พระราชบัญญัติ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
พ.ศ. 2545
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ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2545
เปนปที่ 57 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานใชบังคับแทนกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การฝกอาชีพ
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา
31 และมาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545”
มาตรา 2[1] พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป
มาตรา 3 ใหยกเลิกพระราชบัญญัตสิ ง เสริมการฝกอาชีพ พ.ศ. 2537
มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม หนวยงานของรัฐและองคการของรัฐ
มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้
“การพัฒนาฝมือแรงงาน” หมายความวา กระบวนการที่ทําใหผูรับการฝกและประชากรวัยทํางานมีฝมือ ความรู
ความสามารถ จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการทํางานอันไดแก การฝกอบรมฝมือแรงงาน การกําหนดมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน และการอื่นที่เกี่ยวของ
“การฝกอบรมฝมือแรงงาน” หมายความวา การฝกเตรียมเขาทํางาน การฝกยกระดับฝมอื แรงงานและการฝกเปลีย่ นสาขา
อาชีพ
“การฝกเตรียมเขาทํางาน” หมายความวา การฝกอบรมฝมอื แรงงานกอนเขาทํางาน เพือ่ ใหสามารถทํางานไดตาม
มาตรฐานฝมอื แรงงาน
“การฝกยกระดับฝมือแรงงาน” หมายความวา การที่ผูประกอบกิจการซึ่งเปนนายจางจัดใหลูกจางไดฝกอบรมฝมือ
แรงงานเพิ่มเติมในสาขาอาชีพที่ลูกจางปฏิบัติงานอยูตามปกติ เพื่อใหลูกจางไดมีความรูความสามารถและทักษะในสาขาอาชีพนั้น
สูงขึ้น
“การฝกเปลีย่ นสาขาอาชีพ” หมายความวา การที่ผูประกอบกิจการซึ่งเปนนายจางจัดใหลูกจางไดฝกอบรมฝมือแรงงาน
เพิ่มเติมในสาขาอาชีพอื่นที่ลูกจางมิไดปฏิบัติงานอยูตามปกติ เพื่อใหลูกจางไดมีความรูความสามารถที่จะทํางานในสาขาอาชีพอื่น
นั้นไดดวย
“หลักสูตร” หมายความวา หัวขอวิชา เนื้อหา และวิธีการดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงาน
“ผูดําเนินการฝก” หมายความวา ผูซึ่งจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานตามหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ฝกอบรมฝมือแรงงานที่นายทะเบียนไดพิจารณาใหความเห็นชอบตามพระราชบัญญัตินี้

“ผูรับการฝก” หมายความวา ผูซึ่งเขารับการฝกอบรมฝมือแรงงานจากผูดําเนินการฝก
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“ครูฝก” หมายความวา ผูซึ่งทําหนาที่ฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกผูรับการฝก

“สถานที่ฝก” หมายความวา สถานที่ที่ผูดําเนินการฝกจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกผูรับการฝก

“ศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน” หมายความวา สถานที่ฝกที่ไดจัดไวเปนสัดสวนแยกจากหนวยประกอบกิจการ

“มาตรฐานฝมอื แรงงาน” หมายความวา ขอกําหนดทางวิชาการทีใ่ ชเปนเกณฑวดั ระดับฝมอื ความรูค วามสามารถ และ

ทัศนคติในการทํางานของผูป ระกอบอาชีพในสาขาตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
“การทดสอบมาตรฐานฝมอื แรงงาน” หมายความวา การทดสอบฝมอื ความรูค วามสามารถและทัศนคติในการทํางาน
ของผูป ระกอบอาชีพตามเกณฑกาํ หนดของมาตรฐานฝมอื แรงงาน
“ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน” หมายความวา ผูซึ่งไดรับอนุญาตใหดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานตามพระราชบัญญัตินี้
“ผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน” หมายความวา ผูทําหนาที่ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานใหแกผูเขารับการทดสอบ
มาตรฐานฝมอื แรงงาน
 ระกอบกิจการ” หมายความวา ผูประกอบกิจการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมหรือธุรกิจอยางอื่น ทั้งที่เปนนายจางและ
“ผูป
มิใชนายจางของผูรับการฝก
“นายจาง” หมายความวา นายจางตามกฎหมายวาดวยการคุม ครองแรงงาน
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางตามกฎหมายวาดวยการคุม ครองแรงงาน
“กองทุน” หมายความวา กองทุนพัฒนาฝมอื แรงงาน
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“นายทะเบียน” หมายความวา อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 6 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวง ระเบียบและประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา 7 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดสาขาอาชีพที่จะสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้
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หมวด 1
การดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงาน
สวนที่ 1
การฝกเตรียมเขาทํางาน
มาตรา 8 เพื่อประโยชนในการขอรับสิทธิและประโยชน ใหผูซึ่งจัดใหมีการฝกเตรียมเขาทํางานตามสาขาอาชีพที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดตามมาตรา 7 จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับการฝกเสนอตอนายทะเบียนเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบดังตอไปนี้
(1) หลักสูตร
(2) สถานที่ฝกหรือศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน
(3) ชื่อและคุณสมบัติของครูฝก
(4) กําหนดระยะเวลาการฝก
(5) รายการอุปกรณอันจําเปนที่จะใชในการฝกที่มีอยูแลวและที่จะตองหามาเพิ่มเติมในภายหลัง
(6) วิธกี ารและมาตรฐานในการวัดผลการฝก
(7) รายการอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการประกาศกําหนด
การพิจารณาใหความเห็นชอบของนายทะเบียนใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการประกาศ
กําหนด
การแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการฝกตาม (1) (2) (4) หรือ (6) ที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแลวจะ
กระทํามิได เวนแตไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน
มาตรา 9 คุณสมบัติของครูฝก ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา 10 ผูดําเนินการฝกจะตองจัดใหมีขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการฝกเปนภาษาไทยและอยางนอยตองมีรายการ
ดังตอไปนี้
(1) ระยะเวลาการฝก
(2) วันฝก เวลาฝก และเวลาพัก
(3) วันหยุด
(4) การลาและหลักเกณฑการลา
(5) เบี้ยเลี้ยงระหวางรับการฝก
(6) เงื่อนไขการเลิกสัญญาการฝก
(7) หลักเกณฑการจายคาทดแทนในกรณีผูรับการฝกประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันเกิดจากการฝก
(8) รายการอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา 11 ผูดําเนินการฝกจะตองทําสัญญาการฝกเปนหนังสือกับผูรับการฝกโดยใหมีรายการตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
มาตรา 12 ผูดําเนินการฝกจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการคุมครองผูรับการฝกตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
และตองจัดทําทะเบียนประวัติผูรับการฝกไวเปนหลักฐาน
มาตรา 13 เมื่อผูรับการฝกผูใดฝกครบตามหลักสูตรและผานการวัดผลตามมาตรา 8 (6) แลวใหผูดําเนินการฝกออก
หนังสือรับรองวาเปนผูสําเร็จการฝกใหแกผูนั้นภายในสิบหาวันนับแตวันเสร็จสิ้นการวัดผล และแจงใหนายทะเบียนทราบ
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มาตรา 14 เมื่อผูดําเนินการฝกประสงคจะโอนการประกอบกิจการใหแกบุคคลอื่น ใหผูดําเนินการฝกแจงเปน
หนังสือใหนายทะเบียนทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันกอนถึงวันโอนโดยใหระบุวาผูรับโอนประสงคจะดําเนินการฝกเตรียม
เขาทํางานตอไปหรือไม และใหผูโอนกับผูรับโอนลงลายมือชื่อรวมกัน
ถาผูรับโอนจะดําเนินการฝกเตรียมเขาทํางานตอไป ใหนายทะเบียนจดแจงการเปลี่ยนแปลงนั้นไวในทะเบียน และใหถือวา
ผูรับโอนเปนผูดําเนินการฝกตามมาตรา 8 ตั้งแตวันโอน และใหสิทธิและหนาที่ของผูดําเนินการฝกที่มีอยูตามสัญญาการฝกเดิมโอน
ไปเปนของผูรับโอน
ถาผูรับโอนจะไมดําเนินการฝกเตรียมเขาทํางานตอไป ใหนายทะเบียนดําเนินการใหผูรับการฝกซึ่งคางการฝกอยูในวัน
โอนไปรับการฝกในสาขาอาชีพเดียวกันนั้นกับผูดําเนินการฝกรายอื่นหรือในสถานฝกอาชีพของทางราชการ โดยผูโอนจะตอง
รับผิดชอบสําหรับคาใชจายในการดําเนินการฝกที่คางอยู
มาตรา 15 หามมิใหผูดําเนินการฝกเรียกหรือรับเงินคาฝกอบรมหรือคาตอบแทนในลักษณะใด ๆ อันเกี่ยวกับการฝกอบรม
ฝมือแรงงานจากผูรับการฝก
มาตรา 16 ผูดําเนินการฝกจะดําเนินการใหผูรับการฝกไปรับการฝกอบรมฝมือแรงงานในสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรม
ฝมือแรงงานของทางราชการหรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงานอื่นที่นายทะเบียนใหความเห็นชอบก็ได
หลักสูตรและรายการคาใชจายในการฝกอบรมในสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมตามวรรคหนึ่งตองไดรับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียน
มาตรา 17 ถาผูดําเนินการฝกจะเลิกการประกอบกิจการหรือมีเหตุจําเปนอยางอื่นจนไมสามารถจะดําเนินการฝกไดอีก
ตอไป ใหผูดําเนินการฝกแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันกอนเลิกการประกอบกิจการหรือเลิก
การฝก ในกรณีน้ี ถาเปนการฝกเตรียมเขาทํางานใหนาํ มาตรา 14 วรรคสาม มาใชบังคับแกผูรับการฝกซึ่งคางการฝกอยูในวันที่เลิก
การประกอบกิจการหรือมีเหตุจําเปนจนไมสามารถจะดําเนินการฝกตอไปโดยอนุโลม เวนแตเมื่อคณะกรรมการเห็นสมควรก็อาจ
