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พระราชบัญญตั ิ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

พ.ศ. 2545 
 

ภูมพิลอดลุยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2545 

เปนปที่ 57 ในรัชกาลปจจุบัน 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานใชบังคับแทนกฎหมายวาดวยการสงเสริม

การฝกอาชีพ 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 

31 และมาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี ้
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545” 
มาตรา 2[1]  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน

ไป 
มาตรา 3  ใหยกเลิกพระราชบญัญัตสิงเสรมิการฝกอาชีพ พ.ศ. 2537 
มาตรา 4  พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม หนวยงานของรัฐและองคการของรัฐ 
มาตรา 5  ในพระราชบัญญัตินี ้
 “การพัฒนาฝมือแรงงาน” หมายความวา กระบวนการที่ทําใหผูรับการฝกและประชากรวัยทํางานมีฝมือ ความรู

ความสามารถ จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับการทํางานอันไดแก การฝกอบรมฝมือแรงงาน การกําหนดมาตรฐาน

ฝมือแรงงาน และการอ่ืนที่เก่ียวของ 
 “การฝกอบรมฝมือแรงงาน” หมายความวา การฝกเตรยีมเขาทาํงาน การฝกยกระดบัฝมอืแรงงานและการฝกเปล่ียนสาขา

อาชีพ 
 “การฝกเตรยีมเขาทาํงาน” หมายความวา การฝกอบรมฝมอืแรงงานกอนเขาทาํงาน เพ่ือใหสามารถทาํงานไดตาม

มาตรฐานฝมอืแรงงาน 
 “การฝกยกระดับฝมือแรงงาน” หมายความวา การที่ผูประกอบกิจการซ่ึงเปนนายจางจัดใหลูกจางไดฝกอบรมฝมือ

แรงงานเพ่ิมเติมในสาขาอาชีพที่ลูกจางปฏิบัติงานอยูตามปกติ เพ่ือใหลูกจางไดมีความรูความสามารถและทักษะในสาขาอาชีพนั้น

สูงขึ้น 
 “การฝกเปล่ียนสาขาอาชีพ” หมายความวา การที่ผูประกอบกิจการซ่ึงเปนนายจางจัดใหลูกจางไดฝกอบรมฝมือแรงงาน

เพ่ิมเติมในสาขาอาชีพอ่ืนที่ลูกจางมิไดปฏิบัติงานอยูตามปกติ เพ่ือใหลูกจางไดมีความรูความสามารถที่จะทํางานในสาขาอาชีพอ่ืน

นั้นไดดวย 
 “หลักสูตร” หมายความวา หัวขอวิชา เนื้อหา และวิธีการดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงาน 
 “ผูดําเนินการฝก” หมายความวา ผูซ่ึงจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานตามหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับการ

ฝกอบรมฝมือแรงงานที่นายทะเบียนไดพิจารณาใหความเห็นชอบตามพระราชบัญญัตินี ้
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 “ผูรับการฝก” หมายความวา ผูซ่ึงเขารับการฝกอบรมฝมือแรงงานจากผูดําเนินการฝก 
 “ครูฝก” หมายความวา ผูซ่ึงทําหนาที่ฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกผูรับการฝก 
 “สถานที่ฝก” หมายความวา สถานที่ที่ผูดําเนินการฝกจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกผูรับการฝก 
 “ศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน” หมายความวา สถานที่ฝกที่ไดจัดไวเปนสัดสวนแยกจากหนวยประกอบกิจการ 
 “มาตรฐานฝมอืแรงงาน” หมายความวา ขอกําหนดทางวิชาการทีใ่ชเปนเกณฑวัดระดบัฝมอื ความรูความสามารถ และ

ทศันคตใินการทาํงานของผูประกอบอาชีพในสาขาตาง ๆ ตามพระราชบญัญัตนิี ้
 “การทดสอบมาตรฐานฝมอืแรงงาน” หมายความวา การทดสอบฝมอื ความรูความสามารถและทศันคตใินการทาํงาน

ของผูประกอบอาชีพตามเกณฑกําหนดของมาตรฐานฝมอืแรงงาน 
 “ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน” หมายความวา ผูซ่ึงไดรับอนุญาตใหดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือ

