
 
การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 

เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ พ.ศ. .... 
_____________________ 

๑. สรุปความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 
 เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการมีงานท าโดยตรง เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของก าลังแรงงานในประเทศไทยและข้อมูลเกี่ยวกับ
ความต้องการแรงงานของนายจ้าง เพ่ือน าไปใช้ประมาณการและวิเคราะห์ความต้องการก าลังคนในตลาดแรงงานของ
ประเทศ และการก าหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมการมีงานท าให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดแรงงานในอนาคต 
ประกอบกับมาตรการส่งเสริมการมีงานท าที่ก าหนดในนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศยังไม่มีความสอดรับ
กันเพียงพอที่จะท าให้เกิดการส่งเสริมการมีงานท าอย่างเป็นระบบในประเทศไทย ดังนั้น เพื่อให้มีมาตรการ
ทางกฎหมายในการส่งเสริมการมีงานท าให้แก่ผู้ที่อยู่ในวัยศึกษา ผู้ที่อยู่ในวัยท างาน ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และกลุ่มแรงงานนอกระบบ โดยการก าหนดมาตรการและกลไกที่เหมาะสม รวมทั้งบูรณาการด้านการส่งเสริม
การมีงานท าทั้งระบบ เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีโอกาสเข้าถึงแหล่งงานที่เหมาะสมกับความรู้  ความสามารถ และ
ความถนัด ตรงกับความต้องการแรงงานของนายจ้าง อันเป็นการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงานและส่งเสริม
เศรษฐกิจของประเทศ และสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ลงทุนในเรื่องความพร้อมของก าลังแรงงาน 
ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในเรื่องสินค้าหรือบริการที่มีมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล ซึ่งจะท าให้
การขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพทุนของมนุษย์เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และนโยบายของรัฐบาล
เกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานท าของประชาชน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

๒.  สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบในการตรากฎหมายอย่างรอบด้าน 
การจัดท าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ พ.ศ. .... ได้ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาของ

นโยบายและแผนงานกับมาตรการในกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาวิจัยและเปรียบเทียบ
กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานท าของต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐฝรั่งเศส รวมทั้ง
ได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางการยกร่างกฎหมายดังกล่าว โดยได้มีการวิเคราะห์
ผลกระทบในการตรากฎหมายสรุปได้ดังนี้ 
 ๒.๑ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย    

 ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง ดังนี้  
(๑) ก าลังแรงงาน ได้แก่ ผู้ที่อยู่ในวัยศึกษา ผู้ที่อยู่ในวัยท างาน ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  และ

กลุ่มแรงงานนอกระบบ  
(๒) ผู้จ้างงาน ได้แก่ นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีลูกจ้างตาม

จ านวนที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
(๓) รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการมีงานท า 
(๔) ประชาชน 

๒.๒ ผลกระทบ… 



-๒- 
 

 ๒.๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว 
(๑) การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย 
 (ก)  เหตุผลและความจ าเป็น 
  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ พ.ศ. .... ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบาย

และแผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ โดยมีอ านาจหน้าที่ในการควบคุมและก ากับดูแลให้นโยบายเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการมีงานท าและการจัดท าแผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ เนื่องจากการปฏิบัติตามนโยบายและ
แผนการส่งเสริมการมีงานท าไม่อาจท าได้ด้วยอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งการด าเนินการนั้น
มีความเกี่ยวข้องภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเอกชนเป็นจ านวนมากและต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานดังกล่าว 
เพ่ือบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และนโยบายของรัฐบาล
เกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานท าของประชาชน 

 (ข) ความซ้ าซ้อนของอ านาจหน้าที่       
   คณะกรรมการนโยบายและแผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติที่ก าหนดขึ้น ในร่าง
พระราชบัญญัตินั้นไม่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนกับคณะกรรมการอ่ืน 

 (ค) องค์ประกอบของคณะกรรมการ    
  เนื่องจากคณะกรรมการนโยบายและแผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ เป็นคณะกรรมการ

ที่ก าหนดนโยบายระดับชาติเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานท าและการจัดท าแผนการส่งเสริมการมีงานท าของประเทศไทย 
เพ่ือบูรณาการด้านการส่งเสริมการมีงานท าในภาพรวมของประเทศไทยทั้งระบบและครบถ้วนทุกมิติ ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
ภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเอกชนเป็นจ านวนมาก จึงได้ก าหนดให้นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ และก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นรองประธานกรรมการ 
หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการโดยต าแหน่งในคณะกรรมการดังกล่าว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกินสิบสองคน และให้ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นกรรมการและเลขานุการ และอธิบดี
กรมการจัดหางานเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และให้อธิบดีกรมการจัดหางานแต่งตั้งข้าราชการในกรมการ
จัดหางานเป็นผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน 

 (ง) ผลกระทบจากการให้มีคณะกรรมการ 
  - เชิงบวก 
   ๑) ด้านเศรษฐกิจ 
    คณะกรรมการนโยบายและแผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ จะเป็นผู้ก าหนด

นโยบายและแผนงานการส่งเสริมการมีงานท าของประเทศไทย และกลไกขับเคลื่อนในการพัฒนาศักยภาพทุน
ของมนุษย์ที่มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและนโยบายของรัฐบาล  

    ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก  ได้แก่  รัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม
การมีงานท า นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ และก าลังแรงงาน 

 
  ๒) ด้านสังคม… 

 



-๓- 
 
   ๒) ด้านสังคม  
    คณะกรรมการนโยบายและแผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ จะเป็นผู้ออกประกาศ

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปฏิบัติการเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากก าลังแรงงาน (อุปทานของ
แรงงาน) และต้องการแรงงานของนายจ้าง (อุปสงค์ของแรงงาน) เพ่ือมาวางแผนการศึกษาของประเทศไทยให้
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงการให้ค าปรึกษา ส่งเสริมและให้บริการแนะแนวอาชีพตามความถนัด
แก่นักเรียน นักศึกษา และก าลังแรงงานต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก ได้แก่  รัฐบาล หน่วยงานของรัฐ และก าลังแรงงาน 
- เชิงลบ 

   องค์ประกอบของคณะกรรมการมีจ านวนมาก การก าหนดนัดประชุมเพ่ือหารือจึงไม่สามารถ
ท าได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

   ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีงานท า
แห่งชาติ 

 (๒) การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านส่งเสริมการมีงานท า 
 (ก)  เหตุผลและความจ าเป็น 
  เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบันทึกเพ่ือการมีงานท าซึ่งได้รับจากก าลังแรงงาน (อุปทานของ

แรงงาน) และข้อมูลด้านแรงงานซึ่งได้รับจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ (อุปสงค์ของแรงงาน) เพ่ือน ามาใช้
มาวางแผนการศึกษาของประเทศไทยให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงการให้ค าปรึกษา ส่งเสริม
และให้บริการแนะแนวอาชีพตามความถนัดแก่นักเรียนและก าลังแรงงานต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่ตลาดแรงงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 (ข)  ผลกระทบจากการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านส่งเสริมการมีงานท า 
  - เชิงบวก 
   ๑) ด้านงบประมาณ 
    ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ พ.ศ. .... ให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านส่งเสริม

การมีงานท า ขึ้นภายในกรมการจัดหางาน ซึ่งไม่ได้เป็นการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่แต่อย่างใด โดยในการ
ด าเนินการของศูนย์ข้อมูลด้านส่งเสริมการมีงานท าในระยะเริ่มต้น จะใช้งบประมาณปกติของกรมการจัดหางาน 
ดังนั้น จึงไมเ่พ่ิมภาระต่องบประมาณแผ่นดิน  

    ทั้งนี้ ก าลังคนในการปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ พ.ศ. .... 
ให้เป็นไปตามโครงสร้างองค์กรและกรอบอัตราก าลังของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

    ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก ได้แก่  รัฐบาล หน่วยงานของรัฐ และประชาชน 
   ๒) ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม 
    ก) การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบันทึกเพ่ือการมีงานท าซึ่งได้รับจากก าลังแรงงาน (อุปทาน

