ ในส�วนที่เก่ียวกับการไม�จ�ายค�าชดเชยพิเศษ
แทนการบอกกล�าวล�วงหน�าหรือค�าชดเชยพิเศษ 

(๓) กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๒ ในส�วนท่ีเก่ียวกับการคุ�มครองแรงงานในกรณีต�าง ๆ  
ที่ไม�เก่ียวกับการจ�างเด็กอายุต่ำกว�าที่กำหนดในกฎกระทรวงเป4นลูกจ�างหรือการรับเด็กซ่ึงมีอายุต่ำกว�าท่ีกำหนด
ในกฎกระทรวงเข�าทำงานหรือการห�ามมิให�นายจ�างให�ลูกจ�างซ่ึงเป4นเด็กอายุต่ำกว�าสิบแปดป�ทำงานตาม
ประเภทของงานและสถานท่ีที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙๕ 

ในกรณีที่นายจ�างฝ8าฝRนหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๓๙/๑ 
มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๘ เป4นเหตุให�ลูกจ�างได�รับอันตรายแก�กายหรือจิตใจ หรือถึงแก�ความตาย 
ต�องระวางโทษจำคุกไม�เกินหน่ึงป� หรือปรับไม�เกินสองแสนบาทหรือท้ังจำทั้งปรับ 
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ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง 
เรื่อง  อตัราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ  (ฉบับที ่ 9) 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในกลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ  
กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์  และคอมพิวเตอร์  กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ   
กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง  กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและ
อะไหล่ยานยนต์  กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์  กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณี  กลุ่มอุตสาหกรรมจักรกลและ
โลหะการ  กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องท าความเย็น  กลุ่มอุตสาหกรรมแม่พิมพ์   
กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก  กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก  และกลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า  รวม  64  สาขาอาชีพ   
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบัน  คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่  20  จึงได้มี  
การประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับตามมาตรฐานฝีมือ  และ  
มีมติในคราวการประชุมครั้งที่  1/2563  เมื่อวันที่  8  มกราคม  2563  เห็นชอบให้ปรับปรุงอัตรา
ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือดังกล่าว  และเพ่ือให้ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง  เรื่อง  อัตราค่าจ้าง  
ตามมาตรฐานฝีมือมีความเหมาะสมและสะดวกต่อการถือปฏิบัติ  คณะกรรมการค่าจ้างจึงมีมติในคราว
การประชุมครั้งที่  2/2563  เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  2563  เห็นชอบให้ปรับปรุงประกาศ
คณะกรรมการค่าจ้าง  เรื่อง  อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ  ทุกฉบับรวมเป็นฉบับเดียว   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  79  (4)  และมาตรา  88  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  
พ.ศ.  2541  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  25 ๕1  
คณะกรรมการค่าจ้างจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563  เป็นต้นไป   
ข้อ 2 ให้ยกเลิก 
(1) ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง  เรื่อง  อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ  (ฉบับที่  3)   

ลงวันที่  6  มีนาคม  พ.ศ.  2555 
(2) ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง  เรื่อง  อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ  (ฉบับที่  4)   

ลงวันที่  13  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2557 
(3) ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง  เรื่อง  อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ  (ฉบับที่  5)   

ลงวันที่  14  มีนาคม  พ.ศ.  2559 
(4) ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง  เรื่อง  อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ  (ฉบับที่  6)   

ลงวันที่  17  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2559 
(5) ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง  เรื่อง  อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ  (ฉบับที่   7)   

ลงวันที่  30  ตุลาคม  พ.ศ.  2560 
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(6) ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง  เรื่อง  อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ  (ฉบับที่  8)   
ลงวันที่  14  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561 

ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“มาตรฐานฝีมือ”  หมายความว่า  มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ตามกฎหมายว่าด้วย 

การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
“วัน”  หมายความว่า  เวลาท างานปกติของลูกจ้าง 
ข้อ 4 อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในแต่ละสาขาอาชีพและในแต่ละระดับ  ให้เป็นดังนี้ 
(1) สาขาอาชีพช่างสีรถยนต์  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยสี่สิบบาท  ระดับ  2  

เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยสิบห้าบาท  และระดับ  3  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยแปดสิบห้าบาท 
(2) สาขาอาชีพช่างเคาะตวัถงัรถยนต ์ ระดับ  1  เป็นเงินไม่นอ้ยกวา่วนัละสี่รอ้ยหกสิบหา้บาท  

ระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยหกสิบบาท  และระดับ  3  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละหกร้อย
ห้าสิบบาท 

(3) สาขาอาชีพช่างซ่อมรถยนต์  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยบาท  ระดับ  2  
เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยเก้าสิบบาท  และระดับ  3  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยแปดสิบห้าบาท 

(4) สาขาอาชีพช่างบ ารุงรักษารถยนต์  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาท  
และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยสี่สิบบาท   

(5) สาขาอาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยบาท  
ระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยเก้าสิบบาท  และระดับ  3  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อย
แปดสิบห้าบาท 

(6) สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ขนาดเล็ก  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ  
สี่ร้อยบาท  ระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยเก้าสิบบาท  และระดับ  3  เป็นเงินไม่น้อยกว่า  
วันละห้าร้อยแปดสิบห้าบาท 

(7) สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยสี่สิบบาท  
และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยหกสิบห้าบาท 

(8) สาขาอาชีพพนักงานนวดไทย  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยแปดสิบห้าบาท  
ระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละหกร้อยสี่สิบบาท  และระดับ  3  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละเจ็ดร้อย
เก้าสิบห้าบาท 

(9) สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก  (หัตถบ าบัด)  ระดับ  1   
เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยสี่สิบบาท  และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละเจ็ดร้อยสิบห้าบาท 

(10) สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก  (สุคนธบ าบัด)  ระดับ  1   
เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยเก้าสิบห้าบาท  และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละเจ็ดร้อยเก้าสิบบาท 
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(11) สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวนัตก  (วารีบ าบัด)  ระดับ  1  เป็นเงนิ
ไม่น้อยกว่าวันละหกร้อยยี่สิบห้าบาท  และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละแปดร้อยยี่สิบห้าบาท 

(12) สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก  (โภชนบ าบัด)  ระดับ  1   
เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละหกร้อยแปดสิบบาท  และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละเก้าร้อยบาท 