แรงงานตามพระราชบัญญัตินี ้
 “ผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน” หมายความวา ผูทําหนาที่ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานใหแกผูเขารับการทดสอบ

มาตรฐานฝมอืแรงงาน 
 “ผูประกอบกิจการ” หมายความวา ผูประกอบกิจการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมหรือธุรกิจอยางอ่ืน ทั้งที่เปนนายจางและ

มิใชนายจางของผูรับการฝก 
 “นายจาง” หมายความวา นายจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 
 “ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 
 “กองทนุ” หมายความวา กองทนุพัฒนาฝมอืแรงงาน 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
 “กรรมการ” หมายความวา กรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
 “พนกังานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
 “นายทะเบียน” หมายความวา อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย 
 “อธิบด”ี หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
 “รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
มาตรา 6  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้ง

พนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวง ระเบียบและประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
มาตรา 7  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดสาขาอาชีพที่จะสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานตามพระราชบัญญัตินี ้
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หมวด 1 
การดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงาน 

 
สวนท่ี 1 

การฝกเตรียมเขาทํางาน 
 

 
มาตรา 8  เพ่ือประโยชนในการขอรับสิทธิและประโยชน ใหผูซ่ึงจัดใหมีการฝกเตรียมเขาทํางานตามสาขาอาชีพที่รัฐมนตรี

ประกาศกําหนดตามมาตรา 7 จัดทํารายละเอียดเก่ียวกับการฝกเสนอตอนายทะเบียนเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบดังตอไปนี ้
 (1)  หลักสูตร 
 (2)  สถานที่ฝกหรือศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน 
 (3)  ช่ือและคุณสมบัติของครูฝก 
 (4)  กําหนดระยะเวลาการฝก 
 (5)  รายการอุปกรณอันจําเปนที่จะใชในการฝกที่มีอยูแลวและที่จะตองหามาเพ่ิมเติมในภายหลัง 
 (6)  วิธีการและมาตรฐานในการวัดผลการฝก 
 (7)  รายการอ่ืนตามทีค่ณะกรรมการประกาศกําหนด 
การพิจารณาใหความเหน็ชอบของนายทะเบยีนใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการประกาศ

กําหนด 
การแกไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดเก่ียวกับการฝกตาม (1) (2) (4) หรือ (6) ที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแลวจะ

กระทํามิได เวนแตไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน 
มาตรา 9  คุณสมบัติของครูฝก ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
มาตรา 10  ผูดําเนินการฝกจะตองจัดใหมีขอบังคับหรือระเบียบเก่ียวกับการฝกเปนภาษาไทยและอยางนอยตองมีรายการ

ดังตอไปนี ้
 (1)  ระยะเวลาการฝก 
 (2)  วันฝก เวลาฝก และเวลาพัก 
 (3)  วันหยุด 
 (4)  การลาและหลักเกณฑการลา 
 (5)  เบี้ยเล้ียงระหวางรับการฝก 
 (6)  เงื่อนไขการเลิกสัญญาการฝก 
 (7)  หลักเกณฑการจายคาทดแทนในกรณีผูรับการฝกประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันเกิดจากการฝก 
 (8)  รายการอ่ืนตามทีค่ณะกรรมการประกาศกําหนด 
มาตรา 11  ผูดําเนินการฝกจะตองทําสัญญาการฝกเปนหนังสือกับผูรับการฝกโดยใหมีรายการตามที่คณะกรรมการ

ประกาศกําหนด 
มาตรา 12  ผูดําเนินการฝกจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการคุมครองผูรับการฝกตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

และตองจัดทําทะเบียนประวัติผูรับการฝกไวเปนหลักฐาน 
มาตรา 13  เม่ือผูรับการฝกผูใดฝกครบตามหลักสูตรและผานการวัดผลตามมาตรา 8 (6)  แลวใหผูดําเนินการฝกออก

หนังสือรับรองวาเปนผูสําเร็จการฝกใหแกผูนั้นภายในสิบหาวันนับแตวันเสร็จส้ินการวัดผล และแจงใหนายทะเบียนทราบ 
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มาตรา 14  เม่ือผูดําเนินการฝกประสงคจะโอนการประกอบกิจการใหแกบุคคลอ่ืน ใหผูดําเนินการฝกแจงเปน

หนังสือใหนายทะเบียนทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันกอนถึงวันโอนโดยใหระบุวาผูรับโอนประสงคจะดําเนินการฝกเตรียม

เขาทํางานตอไปหรือไม และใหผูโอนกับผูรับโอนลงลายมือช่ือรวมกัน 
ถาผูรับโอนจะดําเนินการฝกเตรียมเขาทํางานตอไป ใหนายทะเบียนจดแจงการเปล่ียนแปลงนั้นไวในทะเบียน และใหถือวา

ผูรับโอนเปนผูดําเนินการฝกตามมาตรา 8 ตั้งแตวันโอน และใหสิทธิและหนาที่ของผูดําเนินการฝกที่มีอยูตามสัญญาการฝกเดิมโอน

ไปเปนของผูรับโอน 
ถาผูรับโอนจะไมดําเนินการฝกเตรียมเขาทํางานตอไป ใหนายทะเบียนดําเนินการใหผูรับการฝกซ่ึงคางการฝกอยูในวัน

โอนไปรับการฝกในสาขาอาชีพเดียวกันนั้นกับผูดําเนินการฝกรายอ่ืนหรือในสถานฝกอาชีพของทางราชการ โดยผูโอนจะตอง

รับผิดชอบสําหรับคาใชจายในการดําเนินการฝกที่คางอยู 
มาตรา 15  หามมิใหผูดําเนินการฝกเรียกหรือรับเงินคาฝกอบรมหรือคาตอบแทนในลักษณะใด ๆ อันเก่ียวกับการฝกอบรม

ฝมือแรงงานจากผูรับการฝก 
มาตรา 16  ผูดําเนินการฝกจะดําเนินการใหผูรับการฝกไปรับการฝกอบรมฝมือแรงงานในสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรม

ฝมือแรงงานของทางราชการหรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงานอ่ืนที่นายทะเบียนใหความเห็นชอบก็ได 
หลักสูตรและรายการคาใชจายในการฝกอบรมในสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมตามวรรคหนึ่งตองไดรับความเห็นชอบ

จากนายทะเบยีน 
มาตรา 17  ถาผูดําเนินการฝกจะเลิกการประกอบกิจการหรือมีเหตุจําเปนอยางอ่ืนจนไมสามารถจะดําเนินการฝกไดอีก

ตอไป ใหผูดําเนินการฝกแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันกอนเลิกการประกอบกิจการหรือเลิก

การฝก ในกรณีนี ้ถาเปนการฝกเตรยีมเขาทาํงานใหนาํ มาตรา 14 วรรคสาม มาใชบังคับแกผูรับการฝกซ่ึงคางการฝกอยูในวันที่เลิก

การประกอบกิจการหรือมีเหตุจําเปนจนไมสามารถจะดําเนินการฝกตอไปโดยอนุโลม เวนแตเม่ือคณะกรรมการเห็นสมควรก็อาจ

ยกเวนใหผูดําเนินการฝกไมตองรับผิดชอบสําหรับคาใชจายในการดําเนินการฝกที่คางอยูนั้นได 
มาตรา 18  เพ่ือประโยชนในการพัฒนาฝมือแรงงาน ผูดําเนินการฝกอาจรับนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาที่สถานศึกษาสง

เขารับการฝกตามหลักสูตรของสถานศึกษา หลักสูตรของผูดําเนินการฝกหรือหลักสูตรที่สถานศึกษากับผูดําเนินการฝกไดรวมกัน

จัดทําขึ้นได และใหผูดําเนินการฝกจัดสงหลักสูตรดังกลาวไปยังนายทะเบียนกอนเริ่มดําเนินการฝก เวนแตจะไดเคยจัดสงหลักสูตร

นัน้ไปยังนายทะเบยีนมากอนแลว และใหนาํความในมาตรา 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 
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สวนท่ี 2 
การฝกยกระดับฝมือแรงงานและการฝกเปลี่ยนสาขาอาชีพ 

