
สรุปสาระความส าคัญ 
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ พ.ศ. .... 

กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ได้ด าเนินการจัดท าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานท า
แห่งชาติ พ.ศ. .... เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนเสนอร่างกฎหมายซึ่งมีสภาพปัญหาและ
สาเหตุของปัญหา ความจ าเป็นที่ต้องตรากฎหมายขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหานั้น หลักการอันเป็นสาระส าคัญของ
กฎหมายที่จะตราขึ้น และประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็นหรือร่างพระราชบัญญัติที่จะรับฟังความคิดเห็น โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  

๑. สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
การมีงานท าของประชาชนเป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง 

โดยเฉพาะด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่งการที่ประชาชนมีงานท าและมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
ท าให้ตนเองและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการกระจายรายได้ ส่งผลต่อการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งท าให้ประเทศมีเสถียรภาพทางการเมือง รัฐบาลจึงให้ความส าคัญกับการส่งเสริม
การมีงานท า เพ่ือการลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ด ำเนินกำร เร่งสร้ำง
อำชีพ และกำรมีรำยได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้ำสู่ตลำดแรงงำน รวมถึงสตรีและผู้ด้อยโอกำส พร้อมทั้งยกระดับ
คุณภำพแรงงำน โดยให้แรงงำนทั้งระบบมีโอกำสเข้ำถึง กำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำน ในทุกระดับ
อย่ำงมีมำตรฐำน การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม การส่งเสริมบทบาท และ
การใช้โอกาสในประชาคมอาเซียนพัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยค านึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การพัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

๒. ความจ าเป็นที่ต้องตรากฎหมายขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานั้น  
เนื่องจากมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ยังไม่สามารถ

รองรับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ          
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานท าของประชาชนได้อย่างสมบูรณ์และเป็นเอกภาพ          
การก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ โดยเร่งด่วนจึงเป็นการบูรณการการส่งเสริม
การมีงานท าทั้งระบบเพ่ือให้การก าหนดนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็วยิ่งขึ้น 

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ รัฐบาลจึงให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการมีงานท า ดังที่
ปรากฏในค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
การมีงานท าของประชาชนเป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองเพ่ือให้ประเทศไทยมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติเป็นมาตรการ
ทางกฎหมายในการส่งเสริมการมีงานท าให้แก่ผู้ที่อยู่ในวัยศึกษา ผู้ที่อยู่ในวัยท างาน ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 



๒ 

และกลุ่มแรงงานนอกระบบ เพ่ือให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความถนัด 
อันเป็นการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงานและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ และสร้างความมั่นใจให้แก่
ผู้ลงทุนในเรื่องความพร้อมของก าลังแรงงาน ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในเรื่องสินค้าหรือบริการ 
ที่มีมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒         

๓. หลักการอันเป็นสาระส าคัญของกฎหมายที่จะตราขึ้น 
หลักการของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ พ.ศ. .... คือ ให้มีกฎหมาย

ว่าด้วยการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ เพ่ือเป็นการสมควรส่งเสริมการมีงานท าให้แก่ผู้ที่อยู่ในวัยศึกษา            
ผู้ที่อยู่ในวัยท างาน ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มแรงงานนอกระบบ เพ่ือให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งงาน        
ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความถนัด อันเป็นการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงานและส่งเสริม
เศรษฐกิจของประเทศ และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุนในเรื่องความพร้อมของก าลังแรงงาน ตลอดจนสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในเรื่องสินค้าหรือบริการที่มีมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล สมควรก าหนด          
ให้มีมาตรการและกลไกทีเ่หมาะสมและเป็นระบบส าหรับการส่งเสริมการมีงานท า  

โครงสร้างของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ พ.ศ. .... มีจ านวน ๓๒ มาตรา         
แบ่งออกเป็น ๕ หมวด ดังนี้ 