(13) สาขาอาชีพช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อย 
สี่สิบบาท  ระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยห้าสิบบาท  และระดับ  3  เป็นเงินไม่น้อยกว่า  
วันละหกร้อยหกสิบบาท 

(14) สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยสี่สิบบาท  
ระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยห้าสิบบาท  และระดับ  3  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละหกร้อย
หกสิบบาท 

(15) สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยสี่สิบบาท  
ระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยห้าสิบบาท  และระดับ  3  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละหกร้อย
หกสิบบาท 

(16) สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก  ระดับ  1  เป็นเงิน  
ไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยสี่สิบบาท  ระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยห้าสิบบาท  และระดับ  3  
เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละหกร้อยหกสิบบาท 

(17) สาขาอาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์  (โทรทัศน์)  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อย   
สี่สิบบาท  และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยห้าสิบบาท 

(18) สาขาอาชีพช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ
ห้าร้อยสิบบาท  ระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยแปดสิบห้าบาท  และระดับ  3  เป็นเงิน  
ไม่น้อยกว่าวันละเจ็ดร้อยสี่สิบบาท 

(19) สาขาอาชีพช่างเชื่อมแม็ก  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยสี่สิบบาท  ระดับ  2  
เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยห้าสิบบาท  และระดับ  3  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละหกร้อยหกสิบบาท 

(20) สาขาอาชีพช่างเชื่อมทิก  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยห้าบาท  ระดับ  2  
เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละหกร้อยแปดสิบบาท  และระดับ  3  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละแปดร้อยห้าสิบห้าบาท 

(21) สาขาอาชีพช่างเชื่อมท่อพอลิเอทีลีนความหนาแน่นสูง  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่า  
วันละห้าร้อยสิบบาท   

(22) สาขาอาชีพช่างประกอบท่อ  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยสี่สิบบาท   
(23) สาขาอาชีพช่างท าแม่พิมพ์ฉีดโลหะ  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อย 

สามสิบบาท 
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(24) สาขาอาชีพช่างไม้ก่อสร้าง  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยยี่สิบห้าบาท   
ระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยสี่สิบห้าบาท  และระดับ  3  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละหกร้อย
เจ็ดสิบบาท 

(25) สาขาอาชีพช่างก่ออิฐ  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยแปดสิบบาท   
ระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยสิบห้าบาท  และระดับ  3  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละหกร้อย  
สี่สิบห้าบาท 

(26) สาขาอาชีพช่างฉาบปูน  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยยี่สิบห้าบาท  ระดับ  2  
เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละหา้ร้อยสี่สิบห้าบาท  และระดับ  3  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละหกร้อยเจ็ดสิบบาท 

(27) สาขาอาชีพช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยห้าบาท  
ระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยยี่สิบห้าบาท  และระดับ  3  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละหกร้อย
สี่สิบห้าบาท 

(28) สาขาอาชีพช่างหินขัด  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยสี่สิบบาท   
(29) สาขาอาชีพช่างฉาบยิปซัม  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยสี่สิบบาท 
(30) สาขาอาชีพช่างมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อย  

สี่สิบบาท  ระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยหกสิบห้าบาท  และระดับ  3  เป็นเงินไม่น้อยกว่า
วันละหกร้อยแปดสิบห้าบาท 

(31) สาขาอาชีพช่างเย็บ  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยสี่สิบห้าบาท  ระดับ  2  
เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยสิบบาท  และระดับ  3  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยห้าสิบบาท 

(32) สาขาอาชีพช่างเครื่องประดับ  (ประดับอัญมณี)  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่รอ้ย
สี่สิบบาท  ระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละหกร้อยห้าบาท  และระดับ  3  เป็นเงินไม่น้อยกว่า 
วันละแปดร้อยยี่สิบห้าบาท 

(33) สาขาอาชีพช่างเครื่องเรือนไม้  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยเจ็ดสิบบาท  
ระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยยี่สิบห้าบาท  และระดับ  3  เป็นเงินไม่น้อย กว่าวันละ 
สี่ร้อยแปดสิบบาท 

(34) สาขาอาชีพช่างบุครุภัณฑ์  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยห้าสิบห้าบาท  
ระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยสิบบาท  และระดับ  3  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อย  
หกสิบห้าบาท 

(35) สาขาอาชีพช่างสีเครื่องเรือน  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยแปดสิบห้าบาท  
และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาท 

(36) สาขาอาชีพพนักงานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่า 
วันละสี่ร้อยบาท  และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาท   
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(37) สาขาอาชีพพนักงานประกอบมอเตอร์ส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า  ระดับ  1  เป็นเงิน  
ไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยสิบบาท  และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยเก้าสิบบาท 

(38) สาขาอาชีพช่างเทคนิคบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลส าหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยห้าสิบห้าบาท  และระดับ  2  เป็นเงิน  
ไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยสี่สิบบาท 

(39) สาขาอาชีพช่างเทคนิคระบบรักษาความปลอดภัย  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่า 
วันละสี่ร้อยสี่สิบบาท  และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยสามสิบบาท 

(40) สาขาอาชีพช่างกลึงส าหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  ระดับ  1  เป็นเงิน  
ไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยสี่สิบบาท  และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยสามสิบบาท 

(41) สาขาอาชีพช่างเชื่อมมิก  -  แม็กส าหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  ระดับ  1  
เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยสี่สิบบาท  และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยสามสิบบาท 

(42) สาขาอาชีพช่างเทคนิคบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลส าหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  
ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยสี่สิบบาท  และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อย
สามสิบบาท 

(43) สาขาอาชีพช่างเทคนิคเครื่องกลึงอัตโนมัติส าหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  
ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยสี่สิบบาท  และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อย
สามสิบบาท 

(44) สาขาอาชีพช่างเทคนิคพ่นสีตัวถังส าหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์  ระดับ  1  เป็นเงิน  
ไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยสี่สิบบาท  และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยสามสิบบาท 

(45) สาขาอาชีพช่างเทคนิคพ่นซีลเลอร์ตัวถังส าหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์  ระดับ  1   
เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยสี่สิบบาท  และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยสามสิบบาท 

(46) สาขาอาชีพพนักงานประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ยานยนต์  (ขั้นสุดท้าย)  ระดับ  1  เป็นเงิน
ไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยสี่สิบบาท  และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยสามสิบบาท 

(47) สาขาอาชีพช่างเทคนิคเชื่อมสปอตตัวถังส าหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์  ระดับ  1   
เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยสี่สิบบาท  และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยสามสิบบาท 

(48) สาขาอาชีพช่างเจียระไนพลอย  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยหกสิบห้ าบาท  
และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละหกร้อยห้าบาท   

(49) สาขาอาชีพช่างหล่อเครื่องประดับ  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยหกสิบห้าบาท   
และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละหกร้อยห้าบาท   

(50) สาขาอาชีพช่างตกแต่งเครื่องประดับ  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยหกสิบห้าบาท  
และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละหกร้อยห้าบาท   
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(51) สาขาอาชีพช่างฝังอัญมณีบนเครื่องประดับ  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อย  
หกสิบห้าบาท  และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละหกร้อยห้าบาท 

(52) สาขาอาชีพนักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 
สี่ร้อยหกสิบบาท  และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยห้าสิบบาท   

(53) สาขาอาชีพผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน  10  ตัน  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่า  
วันละสี่ร้อยบาท  และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาท   

(54) สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อย 
แปดสิบห้าบาท  และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยหกสิบห้าบาท   

(55) สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาท  
และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยห้าสิบห้าบาท 

(56) สาขาอาชีพช่างเทคนิคเขียนแบบเครื่องกล  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยสิบบาท  
และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละหกร้อยห้าบาท   

(57) สาขาอาชีพช่างเชื่อมทิกส าหรับอุตสาหกรรมจักรกลและโลหะการ  ระดับ  1  เป็นเงิน 
ไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยห้าสิบบาท  และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละหกร้อยหกสิบบาท 

(58) สาขาอาชีพช่างเทคนิคระบบส่งก าลัง  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อย  
เก้าสิบห้าบาท  และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยเก้าสิบห้าบาท 

(59) สาขาอาชีพช่างเทคนิคระบบไฮโดรลิก  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวนัละห้ารอ้ยสิบบาท  
และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละหกร้อยห้าบาท 

(60) สาขาอาชีพช่างเชื่อมระบบท่อในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องท าความเย็น
ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยสี่สิบบาท  และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อย
สามสิบห้าบาท 

(61) สาขาอาชีพช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 
สี่ร้อยยี่สิบห้าบาท  และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยย่ีสิบบาท 

(62) สาขาอาชีพช่างเทคนิคห้องเย็นขนาดเล็ก  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 
สี่ร้อยยี่สิบห้าบาท  และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยยี่สิบบาท 

(63) สาขาอาชีพพนักงานประกอบเครื่องปรับอากาศ  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ   
สี่ร้อยสิบบาท  และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยห้าบาท 

(64) สาขาอาชีพช่างเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อย  
เก้าสิบห้าบาท  และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยเก้าสิบห้าบาท 

(65) สาขาอาชีพช่างเทคนิคเครื่องอีดีเอ็ม  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาท  
และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยเจ็ดสิบบาท 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๓

299



(66) สาขาอาชีพช่างเทคนิคเครื่องไวร์คัทอีดีเอ็ม  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อย  
เจ็ดสิบห้าบาท  และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยเจ็ดสิบบาท 

(67) สาขาอาชีพช่างขัดเงาแม่พิมพ์  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยยี่สิบบาท  และ
ระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยห้าบาท 

(68) สาขาอาชีพพนักงานหลอมเหล็กเตาอาร์คไฟฟ้า  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ  
ห้าร้อยสิบห้าบาท  และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละหกร้อยยี่สิบบาท   

(69) สาขาอาชีพพนักงานปรุงแต่งน้ าเหล็กในเตาปรุงน้ าเหล็ก  (Ladle  Furnace)  ระดับ  1  
เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละหา้ร้อยสามสิบหา้บาท  และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวนัละหกร้อยสี่สิบบาท 

(70) สาขาอาชีพพนักงานหล่อเหล็ก  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยเก้าสิบบาท  
และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละหกร้อยบาท 

(71) สาขาอาชีพพนักงานควบคุมการอบเหล็ก  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อย 
เจ็ดสิบบาท  และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาท 

(72) สาขาอาชีพช่างเทคนิคเครื่องฉีดพลาสติก  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยห้าบาท  
และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยแปดสิบบาท 

(73) สาขาอาชีพช่างเทคนิคเครื่องเป่าถุงพลาสติก  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยห้าบาท  
และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยแปดสิบบาท 

(74) สาขาอาชีพช่างเทคนิคเครื่องเป่าภาชนะกลวง  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อย
ห้าบาท  และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยแปดสิบบาท 

(75) สาขาอาชีพช่างเทคนิคการซ่อมเครื่องเป่าถุงพลาสติก  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่า 
วันละสี่ร้อยสี่สิบบาท  และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยสิบห้าบาท 

(76) สาขาอาชีพพนักงานเตรียมวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง  ระดับ  1   
เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยห้าสิบบาท  และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยแปดสิบบาท   

(77) สาขาอาชีพพนักงานผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ  ระดับ  1  
เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยเก้าสิบห้าบาท  และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยห้าสิบห้าบาท   

(78) สาขาอาชีพพนักงานประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 
สามร้อยหกสิบห้าบาท  และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยสิบห้าบาท   

(79) สาขาอาชีพช่างท าสีเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อย 
เจ็ดสิบห้าบาท  และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยสิบห้าบาท 

(80) สาขาอาชีพพนักงานตัดวาดรองเท้า  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อย  
เก้าสิบห้าบาท  และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยสามสิบห้าบาท   

(81) สาขาอาชีพพนักงานอัดพ้ืนรองเท้า  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยห้าบาท  
และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยห้าสิบบาท   
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(82) สาขาอาชีพช่างเย็บรองเท้า  ระดับ  1  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยห้าบาท  และระดับ  2  
เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยห้าสิบบาท   

(83) สาขาอาชีพพนักงานประกอบรองเท้า  (เย็น)  ระดับ  1  เป็นเงินไม่นอ้ยกวา่วนัละสามรอ้ย
แปดสิบห้าบาท  และระดับ  2  เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยสิบห้าบาท 