ยกเวนใหผูดําเนินการฝกไมตองรับผิดชอบสําหรับคาใชจายในการดําเนินการฝกที่คางอยูนั้นได
มาตรา 18 เพื่อประโยชนในการพัฒนาฝมือแรงงาน ผูดําเนินการฝกอาจรับนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาที่สถานศึกษาสง
เขารับการฝกตามหลักสูตรของสถานศึกษา หลักสูตรของผูดําเนินการฝกหรือหลักสูตรที่สถานศึกษากับผูดําเนินการฝกไดรวมกัน
จัดทําขึ้นได และใหผูดําเนินการฝกจัดสงหลักสูตรดังกลาวไปยังนายทะเบียนกอนเริ่มดําเนินการฝก เวนแตจะไดเคยจัดสงหลักสูตร
นัน้ ไปยังนายทะเบียนมากอนแลว และใหนาํ ความในมาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 15 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 35
มาตรา 36 และมาตรา 37 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ความตามวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับแกกรณีที่ทางราชการสงบุคคลมาฝกกับผูดําเนินการฝกดวย
มาตรา 19 การจัดตั้งศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด

สวนที่ 2
การฝกยกระดับฝมือแรงงานและการฝกเปลี่ยนสาขาอาชีพ
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มาตรา 20 เพื่อประโยชนในการขอรับสิทธิและประโยชน ใหผูซึ่งจัดใหมีการฝกยกระดับฝมือแรงงานหรือการฝกเปลี่ยน
สาขาอาชีพจัดสงหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวของ และรายการคาใชจายที่ใชในการฝกเสนอตอนายทะเบียนเพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบ
การพิจารณาใหความเห็นชอบของนายทะเบียนใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการประกาศ
กําหนด
ในการดําเนินการฝกตามวรรคหนึ่ง ใหนํามาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 19 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 21 ในระหวางการฝกใหผูดําเนินการฝกซึ่งเปนนายจางยังคงมีหนาที่ตอลูกจางตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน สัญญา
จาง ขอบังคับเกีย่ วกับการทํางานและขอตกลงเกีย่ วกับสภาพการจาง
ถาการฝกเกิดจากการรองขอของลูกจางและมีการตกลงกันเปนหนังสือ นายจางอาจจัดใหลกู จางฝกนอกเวลาทํางานปกติ
หรือในวันหยุดของลูกจางก็ได โดยนายจางตองจายคาจางใหแกลูกจางผูเขารับการฝกไมนอยกวาคาจางในเวลาทํางานปกติตาม
จํานวนชั่วโมงที่ฝก
หมวด 2
มาตรฐานฝมือแรงงาน
มาตรา 22 เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน ใหคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติในสาขา
อาชีพตาง ๆ เสนอรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติที่รัฐมนตรีใหความเห็นชอบ เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหกรมพัฒนาฝมือ
แรงงานนําไปใชในการจัดใหมกี ารทดสอบมาตรฐานฝมอื แรงงานในสาขาอาชีพนัน้ ตามมาตรา 23 หรือใหผูดําเนินการทดสอบ
มาตรฐานฝมอื แรงงานนําไปใชในการดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมอื แรงงานในสาขาอาชีพนัน้ ตามมาตรา 24
คุณสมบัติของผูเขารับการทดสอบ วิธีการทดสอบ และการออกหนังสือรับรองวาเปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงาน ใหเปนไปตามทีค่ ณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา 23 ใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานจัดใหมีการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานและสงเสริมใหมีผูทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงาน
มาตรา 24 ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานใหขออนุญาตตอนายทะเบียน
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต คุณสมบัตขิ องผูท ดสอบ การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต ให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา 25 ในการดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ใหเรียกเก็บคาทดสอบจากผูเขารับการทดสอบไดไมเกินอัตรา
ทีค่ ณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา 26 ผูใดประสงคจะใหคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานของตนใหยื่นคําขอตอนายทะเบียน
การขอรับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน การรับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน การนํามาตรฐานฝมือแรงงานที่คณะกรรมการ
รับรองแลวไปใชทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองใหแกผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานตาม
วรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

หมวด 3
กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน
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มาตรา 27 ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกวา “กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน” ในกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม มีวัตถุประสงคเพื่อเปนทุนหมุนเวียนสําหรับใชจายเกี่ยวกับการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
กองทุนประกอบดวย
(1) เงินที่โอนมาจากเงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีและดําเนินการบริหารกองทุนตาม
ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวาดวยกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2539
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให
(3) เงินสมทบที่ผูประกอบกิจการสงเขากองทุน
(4) เงินและหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหกองทุน
(5) ดอกผลหรือผลประโยชนที่เกิดจากกองทุน
(6) เงินและหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนนอกจาก (1) ถึง (5) ที่กองทุนไดรับไมวากรณีใด
เงินของกองทุนไมตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ใหกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เก็บรักษาเงินกองทุนและดําเนินการเบิกจายเงินกองทุน
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 28 เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการดังตอไปนี้
(1) ใหผูรับการฝกกูยืมเพื่อใชจายเกี่ยวกับการเขารับการฝกอบรมฝมือแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้
(2) ใหผูดําเนินการฝก ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานและผูประกอบกิจการกูยืมเพื่อใชจายเกี่ยวกับการ
ดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงานหรือการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้
(3) ชวยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
(4) ใชจายในการบริหารกองทุน
การใหกูยืมเงินกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกองทุนไมเกินรอยละหาของเงินกองทุนแตละป เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารกองทุน
มาตรา 29 ใหผูประกอบกิจการซึ่งประกอบกิจการในประเภท ชนิด ขนาด และมีจํานวนลูกจาง รวมทั้งมีสัดสวนของ
จํานวนผูรับการฝกกับจํานวนลูกจางทั้งหมด และอยูในทองที่ตามที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนด สง
เงินสมทบเขากองทุนตามอัตราที่กําหนดในมาตรา 30 เวนแตเปนผูซึ่งจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานตามที่กําหนดไวในหมวด 1
แลว
มาตรา 30 เพือ่ ประโยชนในการเรียกเก็บเงินสมทบจากผูป ระกอบกิจการตามมาตรา 29 ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดอัตราเงินสมทบไมเกินรอยละหนึ่งของคาจางที่ผูประกอบกิจการจายในปสุดทายกอนปที่มี
การสงเงินสมทบรวมทั้งวิธีการเรียกเก็บเงินสมทบจากผูประกอบกิจการ
คาจางขั้นต่ําและขั้นสูงที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการประกาศกําหนด
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มาตรา 31 ผูประกอบกิจการรายใดไมจายเงินสมทบภายในเวลาที่กําหนด หรือจายไมครบตามสัดสวนจํานวนผูรับ
การฝกอบรมกับจํานวนลูกจาง ตองจายเงินเพิ่มในอัตรารอยละหนึ่งจุดหาตอเดือนของเงินสมทบที่ยังไมไดนําสงหรือของเงินสมทบ
ที่ยังขาดอยูนับแตวันถัดจากวันที่ตองนําสงเงินสมทบสําหรับเศษของเดือนถาถึงสิบหาวันหรือกวานั้นใหนับเปนหนึ่งเดือน ถานอย
กวานั้นใหปดทิ้ง
ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งใหผูมีหนาที่จายเงินสมทบหรือเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่ง ถาผูมีหนาที่ไมยอมชําระเงินดังกลาว ใหนํา
บทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับ และในกรณีไมมีเจาหนาที่
ดําเนินการบังคับตามคําสั่ง ใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานมีอํานาจฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อบังคับชําระเงินได
มาตรา 32 ภายในหกเดือนนับแตวันสิ้นปงบประมาณตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณใหคณะกรรมการเสนองบดุล
และรายงานการรับจายเงินของกองทุนในปที่ลวงมา ซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรับรองแลวตอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ทราบ
งบดุลและรายงานการรับจายเงินดังกลาว ใหรัฐมนตรีเสนอตอนายกรัฐมนตรีเพื่อนําเสนอตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
เพือ่ ทราบ และจัดใหมกี ารประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด 4
สิทธิและประโยชนของผูดําเนินการฝก
มาตรา 33 ใหผูดําเนินการฝกซึ่งจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานตามสาขาอาชีพที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 7
ไดรับสิทธิและประโยชนดังตอไปนี้
