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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ 
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

            ให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ 
 

 
เหตุผล 

 
โดยที่เป็นการสมควรส่งเสริมการมีงานท าให้แก่ผู้ที่อยู่ในวัยศึกษา ผู้ที่อยู่ในวัยท างาน  

ผู้ ว่ างงาน ผู้ สู งอายุ  ผู้ พิการ และกลุ่มแรงงานนอกระบบ เ พ่ือให้มี โอกาสเข้าถึ งแหล่ งงาน  
ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความถนัด อันเป็นการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงานและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุนในเรื่องความพร้อมของก าลังแรงงาน 
ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในเรื่องสินค้าหรือบริการที่มีมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล 
สมควรก าหนดให้มีมาตรการและกลไกที่เหมาะสมและเป็นระบบส าหรับการส่งเสริมการมีงานท า  
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

ส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ 
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 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ 
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มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ 

พ.ศ. ....” 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ              
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 

  “บันทึกเพ่ือการมีงานท า” หมายความว่า การบันทึกข้อมูลของบุคคลเกี่ยวกับประวัติ 
การศึกษา การฝึกอบรม เป้าหมายการศึกษาหรืออาชีพ การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ทักษะ 
ความสามารถเฉพาะตัว การประกาศเกียรติคุณ รางวัล กิจกรรม ทุนการศึกษา ประสบการณ์  
การฝึกงาน การท างาน การศึกษาดูงาน หรือประสบการณ์ด้านอ่ืน ๆ หรือข้อมูลอ่ืนตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนดเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการมีงานท า ไม่ว่าจะบันทึกในรูปแบบของเอกสารหรือ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบอ่ืนใดที่สามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายได้ 
  “การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ” หมายความว่า การทดสอบความสนใจหรือ      
ความถนัดด้านอาชีพ การวัดบุคลิกภาพหรือความมั่นใจในตนเอง เพ่ือการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ              
ที่เหมาะสมกับบุคคล อันเป็นการเตรียมก าลังแรงงานให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน    

“ข้อมูลด้านแรงงาน” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่งงาน คุณสมบัติของผู้สมัครงาน 
ค่าจ้าง สวัสดิการ จ านวนผู้ว่างงาน และข้อมูลด้านแรงงานอ่ืนที่จ าเป็นต่อการส่งเสริมการมีงานท าตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 
  “มาตรฐานอาชีพ” หมายความว่า มาตรฐานอาชีพซึ่งกระทรวงแรงงานได้จัดท าข้อมูล
และก าหนดให้มีหมวดหมู่ตามการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพสากลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
 
 



 
 

๒ 
 

  “มาตรฐานอุตสาหกรรม” หมายความว่า มาตรฐานอุตสาหกรรมซึ่งกระทรวงแรงงาน 
ได้จัดท าโดยใช้หลักเกณฑ์การจัดแบ่งหมวดหมู่และการก าหนดรหัสตามการจัดประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรมสากลขององค์การสหประชาชาติ 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายและแผนการส่งเสริมการมีงานท า 
แห่งชาติ 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า ผู้ ซึ่ งรัฐมนตรีแต่งตั้ งเ พ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี ้
  “นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
   “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ อ 
อย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐที่มีการด าเนินงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีงานท า 
  “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญั ตินี้  
และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการนโยบายและแผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ 

   
 

มาตรา ๕  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายและแผนการ
ส่ ง เ ส ริ มกา รมี ง านท า แห่ ง ช าติ ” ป ระกอบด้ ว ย  นายก รั ฐ มนตรี ห รื อ รองน ายกรั ฐ มนตรี 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นรองประธาน
กรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ  
ความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณ ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
โดยต าแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกินสิบสองคน 

ให้ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นกรรมการและเลขานุการ และอธิบดีกรมการจัดหางาน
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และให้อธิบดีกรมการจัดหางานแต่งตั้งข้าราชการในกรมการจัดหางาน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากบุคคล 
ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานท า  ทั้งนี้ จะต้องเป็นผู้แทน
นายจ้างและผู้แทนลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  

 
 



 
 

๓ 
 

มาตรา ๖  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งต้องมีสัญชาติไทยและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔) เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ด ารง 