ข้อ 5 นายจ้างที่ให้ลูกจ้างท างานในต าแหน่งงานหรือลักษณะงานที่ต้องใช้ทักษะฝีมือ  
ความรู้  ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือในสาขาอาชีพและระดับใด  ไม่ว่าจะครอบคลุมมาตรฐานฝีมือ
นั้นทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดก็ตาม  ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้าง  
ตามมาตรฐานฝีมือในสาขาอาชีพและระดับนั้น 

ข้อ 6 ภายใต้บังคับข้อ  5  ลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือในสาขาอาชีพและ 
ระดับใด  ไม่ว่าก่อนหรือหลังประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  หากประสงค์จะใช้สิทธิให้ยื่นหนังสือรับรองว่าเป็น  
ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือในสาขาอาชีพและระดับนั้นแก่นายจ้างโดยเร็ว 

เมื่อนายจ้างได้รับหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้จ่ายค่าจ้างตามอัตราในประกาศนี้ 
ให้แก่ลูกจ้างนับแต่วันที่ได้หนังสือรับรองเป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  4  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

สุทธิ  สโุกศล 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการค่าจา้ง 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๓
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ค ำสั่งกระทรวงแรงงำน 
ที่ ๓๓/๒๕๖๐ 

เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนตรวจแรงงำนตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑๑ 
   

 
โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงค ำสั่งกระทรวงแรงงำน ที่ ๑๕๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๕ 

มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื ่อง แต่งตั้งพนักงำนตรวจแรงงำนตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อให้มีพนักงำนตรวจแรงงำนเพียงพอต่อกำรให้ควำมคุ้มครองลูกจ้ำง และเป็น
กำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนรำชกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำ
มนุษย์ด้ำนแรงงำนซึ่งเป็นนโยบำยส ำคัญของรัฐบำลให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 

 
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำนจึงมีค ำสั่งดังต่อไปนี้ 
 
ข้อ ๑  ยกเลิกค ำสั่งกระทรวงแรงงำน ที่ ๑๕๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๕ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนตรวจแรงงำนตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 
ข้อ ๒  แต่งตั้งพนักงำนตรวจแรงงำนตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ดังนี้ 
(๑) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน 

(๑.๑) ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ต ำแหน่งประเภทบริหำร ต ำแหน่งประเภท
อ ำนวยกำร ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร และต ำแหน่งประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับช ำนำญงำนขึ้นไป  
ซึ่งปฏิบัติงำนอยู่ในรำชกำรส่วนกลำง เป็นพนักงำนตรวจแรงงำนในทุกท้องที่ท่ัวรำชอำณำจักร 

(๑.๒) ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ต ำแหน่งประเภท
วิชำกำร และต ำแหน่งประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับช ำนำญงำนขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติงำนอยู่ ณ ส ำนักงำน
แรงงำนจังหวัด เป็นพนักงำนตรวจแรงงำนเฉพำะในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ 

(๑.๓) พนักงำนรำชกำรทั่วไปต ำแหน่งนักวิชำกำรแรงงำนซึ่งปฏิบัติงำนอยู่ ณ 
ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัด เป็นพนักงำนตรวจแรงงำนเฉพำะในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ 

(๒) กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 
(๒.๑) ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ต ำแหน่งประเภทบริหำร ต ำแหน่งประเภท

อ ำนวยกำร ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร และต ำแหน่งประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับช ำนำญงำนขึ้นไป 
ซึ่งปฏิบัติงำนอยู่ในรำชกำรส่วนกลำง เป็นพนักงำนตรวจแรงงำนในทุกท้องที่ทั่วรำชอำณำจักร เว้นแต่
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญซึ่ งปฏิบั ติ งำนอยู่  ณ  ส ำนั กงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงง ำน
กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ เป็นพนักงำนตรวจแรงงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร และข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญซึ่งปฏิบัติงำนอยู่ ณ ศูนย์ควำมปลอดภัยแรงงำนเขตเป็นพนักงำนตรวจแรงงำนเฉพำะในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ 

                                                 
๑ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๗๙ ง/หน้ำ ๔๐/๑๔ มีนำคม ๒๕๖๐ 

302



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๒.๒) ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ต ำแหน่งประเภท
วิชำกำร และต ำแหน่งประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับช ำนำญงำนขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติงำนอยู่ ณ ส ำนักงำน
สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัด เป็นพนักงำนตรวจแรงงำนเฉพำะในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ 

(๒.๓) พนักงำนรำชกำรทั่วไปต ำแหน่งนักวิชำกำรแรงงำนซึ่งปฏิบัติงำนอยู่ในรำชกำร
ส่วนกลำง เป็นพนักงำนตรวจแรงงำนในทุกท้องที่ทั่วรำชอำณำจักร เว้นแต่ พนักงำนรำชกำรทั่วไป 
ต ำแหน่งนักวิชำกำรแรงงำนซึ่ งปฏิบัติงำนอยู่  ณ ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่เป็นพนักงำนตรวจแรงงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร และพนักงำนรำชกำรทั่วไป 
ต ำแหน่งนักวิชำกำรแรงงำนซึ่งปฏิบัติงำนอยู่ ณ ศูนย์ควำมปลอดภัยแรงงำนเขต เป็นพนักงำนตรวจ
แรงงำนเฉพำะในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(๒.๔) พนักงำนรำชกำรทั่วไปต ำแหน่งนักวิชำกำรแรงงำนซึ่งปฏิบัติงำนอยู่  ณ 
ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัด เป็นพนักงำนตรวจแรงงำนเฉพำะในเขตจังหวัดที่
รับผิดชอบ 

(๓) กรมกำรจัดหำงำน 
(๓.๑) ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ต ำแหน่งประเภทบริหำร ต ำแหน่งประเภท

อ ำนวยกำร ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร และต ำแหน่งประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับช ำนำญงำนขึ้นไป  
ซึ่งปฏิบัติงำนอยู่ในรำชกำรบริหำรส่วนกลำง เป็นพนักงำนตรวจแรงงำนในทุกท้องที่ทั่วรำชอำณำจักร 
เว้นแต่ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญซึ่งปฏิบัติงำนอยู่ ณ ส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ เป็น
พนักงำนตรวจแรงงำนเฉพำะในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(๓.๒) ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร และต ำแหน่ง
ประเภททั่วไป ตั้งแต่ระดับช ำนำญงำนขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติงำนอยู่ในรำชกำรส่วนกลำงซึ่ งมีที่ตั้งอยู่ในส่วน
ภูมิภำคเป็นพนักงำนตรวจแรงงำนเฉพำะในเขตจังหวัดซึ่งรำชกำรบริหำรส่วนกลำงนั้นตั้งอยู่ 