(1) สิทธิที่จะไดรับยกเวนภาษีเงินไดเปนกรณีพิเศษสําหรับเงินไดของผูดําเนินการฝกเปนจํานวนรอยละของคาใชจายที่ได
ใชไปในการจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร
(2) ประโยชนที่จะไดรับความชวยเหลือจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ในดานการฝกอบรมบุคลากรการฝกอบรมเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตร การฝกอบรมการพัฒนาอุปกรณชวยฝก การฝกอบรมผูดําเนินการเกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
การฝกอบรมหัวหนางาน หรือการฝกดานอื่นในลักษณะเดียวกัน
(3) ประโยชนที่จะไดรับคําปรึกษาแนะนําจากกรมพัฒนาฝมือแรงงานเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝมือแรงงาน
(4) สิทธิและประโยชนอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 34 นอกเหนือจากสิทธิและประโยชนตามมาตรา 33 ใหผูดําเนินการฝกที่ดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงานในศูนย
ฝกอบรมฝมือแรงงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 19 ไดรับสิทธิและประโยชนเพิ่มเติมดังตอไปนี้
(1) สิทธิที่จะไดรับยกเวนอากรขาเขาและภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่นําเขามาใน
ราชอาณาจักรเพือ่ ใชในการฝกอบรมฝมอื แรงงาน โดยออกเปนประกาศกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยพิกดั อัตราศุลกากร
และตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร
ในการนี้ ใหผูขอยกเวนแสดงรายการเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณตามที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
(2) สิทธิที่จะไดรับการหักคาไฟฟาและคาประปาเปนจํานวนสองเทาของจํานวนเงินที่ผูดําเนินการฝกไดเสียไปเปน
คาใชจายในการฝกอบรมฝมือแรงงานเพื่อประโยชนในการคํานวณภาษีเงินได ทั้งนี้ โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามประมวล
รัษฎากร
(3) สิทธิและประโยชนอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา 35 คําขอรับสิทธิและประโยชนตามมาตรา 33 (2) (3) (4) และมาตรา 34 (3) ใหยื่นตอนายทะเบียนตาม
หลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา 36 ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง ใหผูดําเนินการฝกนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการเพื่อ
เปนครูฝก รวมทั้งคูสมรสและบุคคลซึ่งอยูในอุปการะของชางฝมือหรือผูชํานาญการ เขามาในราชอาณาจักรไดตามจํานวน เงื่อนไข
และกําหนดระยะเวลาเทาที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร แตไมเกินกําหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายวาดวยคนเขาเมืองกําหนด
ไว
มาตรา 37 ใหผูดําเนินการฝกไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน
หมวด 5
คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
มาตรา 38 ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน ประกอบดวยปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
เปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ผูแทน
กระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ผูแทนการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ผูแทน
สมาคมธนาคารไทย และผูแทนสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย เปนกรรมการและกรรมการอื่นจํานวนสี่คนซึ่งรัฐมนตรี
แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิสองคน จากผูแทนฝายนายจางหนึ่งคน และจากผูแทนฝายลูกจางอีกหนึ่งคน และใหอธิบดีกรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน เปนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งขาราชการในกรมพัฒนาฝมือแรงงานเปนผูชวยเลขานุการ
กรรมการซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งมีประสบการณทางดานการพัฒนาฝมือแรงงานมาแลวไมนอย
กวาสิบป
กรรมการซึ่งเปนผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจาง ใหรัฐมนตรีแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
มาตรา 39 คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาฝมือแรงงานและกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน
(2) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
(3) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(4) จัดทํามาตรฐานฝมอื แรงงานแหงชาติในสาขาอาชีพตาง ๆ ตามมาตรา 22
(5) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
(6) สงเสริมใหผูประกอบกิจการใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานเปนผูปฏิบัติงานในสาขาอาชีพตามประเภท
ขนาด และลักษณะงานตามทีค่ ณะกรรมการประกาศกําหนด