ของแรงงาน) และข้อมูลด้านแรงงานซึ่งได้รับจากนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ (อุปสงค์ของแรงงาน)  
 

ของศูนย์… 



-๔- 

 
ของศูนย์ข้อมูลด้านส่งเสริมการมีงานท า เพ่ือน ามาใช้มาวางแผนการศึกษาของประเทศไทยให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน เป็นการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงานและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากก าลังแรงงาน
มีโอกาสเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเข้าถึงแหล่งงานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และ
ความถนัด ตรงกับความต้องการแรงงานของนายจ้าง โดยท าให้โอกาสในการประกอบอาชีพของก าลังแรงงานเปิดกว้าง 
และท าให้ได้งานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และความถนัด ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

    ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก ได้แก่  ก าลังแรงงาน  
    ข) การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวของศูนย์ข้อมูลด้านส่งเสริมการมีงานท า ยังสร้างความมั่นใจ

ให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ลงทุนในเรื่องความพร้อมของก าลังแรงงาน เนื่องจากก าลังแรงงานมีความรู้ ความสามารถ 
และความถนัด ตรงกับความต้องการแรงงานของนายจ้าง ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในเรื่องสินค้า
หรือบริการที่มีมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล  
      ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก ได้แก่ นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ และ
หน่วยงานของรัฐ 

  - เชิงลบ  
   การก าหนดให้นายจ้าง และเจ้าของสถานประกอบการ มีหน้าที่บันทึกและจัดส่งข้อมูล

ด้านแรงงานให้แก่กรมการจัดหางานท าภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งหากไม่ด าเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน 
ร่างพระราชบัญญัติฯ ได้ก าหนดโทษปรับทางอาญาไว้ด้วย 

ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ  ได้แก่  นายจ้างและสถานประกอบการ ซึ่งมีลูกจ้างตามจ านวนที่
คณะกรรมการนโยบายและแผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติประกาศก าหนด 

 (๓) มาตรการจูงใจ 
 (ก)  เหตุผลและความจ าเป็น 
  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ พ.ศ. .... ได้ก าหนดมาตรการจูงใจแก่

นายจ้างและเจ้าของสถานประกอบการซึ่งมีลูกจ้างตามจ านวนที่คณะกรรมการนโยบายและแผนการส่งเสริม
การมีงานท าแห่งชาติประกาศก าหนด  เพ่ือจูงใจให้นายจ้างและเจ้าของสถานประกอบการนั้นบันทึกและจัดส่ง
ข้อมูลด้านแรงงานให้แก่กรมการจัดหางานท าภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนี้ 

๑) การให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีโดยการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีเป็นกรณีพิเศษ
โดยความยินยอมของกระทรวงการคลังและตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร 

  ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้ขอยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางในการเสนอร่างกฎหมาย 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ (โดยก าหนดให้การเสนอร่างกฎหมายในเรื่องใดที่ไม่ใช่
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร ไม่ให้มีบทบัญญัติก าหนดให้ยกเว้นภาษีอากรตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร) มาใน
หนังสือเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีในคราวนี้แล้ว  

๒) สิทธิประโยชน์... 
 



-๕- 
 
๓) สิทธิประโยชน์อื่นตามที่หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายและ

แผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติประกาศก าหนด 
 (ข)  ผลกระทบจากการสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี 
  - เชิงบวก 
   ๑) ด้านงบประมาณและด้านเศรษฐกิจ 
    ในการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีเป็นกรณีพิเศษ ได้ก าหนดให้แก่นายจ้างและ