ต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค
การเมือง 

(๕) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชน                  
ฐานทุจริตต่อหน้าที ่ 

มาตรา ๗  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละสี่ปี 

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้ งกรรม การใหม่  
ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ 

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้   

มาตรา ๘  นอกจากการพ้นจากต าแหน่ งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) นายกรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย  

หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖ 
มาตรา ๙  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่ ง

ก่อนวาระให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทนได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทน
อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  

ในกรณีที่ มีการแต่ งตั้ งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เ พ่ิมขึ้น ในระหว่างที่กรรมการ            
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ิมข้ึนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว 

มาตรา ๑๐  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้

ความเห็นชอบ  
(๒) ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และค าปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรวิชาชีพ หรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการตามนโยบายและแผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ 
(๓) ให้ค าแนะน า ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ 

ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการมีงานท า ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ  



 
 

๔ 
 

(๔) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณามีมติตามที่เห็นสมควรในกรณีที่
ปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ  

(๕ ) ก าหนดประเภทมาตรฐานอาชีพและประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ  

(๖) เสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการส่งเสริมการมีงานท าของประเทศ 
ต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๗) เสนอแนะให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ปรับปรุ งแก้ ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือข้อบั งคับ  ให้ สอดคล้องกับนโยบาย  
และแผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ และมาตรการส่งเสริมการมีงานท าตามพระราชบัญญัตินี้  

(๘) เสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานท าต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา  

(๙) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับบันทึกเพ่ือการมีงานท า 
(๑๐) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการก าหนดเป้าหมายและแผนการ

จ้างงาน รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนการจ้างงานดังกล่าว  
(๑๑) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอ านาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการ หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๑๑  ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละสองครั้ง เพ่ือปรึกษา

พิจารณาและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ

หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการหรือรองประธาน
กรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๒  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือด าเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

ให้น าความในมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๓  ให้กรมการจัดหางานท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 

โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานสนับสนุนคณะกรรมการ และงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการ 
(๒) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพ่ือการจัดท านโยบายและแผนการส่งเสริม 

การมีงานท าแห่งชาติ  
 

 
 



 
 

๕ 
 

(๓) ด าเนินการและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
การมีงานท าเพ่ือให้มีการปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ 
รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการมีงานท า 

(๔) รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และริเริ่มกิจกรรมหรือโครงการ 
ใด ๆ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานของคณะกรรมการ 

(๕) ช่วยเหลือ สนับสนุน และให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
การมีงานท า 

(๖) ด าเนินการให้มีการจัดท าบันทึกเพ่ือการมีงานท า 
(๗) ส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล และจัดท าข้อมูลด้านแรงงาน เพื่อประโยชน์ในการ

ส่งเสริมการมีงานท า 
(๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่คณะกรรมการ

มอบหมาย 
 

หมวด ๒ 
นโยบายและแผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ 

   
 

มาตรา ๑๔  ให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอนโยบายเกี่ยวกับการส่ง เสริม 
การมีงานท า และด าเนินการจัดท าแผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว 
แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ แล้ว ให้
ประกาศแผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติในราชกิจจานุเบกษา 

ในการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานท าและการจัดท าแผน 
การส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง ให้ค านึงถึงนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา  
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการส่งเสริมการมีงานท า และให้มีการรับฟัง  
ความคิดเห็นของประชาชน ผู้ประกอบกิจการ หน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

แผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติต้องก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการ
ส่งเสริมการมีงานท า วิธีปฏิบัติ หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งระยะเวลาในการด าเนินการให้ชัดเจน  

ม า ต ร า  ๑ ๕   ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อ า จ เ ส น อ ใ ห้ มี ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร มี ง า น ท า 
เป็นการเฉพาะส าหรับกลุ่มจังหวัด จังหวัด พ้ืนที่เฉพาะ หรือกลุ่มบุคคลเฉพาะ ไว้ในแผนการส่งเสริม             
การมีงานท าแห่งชาติด้วยก็ได้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน ส่งเสริม
เศรษฐกิจของประเทศ หรือความพร้อมของก าลังแรงงาน  

 
 
 
 



 
 