(7) สงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยฝกอบรมฝมือแรงงานและศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
(8) สงเสริมใหมีการแขงขันฝมือแรงงาน
(9) สงเสริมใหมีการประสานงานระหวางภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาฝมือแรงงานและการใชทรัพยากรรวมกัน
(10) ติดตามผลการพัฒนาฝมือแรงงาน
(11) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งเพิกถอนการเปนผูดําเนินการฝกตามมาตรา 48 วรรคสอง และคําสั่งพักใชใบอนุญาต
หรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานตามมาตรา 49 วรรคสอง
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(12) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
(13) ปฏิบัติการตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา 40 กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะแตงตั้งติดตอกันเกินสองวาระไมได
มาตรา 41 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 40 กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรอง ไมสุจริตตอหนาที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
(4) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(5) เปนบุคคลลมละลาย
(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
เมื่อกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ รัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการแทนได และใหผู
ซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
มาตรา 42 การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปน
องคประชุม
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการ
ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 43 คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมายได
การประชุมคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหนําความในมาตรา 42 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 44 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานทําหนาที่ เปนหนวยงานธุรการของ
คณะกรรมการ และมีหนาที่ติดตามใหผูที่ไดรับสิทธิและประโยชน ปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้แลวรายงานให
คณะกรรมการทราบ
หมวด 6
นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่
มาตรา 45 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้
(1) มีหนังสือเรียกผูดําเนินการฝก ครูฝก ผูรับการฝก ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ผูทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงาน ผูประกอบกิจการหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของมาใหถอยคําหรือออกคําสั่งใหบุคคลดังกลาวสงเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดมา
ประกอบการพิจารณา
(2) เขาไปในสถานที่ฝก ศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานหรือสถานประกอบกิจการใน
ระหวางเวลาทําการเพื่อตรวจตราและใหคําแนะนําตอผูดําเนินการฝกผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน หรือผูประกอบ
กิจการ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา 46 ในการปฏิบัติหนาที่ของนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 45 (2) ใหผูดําเนินการฝก
ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน หรือผูประกอบกิจการ ตลอดจนบุคคลซึ่งเกี่ยวของหรืออยูในสถานที่นั้นอํานวยความ
สะดวกตามสมควร
มาตรา 47 ในการปฏิบัติหนาที่ นายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว
บัตรประจําตัวนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด
หมวด 7
การเพิกถอนการเปนผูดําเนินการฝก การพักใชและการเพิกถอนใบอนุญาต

ฝกฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติ
มาตรา 48 ในกรณีที่ผูดําเนินการ
แหงพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนมีอํานาจออกคําสั่ง
เปนหนังสือใหผูดําเนินการฝกปฏิบัติใหถูกตองหรือแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดได
ถาผูดําเนินการฝกไมปฏิบัติหรือแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอน
การเปนผูดําเนินการฝกได
คําสั่งเพิกถอนการเปนผูดําเนินการฝกใหทําเปนหนังสือสงใหผูดําเนินการฝกนั้นทราบ ถาไมพบตัวผูดําเนินการฝกหรือ
ผูดําเนินการฝกไมยอมรับคําสั่ง ใหปดคําสั่งดังกลาวไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ฝกหรือศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน
แลวแตกรณี และใหถือวาผูดําเนินการฝกไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตวันที่ปดคําสั่ง เวนแตกรณีไมพบตัวผูดําเนินการฝกใหถือวา
ไดรับคําสั่งเมื่อพนระยะเวลาสิบหาวันนับแตวันที่ปดคําสั่ง
