
รายงานสรปุผลการรบัฟงัความคดิเหน็เกี่ยวกบั 
ร่างพระราชบัญญตัิส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ พ.ศ. .... 

_____________________ 

 การจัดท าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ พ.ศ. .... กรมการจัดหางานได้น าข้อมูล
และผลการรับฟังความคิดเห็นดังต่อไปนี้ มาใช้เพื่อประกอบการพิจารณา สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นได้ดังนี้ 

๑. วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น 
กรมการจัดหางานได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ ส่งเสริม 

การมีงานท าแห่งชาติ พ.ศ. .... รวมจ านวน ๓ วิธีการ ดังนี้ 
(๑) การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
     กรมการจั ดหางานได้ ด าเนิ นการจ้ างมู ลนิ ธิสถาบั นวิจั ยกฎหมายเป็ นที่ ปรึกษ า                     

เพื่อด าเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการจัดท ากฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการมีงานท า และได้ยกร่างกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการมีงานท า โดยผ่านข้ันตอนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ในการยกร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ พ.ศ. .... จากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีงานท า 

(๒) การส่งแบบสอบถามความคิดเห็น 
  กรมการจัดหางานด าเนินการส่งแบบสอบถามไปยังส านักจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด 

เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ พ.ศ. .... หอการค้าจังหวัด 
นายจ้าง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา นักเรียน ผู้ว่างงาน และบุคคลทั่วไป  

(๓) การรับฟังความคิดเห็นผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 กรมการจัดหางานด าเนินการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                   

ของกรมการจัดหางาน (www.doe.go.th)  

๒. จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น 
กรมการจัดหางานได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม         

การมีงานท าแห่งชาติ พ.ศ. .... จ านวน ๓ ครั้ง ประกอบด้วย 
(๑) การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

จ านวน ๑ ครั้ง โดยการจัดประชุมมีก าหนด ๑ วัน เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ (มีผู้เข้าร่วมการประชุม 
จ านวน ๒๐๐ คน)  

(๒) การส่งแบบสอบถามความคิดเห็น จ านวน ๑ ครั้ง โดยมีก าหนดระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รวมเป็นระยะเวลา ๒๔ วัน (มีผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน ๑,๑๖๗ คน) 

(๓) การรับฟังความคิดเห็นผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๑ ครั้ง โดยมี
ก าหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ รวมเป็นระยะเวลา ๖๐ วัน 
(มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๑,๓๙๔ คน) 

 
๓. พื้นที่… 



-๒- 

๓. พ้ืนท่ีหรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น 
ในการประชุมเพื่อรบัฟังความคิดเหน็ร่างพระราชบัญญัติสง่เสรมิการมีงานท าแห่งชาติ พ.ศ. ....              

ได้จัดข้ึนที่โรงแรม เดอะ เบอร์เคลียร์โฮเต็ล  ประตูน้ า เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย            
ในการรับฟังความคิดเห็น คือ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี ้
    (๑) ผู้แทนหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนกระทรวงแรงงาน 
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนส านักส านักงานสถิติแห่งชาติ ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนส านักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
    (๒) ผู้แทนภาคเอกชน ได้แก่ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาองค์การนายจ้างไทยสากล 
ผู้แทนสภาองค์การนายจ้างธุรกิจและอุตสาหกรรม ผู้แทนสภาองค์การนายจ้าง เอส เอ็ม อี  แห่งประเทศไทย 
ผู้แทนสภาองค์การนายจ้างแห่งชาติ ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาองค์การ
ลูกจ้างแรงงาน สภาแรงงานอุตสาหกรรมเอกชน ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้างคนงานไทย ผู้แทนสภาองค์การ
ลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ผู้แทนศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ และผู้แทนสมาคมส่งเสริม
สิทธิชุมชนเพื่อการพัฒนา  
   ส าหรับการส่งแบบสอบถามความคิดเห็น และการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางระบบ
สารสนเทศนั้น กรมการจัดหางานได้ก าหนดพื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็น  จากผู้เกี่ยวข้องในทุกจังหวัด             
ได้แก่ หอการค้าจังหวัด นายจ้าง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา นักเรียน                  
ผู้ว่างงาน และบุคคลทั่วไป  

   ๔. ประเด็นท่ีมีการสอบถามความคิดเห็น 
กรมการจัดหางานได้ก าหนดประเด็นให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นทั้งหมด           

๑๖ ประเด็น ดังนี้ 
(๑) ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ  พ.ศ. …. 

ก าหนดให้ องค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่ ง
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นรองประธานกรรมการ 
ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เลขาธิการคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ 
และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง (ร่างมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง) 

 
(๒) ท่านเห็นด้วย... 