 
มาตรา 20  เพ่ือประโยชนในการขอรับสิทธิและประโยชน ใหผูซ่ึงจัดใหมีการฝกยกระดับฝมือแรงงานหรือการฝกเปล่ียน

สาขาอาชีพจัดสงหลักสูตร รายละเอียดที่เก่ียวของ และรายการคาใชจายที่ใชในการฝกเสนอตอนายทะเบียนเพ่ือพิจารณาใหความ

เห็นชอบ 
การพิจารณาใหความเหน็ชอบของนายทะเบยีนใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการประกาศ

กําหนด 
ในการดําเนินการฝกตามวรรคหนึ่ง ใหนํามาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 19 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
มาตรา 21  ในระหวางการฝกใหผูดําเนินการฝกซ่ึงเปนนายจางยังคงมีหนาที่ตอลูกจางตามกฎหมายเก่ียวกับแรงงาน สัญญา

จาง ขอบงัคบัเก่ียวกับการทาํงานและขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจาง 
ถาการฝกเกิดจากการรองขอของลูกจางและมีการตกลงกันเปนหนงัสือ นายจางอาจจดัใหลกูจางฝกนอกเวลาทาํงานปกติ

หรือในวันหยุดของลูกจางก็ได โดยนายจางตองจายคาจางใหแกลูกจางผูเขารับการฝกไมนอยกวาคาจางในเวลาทํางานปกติตาม

จํานวนช่ัวโมงที่ฝก 
 
 

หมวด 2 
มาตรฐานฝมือแรงงาน 

 
มาตรา 22  เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน ใหคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติในสาขา

อาชีพตาง ๆ เสนอรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบ 
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติที่รัฐมนตรีใหความเห็นชอบ เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหกรมพัฒนาฝมือ

แรงงานนาํไปใชในการจดัใหมกีารทดสอบมาตรฐานฝมอืแรงงานในสาขาอาชีพนัน้ตามมาตรา 23 หรือใหผูดําเนินการทดสอบ

มาตรฐานฝมอืแรงงานนาํไปใชในการดาํเนนิการทดสอบมาตรฐานฝมอืแรงงานในสาขาอาชีพนัน้ตามมาตรา 24 
คุณสมบัติของผูเขารับการทดสอบ วิธีการทดสอบ และการออกหนังสือรับรองวาเปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ

แรงงาน ใหเปนไปตามทีค่ณะกรรมการประกาศกําหนด 
มาตรา 23  ใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานจัดใหมีการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานและสงเสริมใหมีผูทดสอบมาตรฐานฝมือ

แรงงาน 
มาตรา 24  ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานใหขออนุญาตตอนายทะเบียน 
การขออนญุาตและการออกใบอนญุาต คณุสมบตัขิองผูทดสอบ การพักใชใบอนญุาตและการเพิกถอนใบอนญุาต ให

เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการประกาศกําหนด 
มาตรา 25  ในการดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ใหเรียกเก็บคาทดสอบจากผูเขารับการทดสอบไดไมเกินอัตรา

ทีค่ณะกรรมการประกาศกําหนด 
มาตรา 26  ผูใดประสงคจะใหคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานของตนใหย่ืนคําขอตอนายทะเบียน 
การขอรับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน การรับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน การนํามาตรฐานฝมือแรงงานที่คณะกรรมการ

รับรองแลวไปใชทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองใหแกผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานตาม

วรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
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หมวด 3 
กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

 
มาตรา 27  ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกวา “กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน” ในกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวง

แรงงานและสวัสดิการสังคม มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนทุนหมุนเวียนสําหรับใชจายเก่ียวกับการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
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

ตามพระราชบัญญัตินี ้
มาตรา 28  เงินกองทุนใหใชจายเพ่ือกิจการดังตอไปนี ้
(1)  ใหผูรับการฝกกูยืมเพ่ือใชจายเก่ียวกับการเขารับการฝกอบรมฝมือแรงงานตามพระราชบัญญัตินี ้
(2)  ใหผูดําเนินการฝก ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานและผูประกอบกิจการกูยืมเพ่ือใชจายเก่ียวกับการ

ดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงานหรือการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานตามพระราชบัญญัตินี ้
(3)  ชวยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใด ๆ ที่เก่ียวกับการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ

ประกาศกําหนด 
(4)  ใชจายในการบริหารกองทุน 
การใหกูยืมเงินกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกองทุนไมเกินรอยละหาของเงินกองทุนแตละป เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารกองทุน 
มาตรา 29  ใหผูประกอบกิจการซ่ึงประกอบกิจการในประเภท ชนิด ขนาด และมีจํานวนลูกจาง รวมทั้งมีสัดสวนของ

จํานวนผูรับการฝกกับจํานวนลูกจางทั้งหมด และอยูในทองที่ตามที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนด สง

เงินสมทบเขากองทุนตามอัตราที่กําหนดในมาตรา 30 เวนแตเปนผูซ่ึงจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานตามที่กําหนดไวในหมวด 1 

แลว 
มาตรา 30  เพ่ือประโยชนในการเรยีกเก็บเงนิสมทบจากผูประกอบกิจการตามมาตรา 29 ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ

คณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดอัตราเงินสมทบไมเกินรอยละหนึ่งของคาจางที่ผูประกอบกิจการจายในปสุดทายกอนปที่มี

การสงเงินสมทบรวมทั้งวิธีการเรียกเก็บเงินสมทบจากผูประกอบกิจการ 
คาจางขั้นต่ําและขั้นสูงที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ

คณะกรรมการประกาศกําหนด 
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มาตรา 31  ผูประกอบกิจการรายใดไมจายเงินสมทบภายในเวลาที่กําหนด หรือจายไมครบตามสัดสวนจํานวนผูรับ

การฝกอบรมกับจํานวนลูกจาง ตองจายเงินเพ่ิมในอัตรารอยละหนึ่งจุดหาตอเดือนของเงินสมทบที่ยังไมไดนําสงหรือของเงินสมทบ

ที่ยังขาดอยูนับแตวันถัดจากวันที่ตองนําสงเงินสมทบสําหรับเศษของเดือนถาถึงสิบหาวันหรือกวานั้นใหนับเปนหนึ่งเดือน ถานอย

กวานั้นใหปดทิ้ง 
ในกรณีที่อธิบดีมีคําส่ังใหผูมีหนาที่จายเงินสมทบหรือเงินเพ่ิมตามวรรคหนึ่ง ถาผูมีหนาที่ไมยอมชําระเงินดังกลาว ใหนํา

บทบัญญัติเก่ียวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับ และในกรณีไมมีเจาหนาที่

ดําเนินการบังคับตามคําส่ัง ใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานมีอํานาจฟองคดีตอศาลปกครองเพ่ือบังคับชําระเงินได 
มาตรา 32  ภายในหกเดือนนับแตวันส้ินปงบประมาณตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณใหคณะกรรมการเสนองบดุล

และรายงานการรับจายเงินของกองทุนในปที่ลวงมา ซ่ึงสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรับรองแลวตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ

ทราบ 
งบดุลและรายงานการรับจายเงินดังกลาว ใหรัฐมนตรีเสนอตอนายกรัฐมนตรีเพ่ือนําเสนอตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา

เพ่ือทราบ และจดัใหมกีารประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
 

หมวด 4 
สิทธิและประโยชนของผูดําเนินการฝก 

 
มาตรา 33 ใหผูดําเนินการฝกซ่ึงจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานตามสาขาอาชีพที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 7 

ไดรับสิทธิและประโยชนดังตอไปนี ้
 (1)  สิทธิที่จะไดรับยกเวนภาษีเงินไดเปนกรณีพิเศษสําหรับเงินไดของผูดําเนินการฝกเปนจํานวนรอยละของคาใชจายที่ได

ใชไปในการจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร 
 (2)  ประโยชนที่จะไดรับความชวยเหลือจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ในดานการฝกอบรมบุคลากรการฝกอบรมเก่ียวกับ

การพัฒนาหลักสูตร การฝกอบรมการพัฒนาอุปกรณชวยฝก การฝกอบรมผูดําเนินการเก่ียวกับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 