๖ 
 

มาตรา ๑๖  เมื่อได้ประกาศแผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติในราชกิจจานุเบกษาแล้ว                    
ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ ที่ อ ยู่ ภ า ย ใ น แ ผ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร มี ง า น ท า แ ห่ ง ช า ติ ด า เ นิ น ก า ร 
ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ โดยกรมการ  
จัดหางานอาจพิจารณาให้การสนับสนุนตามที่เห็นสมควร และให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ              
และประเมินผลการด าเนินการดังกล่าว 

เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปโดยบรรลุวั ตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน                
แผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ ให้คณะกรรมการให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐเพ่ือจัดท า
แผนงานหรือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามแผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ โดยให้  
กรมจัดหางานเป็นผู้ประสานงาน ทั้ งนี้  รวมถึงการประสานงานเพ่ื อให้การใช้บังคับกฎหมาย 
ของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องกันด้วย  
 มาตรา ๑๗  ให้คณะกรรมการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานท า 
แห่งชาติและแผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติอย่างน้อยทุกสามปี หรือในกรณีที่มีความจ าเป็น
คณะกรรมการจะก าหนดระยะเวลาให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

ในกรณีที่สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างที่นโยบายและแผนการส่งเสริมการมี
งานท าแห่งชาติและแผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติใช้บังคับ คณะกรรมการอาจด าเนินการ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นได้โดยให้น าความในมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด ๓ 
การส่งเสริมการมีงานท า 

   
ส่วนที่ ๑ 

การบันทึกเพ่ือการมีงานท า 
   

 
  มาตรา ๑๘  เ พ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการมีงานท าตามพระราชบัญญัตินี้  
ใ ห้ ก ร ม ก า ร จั ด ห า ง า น จั ด ท า ร ะบ บ บั น ทึ ก เ พ่ื อ ก า ร มี ง า น ท า  แ ล ะท ด ส อบ ค ว า ม พร้ อ ม 
ทางอาชีพ เพ่ือให้บริการแก่ผู้ทีก่ าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาหรือผู้ว่างงาน 
  ให้สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนพิจารณาด าเนินการให้นักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา               
ที่อยู่ในความรับผิดชอบด าเนินการบันทึกเพ่ือการมีงานท าและทดสอบความพร้อมทางอาชีพตาม                
วรรคหนึ่ง 
  การบันทึกเพ่ือการมีงานท า การแก้ไขเพ่ิมเติมบันทึกเพ่ือการมีงานท า และการทดสอบ
ความพร้อมทางอาชีพ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
  มาตรา ๑๙  ให้กรมการจัดหางาน หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการมอบหมาย 
มีหน้าที่ตรวจสอบทบทวน และแก้ไขบันทึกข้อมูลเพ่ือการมีงานท า ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ  
ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  

มาตรา ๒๐ ให้ผู้ซึ่งมีบันทึกเพ่ือการมีงานท าสามารถแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลให้ทันสมัยและ
ถูกต้องตามความเป็นจริง 

 



 
 

๗ 
 

ให้กรมการจัดหางานด าเนินการประสานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือเชื่อมต่อข้อมูลในบันทึก
เพ่ือการมีงานท ากับข้อมูลของสมุดประจ าตัวตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 
ส่วนที่ ๒ 

ศูนย์ข้อมูลด้านส่งเสริมการมีงานท า 
   

 
มาตรา ๒๑  เ พ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการมีงานท าตามพระราชบัญญัตินี้  

ให้กรมการจัดหางานจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านส่งเสริมการมีงานท า เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบันทึกเพ่ือการ 
มีงานท าและข้อมูลด้านแรงงาน 

ให้กรมการจัดหางานอ านวยความสะดวกให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือองค์กรต่าง ๆ สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพ่ือให้เกิดการส่งเสริมการมีงานท า  

มาตรา ๒๒  เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าศูนย์ข้อมูลด้านส่งเสริมการมีงานท า 
ให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีลูกจ้างตามจ านวนที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด มีหน้าที่จัดให้มีการบันทึกข้อมูลด้านแรงงานที่เป็นปัจจุบันและจัดส่งให้แก่กรมการจัดหางาน        
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  