เจ้าของสถานประกอบการ ซึ่งมีลูกจ้างตามจ านวนที่คณะกรรมการนโยบายและแผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ
ประกาศก าหนดเท่านั้น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องมีการออกประกาศก าหนดกลุ่มนายจ้างและเจ้าของสถาน
ประกอบการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์อีกครั้ง และร่างพระราชบัญญัติฯ ได้ก าหนดเงื่อนไขให้เฉพาะนายจ้างและเจ้าของ
สถานประกอบการที่ส่งข้อมูลด้านแรงงานตามที่คณะกรรมการฯ ประกาศก าหนด  อาจมีผลกระทบต่อการจัดหา
รายได้ของรัฐบาลโดยการจัดเก็บภาษีในอัตราที่น้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับจากข้อมูลด้าน
แรงงานนายจ้างและสถานประกอบการ เพื่อน ามาใช้มาวางแผนการศึกษาของประเทศไทยให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และก าหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ ซึ่งเป็นการสร้าง
ความสมดุลของตลาดแรงงานและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ หากการด าเนินการ 
ตามกฎหมายบรรลุวัตถุประสงค์ จะท าให้ประชาชนชาวไทยมีงานท าอย่างเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ 
และความถนัด ก่อให้เกิดรายได้เพียงพอในการด ารงชีพ และยังท าให้ประชาชนมีหน้าที่จ่ายภาษีอากรจากเงิน
รายได้ของตนนั้นให้แก่รัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรเพ่ือพัฒนาประเทศต่อไป  

    ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก  ได้แก่  นายจ้างและเจ้าของสถานประกอบการ ซึ่งมีลูกจ้างตาม
จ านวนที่คณะกรรมการนโยบายและแผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติประกาศก าหนด 

๒) ด้านสังคม 
  ท าให้เกิดการมีส่วนร่วม การให้ความร่วมมือ และการแบ่งปันข้อมูลด้านแรงงาน  

จากนายจ้างและสถานประกอบการ 
  ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก  ได้แก่  รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการ

ส่งเสริมการมีงานท า 
  - เชิงลบ 
   ในด้านงบประมาณ การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีเป็นกรณีพิเศษ ได้ก าหนดให้แก่

นายจ้างและเจ้าของสถานประกอบการซึ่งมีลูกจ้างตามจ านวนที่คณะกรรมการนโยบายและแผนการส่งเสริม
การมีงานท าแห่งชาติประกาศก าหนดนั้น อาจมีผลกระทบต่อการจัดหารายได้ของรัฐบาลโดยการจัดเก็บภาษี
มีจ านวนเงินที่ลดลง     

   ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ  ได้แก่  รัฐบาล 
 

(๔) มาตรการ… 
 
 



-๖- 

 (๔) มาตรการลงโทษปรับทางอาญา 
 (ก)  เหตุผลและความจ าเป็น 
  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ พ.ศ. .... ได้ก าหนดมาตรการบังคับเพ่ือให้เกิด

การปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งมีทั้งมาตรการจูงใจควบคู่กับมาตรการลงโทษปรับในทางอาญา เพ่ือให้นายจ้างและ
สถานประกอบการนั้นบันทึกและจัดส่งข้อมูลด้านแรงงานให้แก่กรมการจัดหางานท าภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  ทั้งนี้ ก าหนดให้คดีอาญาเลิกกันได้ เมื่อบุคคลที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนั้น
ยินยอมให้อธิบดีกรมการจัดหางานหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเปรียบเทียบ และบุคคลดังกล่าวได้ช าระค่าปรับ
ภายในก าหนดเวลาแล้ว 

 (ข)  ผลกระทบจากการการลงโทษปรับทางอาญา 
  - เชิงบวก 
    เพ่ือให้กฎหมายมีสภาพบังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้มีข้อมูลด้านแรงงานที่ทันสมัย

และถูกต้อง 
   ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก  ได้แก่  รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม

การมีงานท า 
  - เชิงลบ 
    นายจ้างและเจ้าของสถานประกอบการซึ่งมีลูกจ้างตามจ านวนที่คณะกรรมการนโยบาย

และแผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติประกาศก าหนด ต้องมีหน้าที่บันทึกและจัดส่งข้อมูลด้านแรงงาน
ให้แก่กรมการจัดหางานท าภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งหากไม่ด าเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน ร่างพระราชบัญญัติฯ 
ได้ก าหนดโทษปรับทางอาญาไว้ด้วย     

   ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ นายจ้างและเจ้าของสถานประกอบการ ซึ่งมีลูกจ้างตาม
จ านวนที่คณะกรรมการนโยบายและแผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติประกาศก าหนด 