การฝกอบรมหัวหนางาน หรือการฝกดานอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
(3)  ประโยชนที่จะไดรับคําปรึกษาแนะนําจากกรมพัฒนาฝมือแรงงานเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาฝมือแรงงาน 
 (4)  สิทธิและประโยชนอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา 34  นอกเหนอืจากสิทธิและประโยชนตามมาตรา 33 ใหผูดําเนินการฝกที่ดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงานในศูนย

ฝกอบรมฝมือแรงงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 19 ไดรับสิทธิและประโยชนเพ่ิมเติมดังตอไปนี ้
 (1)  สิทธิที่จะไดรับยกเวนอากรขาเขาและภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่นําเขามาใน

ราชอาณาจกัรเพ่ือใชในการฝกอบรมฝมอืแรงงาน โดยออกเปนประกาศกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยพิกดัอัตราศลุกากร 

และตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรษัฎากร 
ในการนี้ ใหผูขอยกเวนแสดงรายการเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณตามที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการเพ่ือ

ประกอบการพิจารณา 
 (2)  สิทธิที่จะไดรับการหักคาไฟฟาและคาประปาเปนจํานวนสองเทาของจํานวนเงินที่ผูดําเนินการฝกไดเสียไปเปน

คาใชจายในการฝกอบรมฝมือแรงงานเพ่ือประโยชนในการคํานวณภาษีเงินได ทั้งนี้ โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามประมวล

รษัฎากร 
 (3)  สิทธิและประโยชนอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรา 35  คําขอรับสิทธิและประโยชนตามมาตรา 33 (2) (3) (4) และมาตรา 34 (3) ใหย่ืนตอนายทะเบียนตาม

หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการประกาศกําหนด 
มาตรา 36  ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง ใหผูดําเนินการฝกนําคนตางดาวซ่ึงเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการเพ่ือ

เปนครูฝก รวมทั้งคูสมรสและบุคคลซ่ึงอยูในอุปการะของชางฝมือหรือผูชํานาญการ เขามาในราชอาณาจักรไดตามจํานวน เงื่อนไข

และกําหนดระยะเวลาเทาที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร แตไมเกินกําหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายวาดวยคนเขาเมืองกําหนด

ไว 
มาตรา 37  ใหผูดําเนินการฝกไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน 

 
หมวด 5 

คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
 

มาตรา 38  ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน ประกอบดวยปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

เปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ผูแทน

กระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

ผูแทนการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย  ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ผูแทน

สมาคมธนาคารไทย และผูแทนสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย เปนกรรมการและกรรมการอ่ืนจํานวนส่ีคนซ่ึงรัฐมนตรี

แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิสองคน จากผูแทนฝายนายจางหนึ่งคน และจากผูแทนฝายลูกจางอีกหนึ่งคน และใหอธิบดีกรมพัฒนาฝมือ

แรงงาน เปนกรรมการและเลขานกุาร 
คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งขาราชการในกรมพัฒนาฝมือแรงงานเปนผูชวยเลขานุการ 
กรรมการซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซ่ึงมีประสบการณทางดานการพัฒนาฝมือแรงงานมาแลวไมนอย

กวาสิบป 
กรรมการซ่ึงเปนผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจาง ใหรัฐมนตรีแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน

ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
มาตรา 39  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
 (1)  เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบายเก่ียวกับการพัฒนาฝมือแรงงานและกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
 (2)  เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี ้
 (3)  ออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
 (4)  จดัทาํมาตรฐานฝมอืแรงงานแหงชาตใินสาขาอาชีพตาง ๆ ตามมาตรา 22 
 (5)  กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
 (6)  สงเสริมใหผูประกอบกิจการใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานเปนผูปฏิบัติงานในสาขาอาชีพตามประเภท 

ขนาด และลักษณะงานตามทีค่ณะกรรมการประกาศกําหนด 
 (7)  สงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยฝกอบรมฝมือแรงงานและศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 
 (8)  สงเสริมใหมีการแขงขันฝมือแรงงาน 
 (9)  สงเสริมใหมีการประสานงานระหวางภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาฝมือแรงงานและการใชทรัพยากรรวมกัน 
 (10)  ติดตามผลการพัฒนาฝมือแรงงาน 
 (11)  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังเพิกถอนการเปนผูดําเนินการฝกตามมาตรา 48 วรรคสอง และคําส่ังพักใชใบอนุญาต

หรือคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานตามมาตรา 49 วรรคสอง 
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 (12)  ปฏิบัติการอ่ืนตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
 (13)  ปฏิบัติการตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา 40  กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 
กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะแตงตั้งติดตอกันเกินสองวาระไมได 
มาตรา 41  นอกจากการพนจากตาํแหนงตามวาระตามมาตรา 40 กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเม่ือ 
 (1)  ตาย 
(2)  ลาออก 
(3)  รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรอง ไมสุจริตตอหนาที่หรือมีความประพฤติเส่ือมเสีย 
(4)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 (5)  เปนบคุคลลมละลาย 
 (6)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 
เม่ือกรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ รัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอ่ืนเปนกรรมการแทนได และใหผู

ซ่ึงไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซ่ึงตนแทน 
มาตรา 42  การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปน

องคประชุม 
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการ

ซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน 

ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 
มาตรา 43  คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 
การประชุมคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหนําความในมาตรา 42 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
มาตรา 44  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานทําหนาที่ เปนหนวยงานธุรการของ

คณะกรรมการ และมีหนาที่ติดตามใหผูที่ไดรับสิทธิและประโยชน ปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้แลวรายงานให

คณะกรรมการทราบ 
 

หมวด 6 
นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาท่ี 

 
มาตรา 45  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี ้
 (1)  มีหนังสือเรียกผูดําเนินการฝก ครูฝก ผูรับการฝก ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ผูทดสอบมาตรฐานฝมือ

แรงงาน ผูประกอบกิจการหรือบุคคลซ่ึงเก่ียวของมาใหถอยคําหรือออกคําส่ังใหบุคคลดังกลาวสงเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนใดมา

ประกอบการพิจารณา 
(2)  เขาไปในสถานที่ฝก ศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานหรือสถานประกอบกิจการใน

ระหวางเวลาทําการเพ่ือตรวจตราและใหคําแนะนําตอผูดําเนินการฝกผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน หรือผูประกอบ

กิจการ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้
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มาตรา 46  ในการปฏิบัติหนาที่ของนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 45 (2) ใหผูดําเนินการฝก 

ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน หรือผูประกอบกิจการ ตลอดจนบุคคลซ่ึงเก่ียวของหรืออยูในสถานที่นั้นอํานวยความ

สะดวกตามสมควร 
มาตรา 47  ในการปฏิบัติหนาที่ นายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว 
บัตรประจําตัวนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด 

 
หมวด 7 

การเพิกถอนการเปนผูดําเนินการฝก การพักใชและการเพิกถอนใบอนุญาต 
 

มาตรา 48  ในกรณีที่ผูดําเนินการ ฝกฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติ

แหงพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนมีอํานาจออกคําส่ัง

เปนหนังสือใหผูดําเนินการฝกปฏิบัติใหถูกตองหรือแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดได 
ถาผูดําเนินการฝกไมปฏิบัติหรือแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนมีอํานาจส่ังเพิกถอน

การเปนผูดําเนินการฝกได 
คําส่ังเพิกถอนการเปนผูดําเนินการฝกใหทําเปนหนังสือสงใหผูดําเนินการฝกนั้นทราบ ถาไมพบตัวผูดําเนินการฝกหรือ

ผูดําเนินการฝกไมยอมรับคําส่ัง ใหปดคําส่ังดังกลาวไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ฝกหรือศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน 

แลวแตกรณี และใหถือวาผูดําเนินการฝกไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตวันที่ปดคําส่ัง เวนแตกรณีไมพบตัวผูดําเนินการฝกใหถือวา

ไดรับคําส่ังเม่ือพนระยะเวลาสิบหาวันนับแตวันที่ปดคําส่ัง 
ในกรณีการเพิกถอนการเปนผูดําเนินการฝกตามวรรคสอง ถาเปนการฝกเตรียมเขาทํางานใหนํามาตรา 14 วรรคสาม มาใช