หมวด ๑ คณะกรรมการนโยบายและแผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ  
หมวด ๒ นโยบายและแผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ             
หมวด ๓ การส่งเสริมการมีงานท า  

 หมวด ๔ พนักงานเจ้าหน้าที ่ 
หมวด ๕ บทก าหนดโทษ  
โดยร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
(๑) ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรี

หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน        
เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้ง เป็นกรรมการ และปลัดกระทรวงแรงงานเป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ ก าหนดให้คณะกรรมการ
ดังกล่าวมีอ านาจหน้าที ่เสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี            
เพื่อให้ความเห็นชอบ ให้ความเห็นเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรวิชาชีพ หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการตามนโยบายส่งเสริมการมีงานท า ก าหนดประเภทมาตรฐานอาชีพและ
ประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ  

(๒) ก าหนดให้มีการจัดท านโยบายและแผนการส่งเสริมการมีงานท า เพ่ือให้การส่งเสริม                   
การมีงานท าของประเทศเป็นไปอย่างมีระบบ เป็นเอกภาพและมีความต่อเนื่อง โดยให้คณะกรรมการฯ                     
มีอ านาจในการพิจารณาก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานท า และด าเนินการจัดท าแผนการ
ส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ การก าหนดแนวทางการจัดท านโยบายและ
แผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ โดยมีการเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  



๓ 

(๓) ก าหนดมาตรการควบคุมและก ากับดูแลให้แนวทางการส่งเสริมการมีงานท า                          
ที่ก าหนดในกฎหมายบรรลุผล โดยให้คณะกรรมการนโยบายและแผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ            
เป็นผู้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามแผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ 

(๔) ก าหนดกลไกและมาตรการในการส่งเสริมการมีงานท า ดังนี้ 
   (ก)  ให้มีการจัดท าระบบบันทึกเพ่ือการมีงานท า และทดสอบความพร้อมทางอาชีพ            
เพ่ือให้บริการแก่ผู้ทีก่ าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาหรือผู้ว่างงาน  

   (ข) ให้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านส่งเสริมการมีงานท า เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
บันทึกเพ่ือการมีงานท าและข้อมูลด้านแรงงาน และก าหนดให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงาน
ของรัฐ ซึ่งมีลูกจ้างตามจ านวนที่คณะกรรมการประกาศก าหนด มีหน้าที่จัดให้มีการบันทึกข้อมูลด้านแรงงาน
ที่เป็นปัจจุบันและจัดส่งให้แก่กรมการจัดหางานภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

(๕) ก าหนดให้ รัฐมนตรีมี อ านาจแต่ งตั้ งพนักงานเจ้ าหน้ าที่ เพ่ื อปฏิบั ติหน้ าที่ ตาม 
พระราชบัญญัตินี้  

(๖)  ก าหนดมาตรการบังคับเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งมีทั้งมาตรการจูงใจและ
มาตรการลงโทษในทางอาญา 

๔. ประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็นหรือร่างพระราชบัญญัติที่จะรับฟังความคิดเห็น 
เพ่ือให้นายจ้างสถานประกอบการ สถานศึกษา ผู้ที่อยู่ในวัยศึกษา ผู้ที่อยู่ในวัยท างาน            

ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มแรงงานนอกระบบ มีส่วนร่วมในการน าเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ พ.ศ. .... เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายภายหลังได้
ดังนั้น กรมการจัดหางานจึงได้ท าแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานท า                         
แห่งชาติ พ.ศ.  .... ตามประเด็นหมวดกฎหมายที่ได้เสนอร่าง และขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น 
ตอบแบบสอบถามและน าส่งกลับคืนยัง กองนิติการ กรมการจัดหางาน โดยทางโทรสาร ๐ ๒๒๔๕ ๑๘๓๓ 
หรือโดยทางจดหมายมายัง กองนิติการ กรมการจัดหางาน ชั้น ๑๓ ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับนี้เสนอกระทรวงแรงงาน ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ พ.ศ. .... ต่อไป  

 
 