(๓.๓) ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ต ำแหน่งประเภท
วิชำกำร และต ำแหน่งประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับช ำนำญงำนขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติงำนอยู่ ณ ส ำนักงำน
จัดหำงำนจังหวัด เป็นพนักงำนตรวจแรงงำนเฉพำะในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ 

(๔) กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
(๔.๑) ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ต ำแหน่งประเภทบริหำร ต ำแหน่งประเภท

อ ำนวยกำร ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร และต ำแหน่งประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับช ำนำญงำนขึ้นไป 
ซึ่งปฏิบัติงำนอยู่ในรำชกำรส่วนกลำง เป็นพนักงำนตรวจแรงงำนในทุกท้องที่ทั่วรำชอำณำจักร เว้นแต่
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญซึ่งปฏิบัติงำนอยู่ ณ สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน ๑๓ (กรุงเทพมหำนคร) เป็น
พนักงำนตรวจแรงงำนเฉพำะในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(๔.๒) ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ต ำแหน่งประเภท
วิชำกำร และต ำแหน่งประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับช ำนำญงำนขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติงำนอยู่ ณ สถำบันพัฒนำ
ฝีมือแรงงำนและส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน เป็นพนักงำนตรวจแรงงำนเฉพำะในเขตจังหวัดที่
รับผิดชอบ 

(๕) ส ำนักงำนประกันสังคม 
(๕.๑) ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ต ำแหน่งประเภทบริหำร ต ำแหน่ งประเภท

อ ำนวยกำร ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร และต ำแหน่งประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับช ำนำญงำนขึ้นไป  
ซึ่งปฏิบัติงำนอยู่ในรำชกำรส่วนกลำง เป็นพนักงำนตรวจแรงงำนในทุกท้องที่ทั่วรำชอำณำจักร เว้นแต่
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญซึ่งปฏิบัติงำนอยู่ ณ ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่เป็น
พนักงำนตรวจแรงงำนเฉพำะในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(๕.๒) ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ต ำแหน่งประเภท
วิชำกำร และต ำแหน่งประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับช ำนำญงำนขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติงำนอยู่ ณ ส ำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัด เป็นพนักงำนตรวจแรงงำนเฉพำะในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ 

(๖) กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 
(๖.๑) ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ต ำแหน่งนักสังคมสงเครำะห์ และต ำแหน่ง

นักพัฒนำสังคม ซึ่งปฏิบัติงำนอยู่ในรำชกำรบริหำรส่วนกลำง เป็นพนักงำนตรวจแรงงำนในเขต
กรุงเทพมหำนคร 

(๖.๒) ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ต ำแหน่งนักสังคมสงเครำะห์ และต ำแหน่ง
นักพัฒนำสังคม ซึ่งปฏิบัติงำนอยู่ในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค เป็นพนักงำนตรวจแรงงำนเฉพำะใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(๗) กระทรวงมหำดไทย 
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ต ำแหน่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ต ำแหน่งรองผู้ว่ำรำชกำร

จังหวัด ต ำแหน่งปลัดจังหวัด ต ำแหน่งนำยอ ำเภอ และต ำแหน่งปลัดอ ำเภอ เป็นพนักงำนตรวจ
แรงงำนเฉพำะในเขตจังหวัด อ ำเภอ หรือก่ิงอ ำเภอที่รับผิดชอบ 

(๘) กรมเจ้ำท่ำ 
(๘.๑) ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ต ำแหน่งประเภทบริหำร ต ำแหน่งประเภท

อ ำนวยกำร ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร และต ำแหน่งประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับช ำนำญงำนขึ้นไป  
ซ่ึงปฏิบัติงำนอยู่ ณ ส ำนักมำตรฐำนเรือ ส ำนักควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทำงน้ ำ ส ำนักกฎหมำย
และกองมำตรฐำนคนประจ ำเรือ เป็นพนักงำนตรวจแรงงำนในทุกท้องที่ท่ัวรำชอำณำจักร 

(๘.๒) ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร และต ำแหน่ง
ประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับช ำนำญงำนขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติงำนอยู่ ณ ส ำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคที่ ๓ ถึง ๖ 
เป็นพนักงำนตรวจแรงงำนเฉพำะในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(๙) กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ต ำแหน่งนักวิชำกำรประมง ต ำแหน่งนักวิชำกำรป่ำไม้  

ต ำแหน่งนิติกร ต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนป่ำไม้ ต ำแหน่งนักเดินเรือ ต ำแหน่ง
เจ้ำพนักงำนประมง ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนเดินเรือ และต ำแหน่งนำยช่ำงเครื่องกล ตั้งแต่ระดับช ำนำญ
งำนขึ้นไปเป็นพนักงำนตรวจแรงงำนเฉพำะในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(๑๐) กรมประมง 
(๑๐.๑) ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองตรวจกำรประมง 

ต ำแหน่งนักวิชำกำรประมง ต ำแหน่งนักเดินเรือ ต ำแหน่งนำยช่ำงกลเรือ ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประมง 
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนสื่อสำร ต ำแหน่งนำยช่ำงเครื่องกล และต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนเดินเรือตั้งแต่ระดับ
ช ำนำญงำนขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติงำนอยู่ ณ กองตรวจกำรประมง เป็นพนักงำนตรวจแรงงำนเฉพำะในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบทำงทะเล 

(๑๐.๒) ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรจัดกำร
เรือประมงและกำรท ำกำรประมง ต ำแหน่งนักวิชำกำรประมง ต ำแหน่งนักวิชำกำรเผยแพร่ ต ำแหน่ง
เจ้ำพนักงำนประมง ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนสื่อสำร และต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรตั้งแต่ระดับช ำนำญ
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

งำนขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติงำนอยู่ ณ กองบริหำรจัดกำรเรือประมงและกำรท ำกำรประมง เป็นพนักงำนตรวจ
แรงงำนเฉพำะในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(๑๐.๓) ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ต ำแหน่งประมงจังหวัด ต ำแหน่ง
นักวิชำกำรประมง ต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป และต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประมงตั้งแต่ระดับช ำนำญ
งำนขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติงำนอยู่ ณ ส ำนักงำนประมงจังหวัด เป็นพนักงำนตรวจแรงงำนเฉพำะในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบทำงทะเล 

(๑๑) กรมปศุสัตว์ 
(๑๑.๑) ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ต ำแหน่งประเภทบริหำร ต ำแหน่งประเภท

อ ำนวยกำร ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร และต ำแหน่งทั่วไปตั้งแต่ระดับช ำนำญงำนขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติงำน
อยู่ในรำชกำรบริหำรส่วนกลำง เป็นพนักงำนตรวจแรงงำนในทุกท้องที่ท่ัวรำชอำณำจักร 

(๑๑.๒) ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ต ำแหน่ง
ประเภทวิชำกำร และต ำแหน่งทั่วไปตั้งแต่ระดับช ำนำญงำนขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติงำนอยู่ในรำชกำรบริหำร
ส่วนภูมิภำค เป็นพนักงำนตรวจแรงงำนเฉพำะในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(๑๒) กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
(๑๒.๑) ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ต ำแหน่งวิศวกร ต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ 

และต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนตรวจโรงงำน ซึ่งปฏิบัติงำนอยู่ในรำชกำรบริหำรส่วนกลำง เป็นพนักงำน
ตรวจแรงงำนเฉพำะในเขตกรุงเทพมหำนคร 

(๑๒ .๒ ) ข้ ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ  ต ำแหน่ งวิศวกร และต ำแหน่ ง
นักวิทยำศำสตร์ ซึ่งปฏิบัติงำนอยู่ในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภำค เป็นพนักงำน
ตรวจแรงงำนเฉพำะในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(๑๓) กรมศุลกำกร 
(๑๓.๑) ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนศุลกำกร

กรุงเทพ ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนศุลกำกรท่ำเรือกรุงเทพ ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
ศุลกำกรตรวจสินค้ำลำดกระบัง ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนศุลกำกรท่ำเรือแหลมฉบัง ต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนศุลกำกรตรวจสินค้ำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
ศุลกำกรตรวจของผู้โดยสำรท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักสืบสวนและ
ปรำบปรำม ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักกฎหมำย ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนศุลกำกรภำคที่ ๑ 
ถึง ๔ และต ำแหน่งนำยด่ำนศุลกำกร เป็นพนักงำนตรวจแรงงำนเฉพำะในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(๑๓.๒) ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกร ต ำแหน่งนิติกร 
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนศุลกำกร ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนเดินเรือ และต ำแหน่งนำยช่ำงเครื่องกลตั้งแต่
ระดับช ำนำญงำนขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติงำนอยู่ ณ ส ำนักงำนศุลกำกรหรือด่ำนศุลกำกรที่มีกำรน ำเข้ำ 
ส่งออก และน ำผ่ำนสินค้ำสัตว์น้ ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ เป็นพนักงำนตรวจแรงงำนเฉพำะในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

(๑๔) กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่คดีพิเศษ และต ำแหน่งพนักงำน

สอบสวนคดีพิเศษ เป็นพนักงำนตรวจแรงงำนในทุกท้องที่ท่ัวรำชอำณำจักร 
(๑๕) ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ข้ำรำชกำรต ำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยต ำรวจตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ เป็นพนักงำนตรวจ
แรงงำนเฉพำะในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(๑๖) กองทัพเรือ 
ข้ำรำชกำรทหำรเรือซึ่งมียศตั้งแต่เรือตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ เป็นพนักงำนตรวจ

แรงงำนเฉพำะในเรือไทย เขตพ้ืนที่รับผิดชอบทำงทะเล หรือพ้ืนที่ปฏิบัติกำรทำงทหำรที่ได้รับ
มอบหมำย 

(๑๗) กรุงเทพมหำนคร 
ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครสำมัญ ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรเขต และต ำแหน่งผู้ช่วย

ผู้อ ำนวยกำรเขต เป็นพนักงำนตรวจแรงงำนเฉพำะในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 
ข้อ ๓  พนักงำนตรวจแรงงำนตำมข้อ ๒ (๑)(๑.๓) (๒)(๒.๓) (๒)(๒.๔) และ (๓) ถึง 

(๑๗) ให้มีอ ำนำจหน้ำที่เฉพำะตำมมำตรำ ๑๓๙ (๑) และ (๒) แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้ำไปในสถำนประกอบกิจกำรหรือส ำนักงำนของนำยจ้ำง และสถำนที่ท ำงำน
ของลูกจ้ำงในเวลำท ำกำร เพ่ือตรวจสภำพกำรท ำงำนของลูกจ้ำงและสภำพกำรจ้ำง สอบถำม
ข้อเท็จจริง ถ่ำยภำพ ถ่ำยส ำเนำเอกสำรที่เกี่ยวกับกำรจ้ำง กำรจ่ำยค่ำจ้ำง ค่ำล่วงเวลำ ค่ำท ำงำนใน
วันหยุด ค่ำล่วงเวลำในวันหยุด และทะเบียนลูกจ้ำง เก็บตัวอย่ำงวัสดุหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือวิเครำะห์
เกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน และกระท ำกำรอย่ำงอ่ืนเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงในอันที่ จะ
ปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(๒) มีหนังสือสอบถำมหรือเรียกนำยจ้ำง ลูกจ้ำง หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมำชี้แจง
ข้อเท็จจริงหรือให้ส่งสิ่งของหรือเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ 

 
ข้อ ๓/๑๒  พนักงำนตรวจแรงงำนตำมข้อ ๒ (๑) (๑.๓) (๒) (๒.๓) (๒) (๒.๔) ให้มี

อ ำนำจตำมมำตรำ ๑๓๙ (๓) แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังนี้ มีค ำสั่งเป็น
หนังสือให้นำยจ้ำงหรือลูกจ้ำงปฏิบัติให้ถูกต้องตำมพระรำชบัญญัตินี้  เฉพำะในงำนประมงทะเลตำม
กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงำนในงำนประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗ ในโรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับสัตว์
น้ ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนและสถำนประกอบกิจกำรที่ประกอบกิจกำรเกี่ยวกับกำรแปรรูปสัตว์
น้ ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมง 