ในกรณีการเพิกถอนการเปนผูดําเนินการฝกตามวรรคสอง ถาเปนการฝกเตรียมเขาทํางานใหนํามาตรา 14 วรรคสาม มาใช
บังคับแกผูรับการฝกซึ่งคางการฝกอยูในวันที่นายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนการเปนผูดําเนินการฝกดังกลาวโดยอนุโลม
มาตรา 49 ในกรณีที่ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งให
ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานปฏิบัติใหถูกตองหรือแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดได
ถาผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานไมปฏิบัติใหถูกตองหรือแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง
ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานได แลวแต
กรณี
คําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือสงใหผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
นั้นทราบ ถาไมพบตัวผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานหรือผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานไมยอมรับคําสั่ง ให
ปดคําสั่งดังกลาวไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานหรือศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
และใหถือวาผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตวันที่ปดคําสั่ง เวนแตกรณีไมพบตัวผูดําเนินการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานใหถือวาไดรับคําสั่งเมื่อพนระยะเวลาสิบหาวันนับแตวันที่ปดคําสั่ง
ในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หามมิใหผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ดําเนินการใด ๆ เกีย่ วกับการทดสอบมาตรฐานฝมอื แรงงาน
หมวด 8
การอุทธรณ
มาตรา 50 ผูดําเนินการฝกซึ่งถูก

เพิกถอนการเปนผูด าํ เนินการฝกตาม
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มาตรา 48 มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําสั่ง และใหคณะกรรมการแจงผลการวินิจฉัย
อุทธรณใหผูอุทธรณทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
ในระหวางรอคําวินิจฉัยอุทธรณ ใหถือวาผูอุทธรณยังเปนผูดําเนินการฝกมีสิทธิและประโยชนตามที่ไดบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณ
ในกรณีผูดําเนินการฝกไมอุทธรณคําสั่งเพิกถอนของนายทะเบียนภายในกําหนดตามวรรคหนึ่งหรือในกรณีคณะกรรมการ
มีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณ ใหสิทธิและประโยชนที่ไดรับตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้เปนอันระงับตั้งแตวันที่ไดรับคําสั่ง
เพิกถอนของนายทะเบียนหรือวันที่คณะกรรมการมีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณ แลวแตกรณี
มาตรา 51 ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา
49 มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําสั่ง และใหคณะกรรมการแจงผลการวินิจฉัยอุทธรณใหผู
อุทธรณทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
มาตรา 52 การอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

หมวด 9
บทกําหนดโทษ
มาตรา 53 ผูใดไมมาใหถอยคําหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ขัดขวางหรือไมอํานวย
ความสะดวกแกนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 45 หรือมาตรา 46 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพัน
บาท
บทเฉพาะกาล
นี้

มาตรา 54 ใหผูดําเนินการฝกตามพระราชบัญญัติสงเสริมการฝกอาชีพ พ.ศ. 2537 เปนผูดําเนินการฝกตามพระราชบัญญัติ

มาตรา 55 ใหคณะกรรมการสงเสริมการฝกอาชีพตามพระราชบัญญัตสิ ง เสริมการฝกอาชีพ พ.ศ. 2537 ซึ่งมีอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะไดมี
คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 56 บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติสงเสริมการฝกอาชีพ พ.ศ. 2537 ซึ่งใช
บังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะ
มีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติสงเสริมการฝก
อาชีพ พ.ศ. 2537 ยังไมเอื้ออํานวยเพียงพอตอการพัฒนาฝมือแรงงานในภาวะปจจุบัน ดังนั้น เพื่อใหการพัฒนาฝมือแรงงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกาลสมัย สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติสงเสริมการฝกอาชีพ พ.ศ. 2537 ใหนายจางหรือ
สถานประกอบกิจการมีสวนรวมในการพัฒนาฝมือแรงงานมากขึ้นและใหมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาฝมือแรงงาน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
-------------------------------------------------------------------------------[1] รก.2545/98/1ก/1/1 ตุลาคม 2545