๒.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจ ากัด 
การจ ากัดเสรีภาพในเคหสถานของบุคคล เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ 

พ.ศ. .... ให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปในส านักงานของนายจ้างหรือสถานประกอบการในระหว่าง
เวลาท าการเพ่ือตรวจตรา ให้ค าแนะน า สอบถามข้อเท็จจริง ถ่ายภาพ ถ่ายส าเนาที่เกี่ยวกับการจ้างงาน และ
กระท าการอย่างอ่ืนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในอันที่จะปฏิบัติการให้เป็นไปตามร่างพระราชบัญญัตินี้ 

๒.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ 
(๑) ประชาชนจะมีการด ารงชีวิตที่ดีข้ึนในเรื่องใด อย่างไร และเพียงใด หรือเป็นการอ านวยความสะดวก

แก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด 
 ผู้ที่อยู่ในวัยศึกษา ผู้ที่อยู่ในวัยท างาน ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มแรงงานนอกระบบ 

มีโอกาสเข้าถึงแหล่งงานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และความถนัด ตรงกับความต้องการแรงงาน
ของนายจ้าง และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยท าให้โอกาสในการประกอบอาชีพของ 

 
ก าลังแรงงาน... 



-๗- 
    

ก าลังแรงงานเปิดกว้าง และท าให้ได้งานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และความถนัด ซึ่งจะเป็นการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ลงทุนในเรื่อง
ความพร้อมของก าลังแรงงาน เนื่องจากก าลังแรงงานมีความรู้ ความสามารถ และความถนัด ตรงกับความต้องการ
แรงงานของนายจ้าง สถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ   
   (๒) เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด  

 การก าหนดให้มีมาตรการและกลไกที่เหมาะสมและเป็นระบบส าหรับการส่งเสริมการมีงานท า
โดยการจัดท านโยบายและแผนงานการส่งเสริมการมีงานท าของประเทศไทยมีความชัดเจน เป็นรูปธรรม อันจะมี
ผลให้ประชาชนมีงานท าอย่างเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และความถนัด ซึ่งท าให้ประชาชนมีรายได้ทีเ่พียงพอ
ต่อการด ารงชีพ อันเป็นการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงานและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ 
ยังเป็นการสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ลงทุนในเรื่องความพร้อมของก าลังแรงงาน ตลอดจนสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในเรื่องสินค้าหรือบริการที่มาจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล ส่งผลให้
การขับเคลื่อนในการพัฒนาศักยภาพทุนของมนุษย์เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและนโยบายของรัฐบาล  

(๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร 
 การจัดให้มีระบบบันทึกเพ่ือการมีงานท าและทดสอบความพร้อมทางอาชีพ เพ่ือให้บริการแก่ผู้ที่

ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาหรือผู้ว่างงาน รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านส่งเสริมการมีงานท าขึ้นเป็นหน่วยงาน
ภายในกรมการจัดหางาน เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบันทึกเพ่ือการมีงานท าจากก าลังแรงงาน (อุปทานของแรงงาน) 
และข้อมูลด้านแรงงานจากนายจ้าง สถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ (อุปสงค์ของแรงงาน) เพ่ือให้ทราบ
สถานการณ์ตลาดแรงงาน แนวโน้ม ความต้องการของตลาดแรงงาน และแหล่งงาน ตลอดจนทิศทางของตลาดแรงงาน 
โดยสามารถน ามาใช้ในการวางแผนการศึกษาของประเทศไทยให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึง
การให้ค าปรึกษา ส่งเสริมและให้บริการแนะแนวอาชีพตามความถนัดแก่นักเรียน นักศึกษา และก าลังแรงงานต่างๆ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมการมี
งานท าในภาพรวมของประเทศ 

(๔) วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ  
 การจัดให้มีระบบบันทึกเพ่ือการมีงานท าและทดสอบความพร้อมทางอาชีพ เพ่ือให้บริการแก่ผู้ที่

ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาหรือผู้ว่างงาน สามารถด าเนินการบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา เนื่องจาก
กรมการจัดหางานและหน่วยงานที่คณะกรรมการนโยบายและแผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติมอบหมาย 
จะมีการตรวจสอบ ทบทวน และแก้ไขบันทึกเพ่ือการมีงานท า รวมทั้งผู้ซึ่งมีบันทึกเพ่ือการมีงานท าสามารถ
แก้ไขข้อมูลให้ทันสมัยและถูกต้องตามความเป็นจริงได้ 

 ส าหรับการจัดให้มีการบันทึกข้อมูลด้านแรงงานที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ 
และหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีลูกจ้างตามจ านวนที่คณะกรรมการประกาศก าหนดให้มีหน้าที่จัดให้มีการบันทึกและจัดส่ง
ข้อมูลด้านแรงงานให้แก่กรมการจัดหางาน ก าหนดระยะเวลาไว้ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 
๒.๕ ความยุ่งยาก... 

 



-๘- 
 

 ๒.๕ ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ในระยะเริ่มต้น จ าเป็นต้องมีการสร้างแรงจูงใจต่อผู้ประกอบการ เพ่ือให้น าส่งข้อมูลด้านแรงงาน

มายังกรมการจัดหางาน เช่น สิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือสิทธิประโยชน์อย่างอ่ืนตามที่คณะกรรมการนโยบาย
และแผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติประกาศก าหนด เพ่ือให้การจัดท าฐานข้อมูลด้านส่งเสริมการมีงานท า
ที่เป็นเอกภาพทั้งระบบ และสามารถน ามาใช้ในการวางแผนการพัฒนาก าลังแรงงานที่มีความสอดคล้องกับ
แหล่งงาน ความต้องการของตลาดแรงงาน และทิศทางของตลาดแรงงานได้  

๒.๖ ความคุ้มค่าของภารกิจเมื่อค านึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับประชาชนและ
การที่ประชาชนจะต้องถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการก าหนดให้มีกฎหมายกลางเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานท านั้นท าให้เกิด
การบูรณาการด้านการส่งเสริมการมีงานท าของประเทศไทยทั้งระบบ โดยมีกลไกก าหนดนโยบายในการส่งเสริม
การมีงานท าที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และมีเอกภาพ ตลอดจนมีกลไกก ากับดูแลการด าเนินการส่งเสริมการมีงานท า
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้บรรลุผลตามนโยบายที่วางไว้โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ย่อมท าให้ไม่เกิดปัญหา
ความไม่ชัดเจนหรือความซ้ าซ้อนในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้ที่อยู่ในวัยศึกษา 
ผู้ที่อยู่ในวัยท างาน ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มแรงงานนอกระบบ มีโอกาสเข้าถึงแหล่งงานและได้ท างาน
ที่เหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถ และความถนัด ซึ่งเป็นการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงานและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ลงทุนในเรื่องความพร้อมของ
ก าลังแรงงานของประเทศไทย แม้ว่าจะท าให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีลูกจ้าง
ตามจ านวนที่คณะกรรมการฯ ประกาศก าหนด จะต้องมีหน้าที่จัดให้มีการบันทึกและจัดส่งข้อมูลด้านแรงงานตามที่
คณะกรรมการฯ ประกาศก าหนด รวมถึงจะต้องมีภาระในการจัดส่งข้อมูลด้านแรงงานให้กรมการจัดหางานปีละ  
๑ ครั้ง แต่เมื่อพิจารณาผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับข้อมูลด้านแรงงานที่เกี่ยวกับความต้องการจ้าง
แรงงานที่ทันสมัยและถูกต้อง เพ่ือให้รัฐบาลได้ทราบถึงสถานการณ์ตลาดแรงงาน แนวโน้ม ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และแหล่งงาน ตลอดจนทิศทางของตลาดแรงงาน โดยสามารถน ามาใช้ในการวางแผนการศึกษา
ของประเทศไทย รวมถึงการก าหนดนโยบายในการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานท าได้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานแล้ว ถือว่าภารกิจดังกล่าวมีความคุ้มค่าและความเหมาะสม ซ่ึงสมควรจะด าเนินการต่อไป 
 

 
 

          กรมการจัดหางาน 
          กระทรวงแรงงาน 
 