 
ข้อ ๔  ให้พนักงำนตรวจแรงงำนตำมข้อ ๒ (๓) ถึง (๑๗) จัดท ำแผนกำรตรวจในรอบ

หนึ่งเดือนประสำนแจ้งให้พนักงำนตรวจแรงงำนสังกัดกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบทรำบเป็นกำรล่วงหน้ำ เพ่ือมิให้เกิดควำมซ้ ำซ้อนในกำรตรวจ รวมทั้งสรุปผลกำรตรวจ
รำยงำนให้อธิบดีกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนทรำบทุกหกเดือน 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                                                 
๒ ข้อ ๓/๑ เพิ่มโดยค ำสั่งกระทรวงแรงงำน ที่ ๑๓๘/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนตรวจแรงงำน

ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

 
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พลเอก ศิริชัย  ดิษฐกุล 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 
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ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

ว�าด�วยการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝ�กอาชีพแห�งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

    
เพื่อให	การกำหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการ และการประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาแรงงาน 

และการฝ!กอาชีพของผู	อยู&ในกำลังแรงงานเป'นไปตามนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห&งชาติ 
ตลอดจนการประสานแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย0 ระหว&างระบบการศึกษากับระบบการพัฒนากำลังแรงงาน  
ให	สอดคล	องตามนโยบายแห&งรัฐ เป'นไปอย&างต&อเนื่อง มีระบบและมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห&งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ&นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว	 ดังต&อไปนี้ 

ข	อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว&า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว&าด	วยการพัฒนาแรงงานและประสานงาน
การฝ!กอาชีพแห&งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒” 

ข	อ ๒1 ระเบียบน้ีให	ใช	บังคับตั้งแต&วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป'นต	นไป  

ข	อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว&า คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝ!กอาชีพแห&งชาติ 
“กรรมการ” หมายความว&า กรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงาน การฝ!กอาชีพแห&งชาติ 

ข	อ ๔ ให	มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว&า “คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝ!ก
อาชีพแห&งชาติ” เรียกโดยย&อว&า “กพร.ปช.” ประกอบด	วย 

(๑) นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป'นประธานกรรมการ 
(๒)2 รัฐมนตรีว&าการกระทรวงแรงงาน เป'นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง และรัฐมนตรีช&วยว&าการ

กระทรวงแรงงานตามที่รัฐมนตรีว&าการกระทรวงแรงงานมอบหมาย เป'นรองประธานกรรมการคนท่ีสอง  
(๓)3 กรรมการโดยตำแหน&ง ได	แก& ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการท&องเที่ยวและกีฬา 

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย0 ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร0 วิจัยและนวัตกรรม 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ0 ปลัดกระทรวงดิจ ิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ผู	อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห&งชาติ เลขาธิการ
คณะกรรมการส&งเสริมการลงทุน เลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมสวัสดิการ 
และคุ	มครองแรงงาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู	อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ผู	อำนวยการสำนักงาน
ส&งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย&อม เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
ปลัดกรุงเทพมหานคร ประธานสภาหอการค	าแห&งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห&งประเทศไทย  
นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห&งประเทศไทย ประธานสมาพันธ0เอสเอ็มอีไทย และประธานสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย 

 

1ราชกิจจานุเบกษา เล&ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๔๕ ง/หน	า ๒/๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
2ข	อ 4 (2) แก	ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว&าด	วยการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝ!กอาชีพแห&งชาติ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔  
3ข	อ 4 (3) แก	ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว&าด	วยการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝ!กอาชีพแห&งชาติ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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(๔) ผู	แทนสภาองค0การนายจ	างและผู	แทนสภาองค0การลูกจ	างซึ่งนายกรัฐมนตรีแต&งตั้งจากผู	ได	รับ 
การคัดเลือกโดยการสรรหาจากประธานสภาองค0การนายจ	างและประธานสภาองค0การลูกจ	างจำนวนหน&วยงานละสองคน 
เป'นกรรมการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ0และวิธีการสรรหาที่อธิบดีกรมพัฒนาฝNมือแรงงานกำหนด 

(๕) กรรมการผู	ทรงคุณวุฒิ ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต&งตั้งจากผู	มีความรู	ความเชี่ยวชาญและประสบการณ0
เป'นที่ประจักษ0ในด	านการพัฒนาแรงงาน จำนวนไม&เกินสามคน เป'นกรรมการ 

ให	อธิบดีกรมพัฒนาฝNมือแรงงานเป'นกรรมการและเลขานุการ และให	รองอธิบดีกรมพัฒนาฝNมือ
แรงงานซ่ึงอธิบดีกรมพัฒนาฝNมือแรงงานมอบหมาย เป'นกรรมการและผู	ช&วยเลขานุการ 

ข	อ ๕ ผู	แทนสภาองค0การนายจ	าง ผู 	แทนสภาองค0การลูกจ	าง และกรรมการผู	ทรงคุณวุฒิต	องมี
คุณสมบัติและไม&มีลักษณะต	องห	าม ดังต&อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) ไม&เป'นบุคคลล	มละลาย คนไร	ความสามารถ หรือคนเสมือนไร	ความสามารถ 
(๓) ไม&เคยต	องคำพิพากษาให	จำคุก แม	คดีนั ้นจะยังไม&ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ เว	นแต& 

เป'นกรณีที่คดียังไม&ถึงท่ีสุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันได	กระทำโดยประมาทความผิดลหุโทษ หรือความผิด
ฐานหม่ินประมาท 

(๔) ไม&เป'นข	าราชการซึ่งมีตำแหน&งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ	างของหน&วยราชการ 
หน&วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค0กรปกครองส&วนท	องถิ่น ข	าราชการการเมือง ผู	ดำรงตำแหน&งทางการเมือง 
สมาชิกสภาท	องถิ่นหรือผู	บริหารท	องถิ ่น กรรมการหรือผู	ดำรงตำแหน&งซึ ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  
ท่ีปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ	าหน	าท่ีพรรคการเมือง 

ข	อ ๖ ผู	แทนสภาองค0การนายจ	าง ผู 	แทนสภาองค0การลูกจ	าง และกรรมการผู	ทรงคุณวุฒิมีวาระ 
การดำรงตำแหน&งคราวละสี่ปN 