มาตรา ๒๓  หน่วยงานของรัฐใดมิได้ส่งข้อมูลด้านแรงงานตามมาตรา ๒๑ โดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร ให้คณะกรรมการรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือสั่งการให้มีการด าเนินการภายในหกสิบวัน              
นับแต่วันที่ได้รับรายงาน  

มาตรา ๒๔ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ส่งข้อมูลด้านแรงงานตามมาตรา ๒๑                        
อาจมีสิทธิได้รับลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีเป็นกรณีพิเศษ โดยความยินยอมของกระทรวงการคลังและตราเป็น
พระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร  

นอกเหนื อจากสิทธิ ตามวรรคหนึ่ ง  นายจ้ างหรื อเจ้ าของสถานประกอบการ 
อาจได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๒๕  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดท าศูนย์ข้อมูลด้านส่ง เสริมการมี  
งานท า ให้คณะกรรมการก าหนดประเภทมาตรฐานอาชีพและประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความสอดคล้อง 
กับการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล หรือการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

เมื่อได้ประกาศประเภทมาตรฐานอาชีพและประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรต่าง ๆ 
น าไปใช้อ้างอิงและเปรียบเทียบ หรือด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารด้านแรงงาน 

ให้คณะกรรมการทบทวนการก าหนดประเภทมาตรฐานอาชีพและประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรมอย่างน้อยทุกปี 

 
 

 
 



 
 

๘ 
 

หมวด ๔ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

_______________ 
 

มาตรา ๒๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการหรือบุคคล                
ที่เก่ียวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๒) เข้าไปในส านักงานของนายจ้างหรือสถานประกอบการในระหว่างเวลาท าการ 
เพ่ือตรวจตรา ให้ค าแนะน า สอบถามข้อเท็จจริง ถ่ายภาพ ถ่ายส าเนาที่เกี่ยวกับการจ้างงาน และกระท า
การอย่างอ่ืนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในอันที่จะปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็น
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๒๘  ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๖(๒) ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อนายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือ
อยู่ในสถานที่นั้น และให้นายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรืออยู่ใน
สถานที่นั้นอ านวยความสะดวกตามสมควรและไม่ขัดขวางการปฏิบัติการตามหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที ่

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 
 

หมวด ๕ 
บทก าหนดโทษ 

___________________ 
 
 มาตรา ๒๙ ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือสอบถามหรือหนังสือเรียกหรือไม่ยอมให้
ข้อเท็จจริง หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๖ ทั้งนี้ 
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
 มาตรา ๓๐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการผู้ใดไม่บันทึกข้อมูลหรือไม่ส่งข้อมูล                  
ตามมาตรา ๒๓ หรือบันทึกข้อมูลหรือส่งข้อมูลตามมาตรา ๒๓ อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท 
 มาตรา ๓๑ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อธิบดีกรมการจัดหางานหรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจเปรียบเทียบ ดังนี้ 
 (๑) อธิบดีกรมการจัดหางาน หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมการจัดหางานมอบหมาย ส าหรับ
ความผิดที่เกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร 
 (๒) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ส าหรับความผิดที่
เกิดข้ึนในจังหวัดอ่ืน 
 



 
 
 

๙ 
 
 ในกรณีที่มีการสอบสวน ถ้าพนักงานสอบสวนพบว่าบุคคลใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
และบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้อธิบดีกรมการจัดหางานหรือ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่บุคคลนั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ  
การเปรียบเทียบหรือไม่ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอ านาจเปรียบเทียบตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี 
 เมื่อผู้กระท าความผิดได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้ว ให้ถือว่า              
คดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 ถ้าผู้กระท าความผิดไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับ
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสาม ให้ด าเนินคดีต่อไป 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๓๒ ให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการ 

นโยบายการส่งเสริมการมีงานท าภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ

ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุ ตสาหกรรม เลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ผู้อ านวยการส านักงานสถิติ
แห่งชาติ และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อท าหน้าที ่ตามที่พระราชบัญญัตินี ้บัญญัติให้เป็น
อ านาจหน้าที ่ของคณะกรรมการไปพลางก่อน โดยให้ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นกรรมการและ
เลขานุการ และอธิบดีกรมการจัดหางานเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 
  ................................. 
      นายกรัฐมนตร ี

 
 
 
 

 