บังคับแกผูรับการฝกซ่ึงคางการฝกอยูในวันที่นายทะเบียนมีคําส่ังเพิกถอนการเปนผูดําเนินการฝกดังกลาวโดยอนุโลม 
มาตรา 49  ในกรณีที่ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหง

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนมีอํานาจส่ังให

ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานปฏิบัติใหถูกตองหรือแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดได 
ถาผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานไมปฏิบัติใหถูกตองหรือแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง 

ใหนายทะเบียนมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตหรือส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานได แลวแต

กรณี 
คําส่ังพักใชใบอนุญาตหรือคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือสงใหผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน

นั้นทราบ ถาไมพบตัวผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานหรือผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานไมยอมรับคําส่ัง ให

ปดคําส่ังดังกลาวไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานหรือศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 

และใหถือวาผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตวันที่ปดคําส่ัง เวนแตกรณีไมพบตัวผูดําเนินการ

ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานใหถือวาไดรับคําส่ังเม่ือพนระยะเวลาสิบหาวันนับแตวันที่ปดคําส่ัง 
ในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต หามมิใหผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน

ดาํเนนิการใด ๆ เก่ียวกับการทดสอบมาตรฐานฝมอืแรงงาน 
 

หมวด 8 
การอุทธรณ 

 
มาตรา 50  ผูดําเนินการฝกซ่ึงถูก เพิกถอนการเปนผูดาํเนนิการฝกตาม
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มาตรา 48 มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําส่ัง และใหคณะกรรมการแจงผลการวินิจฉัย

อุทธรณใหผูอุทธรณทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
ในระหวางรอคําวินิจฉัยอุทธรณ ใหถือวาผูอุทธรณยังเปนผูดําเนินการฝกมีสิทธิและประโยชนตามที่ไดบัญญัติไวใน

พระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณ 
ในกรณีผูดําเนินการฝกไมอุทธรณคําส่ังเพิกถอนของนายทะเบียนภายในกําหนดตามวรรคหนึ่งหรือในกรณีคณะกรรมการ

มีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณ ใหสิทธิและประโยชนที่ไดรับตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้เปนอันระงับตั้งแตวันที่ไดรับคําส่ัง

เพิกถอนของนายทะเบียนหรือวันที่คณะกรรมการมีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณ แลวแตกรณี 
มาตรา 51  ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานซ่ึงถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 

49 มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําส่ัง และใหคณะกรรมการแจงผลการวินิจฉัยอุทธรณใหผู

อุทธรณทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
มาตรา 52  การอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 
 
 
 

หมวด 9 
บทกาํหนดโทษ 

 
มาตรา 53  ผูใดไมมาใหถอยคําหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ขัดขวางหรือไมอํานวย

ความสะดวกแกนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 45 หรือมาตรา 46 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพัน

บาท 
 

บทเฉพาะกาล 
                     

มาตรา 54  ใหผูดําเนินการฝกตามพระราชบัญญัติสงเสริมการฝกอาชีพ พ.ศ. 2537 เปนผูดําเนินการฝกตามพระราชบัญญัติ

นี้ 
มาตรา 55  ใหคณะกรรมการสงเสรมิการฝกอาชีพตามพระราชบญัญัตสิงเสรมิการฝกอาชีพ พ.ศ. 2537 ซ่ึงมีอยูในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะไดมี

คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานตามพระราชบัญญัตินี ้
มาตรา 56  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติสงเสริมการฝกอาชีพ พ.ศ. 2537 ซ่ึงใช

บังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะ

มีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 

พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตร ี
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หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติสงเสริมการฝก

อาชีพ พ.ศ. 2537 ยังไมเอ้ืออํานวยเพียงพอตอการพัฒนาฝมือแรงงานในภาวะปจจุบัน ดังนั้น เพ่ือใหการพัฒนาฝมือแรงงานเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกาลสมัย สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติสงเสริมการฝกอาชีพ พ.ศ. 2537 ใหนายจางหรือ

สถานประกอบกิจการมีสวนรวมในการพัฒนาฝมือแรงงานมากขึ้นและใหมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานเพ่ือสนับสนุนการ

พัฒนาฝมือแรงงาน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
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