ในกรณีที่ผู	แทนสภาองค0การนายจ	าง ผู	แทนสภาองค0การลูกจ	าง หรือกรรมการผู	ทรงคุณวุฒิพ	นจาก
ตำแหน&งก&อนวาระ หรือในกรณีที ่นายกรัฐมนตรีแต&งตั ้งกรรมการผู 	ทรงคุณวุฒิเพิ ่มขึ ้นในระหว&างที่กรรมการ
ผู 	ทรงคุณวุฒิซึ่งแต&งตั ้งไว	แล	วยังมีวาระอยู &ในตำแหน&ง ให	ผู 	ได	ร ับแต&งตั ้งแทนตำแหน&งที่ว &างหรือเป'นกรรมการ
ผู	ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้น อยู&ในตำแหน&งเท&ากับวาระที่เหลืออยู&ของผู	แทนสภาองค0การนายจ	าง ผู	แทนสภาองค0การลูกจ	าง 
หรือกรรมการผู	ทรงคุณวุฒิซึ่งได	แต&งตั้งไว	แล	ว แล	วแต&กรณี 

เมื่อครบกำหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได	มีการแต&งตั้งกรรมการขึ้นใหม& ให	ผู	แทนสภาองค0การ
นายจ	าง ผู 	แทนสภาองค0การลูกจ	าง และกรรมการผู	ทรงคุณวุฒิซึ ่งพ	นจากตำแหน&งตามวาระนั้นอยู &ในตำแหน&ง 
เพื่อดำเนินการต&อไปจนกว&าผู	แทนสภาองค0การนายจ	าง ผู	แทนสภาองค0การลูกจ	างหรือกรรมการผู	ทรงคุณวุฒิซึ่งได	รับ
แต&งตั้งใหม&เข	ารับหน	าท่ี 

ผู	แทนสภาองค0การนายจ	าง ผู	แทนสภาองค0การลูกจ	าง และกรรมการผู	ทรงคุณวุฒิซึ่งพ	นจากตำแหน&ง
ตามวาระอาจได	รับแต&งตั้งอีกได	 แต&จะดำรงตำแหน&งติดต&อกันเกินสองวาระไม&ได	 

ข	อ ๗ นอกจากการพ	นจากตำแหน&งตามวาระ ผู	แทนสภาองค0การนายจ	าง ผู	แทนสภาองค0การลูกจ	าง 
และกรรมการผู	ทรงคุณวุฒิพ	นจากตำแหน&งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) นายกรัฐมนตรีให	ออก เพราะบกพร&องต&อหน	าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหย&อนความสามารถ 

หรือไม&สุจริต 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต	องห	ามอย&างหนึ่งอย&างใดตามข	อ ๕ 
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ข	อ ๘ คณะกรรมการมีอำนาจหน	าท่ี ดังต&อไปนี้ 
(๑)4 กำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝ!กอาชีพของผู 	อยู& 

ในกำลังแรงงานให	สอดคล	องกับยุทธศาสตร0ชาติ แผนแม&บทภายใต	ยุทธศาสตร0ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห&งชาติ นโยบายของรัฐบาล และสภาวการณ0ทางเศรษฐกิจและสังคม  

(๒)5 ประสานแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย0ระหว&างระบบการศึกษากับระบบการพัฒนากำลังแรงงาน 
ให	สอดคล	องกับนโยบายและแนวทางท่ีกำหนดใน (๑) 

(๓) ประสานนโยบาย แผนการพัฒนาฝNมือแรงงาน และแผนการฝ!กอาชีพของทุกหน&วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน เพื่อความเป'นเอกภาพในการพัฒนาแรงงานขจัดปSญหาความซ้ำซ	อนและความสิ้นเปลือง 

(๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงาน ในการพัฒนาแรงงานและ
ประสานงานการฝ!กอาชีพของหน&วยงานต&าง ๆ ที่เก่ียวข	อง 

(๕) เสนอแนวทางการแก	ไขปSญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝ!กอาชีพ 
(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
ในการดำเนินการตามอำนาจหน	าที่ในเรื่องใด ถ	าคณะกรรมการเห็นว&ามีกรณีจำเป'นอาจเสนอต&อ

คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาได	 เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติอย&างใดให	หน&วยงานของรัฐที่เก่ียวข	องมีหน	าที่ปฏิบัติตามโดยเร็ว 

ข	อ ๙ การประชุมคณะกรรมการต	องมีกรรมการมาประชุมไม&น	อยกว&ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ
ท้ังหมด จึงจะเป'นองค0ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ	าประธานกรรมการไม&มาประชุมหรือไม&อาจปฏิบัติหน	าที ่ได	  
ให	รองประธานกรรมการเป'นประธานในที่ประชุม ถ	าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม&มาประชุม 
หรือไม&อาจปฏิบัติหน	าที่ได	 ให	ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป'นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให	ถือเสียงข	างมาก กรรมการคนหนึ่ง ให	มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถ	าคะแนนเสียงเท&ากันให	ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป'นเสียงชี้ขาด 

ข	อ ๑๐ คณะกรรมการมีอำนาจแต&งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา หรือปฏิบัติการอย&างหนึ่งอย&างใด
ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได	 

การประชุมคณะอนุกรรมการให	นำข	อ ๙ มาใช	บังคับโดยอนุโลม 

ข	อ ๑๑ ในการปฏิบัติหน	าที่ตามระเบียบนี ้ ให	คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมีอำนาจ 
ออกหนังสือเรียกให	ส&วนราชการ หน&วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเจ	าหน	าที่ของรัฐส&งข	อมูลหรือเอกสารใด ๆ  
ท่ีเก่ียวข	องมาเพื่อใช	ประกอบการพิจารณาได	 ในกรณีนี้อาจเรียกบุคคลใด ๆ มาชี้แจงด	วยก็ได	 

ข	อ ๑๒ ให	หน&วยงานของรัฐให	ความร&วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ 
และคณะอนุกรรมการตามระเบียบนี้ 
  

 

4ข	อ 8 (1) แก	ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว&าด	วยการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝ!กอาชีพแห&งชาติ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

5ข	อ 8 (2) แก	ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว&าด	วยการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝ!กอาชีพแห&งชาติ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ข	อ ๑๓ ให	คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝ!กอาชีพแห&งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และคณะอนุกรรมการ ซึ่งดำรงตำแหน&งอยู&ในวันที่ระเบียบนี้ใช	บังคับ คงอยู& 
ในตำแหน&งต&อไปจนกว&าจะมีการแต&งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบน้ี 

ข	อ ๑๔ ให	นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชวีะ 

นายกรัฐมนตรี 
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