-๓- 

(๒) ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่ก าหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งตาม         
มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริม            
การมีงานท า ทั้งนี้ จะต้องเป็นผู้แทนนายจ้างและผู้แทนลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (ร่างมาตรา ๕ วรรคสาม) 

 (๓) ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่ก าหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระ
การด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการใหม่                        
ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการใหม่กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง              
ตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ (ร่างมาตรา ๗)  

(๔) ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่ก าหนดให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๐ (๑) – (๑๑) 
(ร่างมาตรา ๑๐) 
 (๕) ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ในการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานท าและ          
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการส่งเสริมการมีงานท า และให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้ประกอบ
กิจการ หน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง (มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง) รวมถึงแผนการส่งเสริม         
การมีงานท าแห่งชาติต้องก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการมงีานท า วิธีปฏิบัติ หน่วยงานของรัฐ
ที่รับผิดชอบ และความร่วมมือของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งระยะเวลาในการด าเนินการให้ชัดเจน             
(ร่างมาตรา ๑๔ วรรคสอง) 

(๖) ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่ก าหนดให้มีการส่งเสริมการมีงานท าเป็นการเฉพาะส าหรับ   
กลุ่มจังหวัด จังหวัด พื้นที่เฉพาะ หรือกลุ่มบุคคลเฉพาะ ไว้ในแผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติด้วยก็ได้                        
(ร่างมาตรา ๑๕) 

(๗) ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่ก าหนดให้คณะกรรมการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริม            
การมีงานท าแห่งชาตแิละแผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติอย่างน้อยทุกสามปี (ร่างมาตรา ๑๗) 

(๘) ท่านเห็นด้วยหรอืไม ่ที่กรมการจดัหางานจัดท าระบบบันทึกเพื่อการมีงานท า และทดสอบ           
ความพร้อมทางอาชีพเพื่อให้บริการแก่ผู้ทีก่ าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาหรือผู้ว่างงาน (ร่างมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง) 

(๙) ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ พ.ศ . …. 
ก าหนดให้สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนพิจารณาด าเนินการให้นักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา ที่อยู่ใน                      
ความรับผิดชอบด าเนินการบันทึกเพื่อการมีงานท าและทดสอบความพร้อมทางอาชีพ (ร่างมาตรา ๑๘ วรรคสอง)  

(๑๐) ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ พ.ศ. …. 
ก าหนดให้กรมการจัดหางาน หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการมอบหมายมีหน้าที่ตรวจสอบทบทวน และแก้ไข
บันทึกข้อมูลเพื่อการมีงานท า (ร่างมาตรา ๑๙) 

(๑๑) ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ พ.ศ . …. 
ก าหนดให้กรมการจัดหางานจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านส่งเสริมการมีงานท า เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบันทึก          
เพื่อการมีงานท าและข้อมูลด้านแรงงาน (ร่างมาตรา ๒๑) 

 
(๑๒) ท่านเห็นด้วย… 

 



-๔- 

(๑๒) ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่มีการก าหนดให้คณะกรรมการรายงานต่อนายกรัฐมนตรี                 
เพื่อสั่งการให้หน่วยงานของรัฐมีการด าเนินการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐใดมิได้ส่งข้อมูลด้านแรงงานในการส่งเสริมการมีงานท า (ร่างมาตรา ๒๓) 

(๑๓) ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่ก าหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ส่งข้อมูล           
ด้านแรงงานตามมาตรา ๒๑ อาจมีสิทธิได้รับลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีเป็นกรณีพิเศษ โดยความยินยอมของ
กระทรวงการคลัง (ร่างมาตรา ๒๔) 

(๑๔) ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
มีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(ก) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการหรือบุคคล        
ที่เกี่ยวข้องมาช้ีแจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณา 

(ข) เข้าไปในส านักงานของนายจ้างหรือสถานประกอบการในระหว่างเวลาท าการ               
เพื่อตรวจตรา ให้ค าแนะน า สอบถามข้อเท็จจริง ถ่ายภาพ ถ่ายส าเนาที่เกี่ยวกับการจ้างงาน และกระท าการ
อย่างอื่นเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในอันที่จะปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี (ร่างมาตรา ๒๖) 

(๑๕) ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่ก าหนดให้บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อธิบดีหรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจเปรียบเทียบ ดังนี้ 

(ก) อธิบดี หรือผูซ้ึ่งอธิบดมีอบหมาย ส าหรบัความผิดที่เกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร 
(ข) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ซึง่ผู้ว่าราชการจงัหวัดมอบหมาย ส าหรบัความผิดที่

เกิดข้ึนในจังหวัดอื่น (ร่างมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง) 
(๑๖) ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่เมื่อผู้กระท าผิดได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบ

ภายในสามสิบวันแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(มาตรา ๓๑ วรรคสาม)                         
ถ้าผู้กระท าผิดไม่ยินยอมให้ เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับภายในก าหนดเวลา               
ตามวรรคสาม ให้ด าเนินคดีต่อไป (ร่างมาตรา ๓๑ วรรคสี่) 

๕. ความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องจากการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฯ 
โดยการส่งแบบสอบถามความคิดเห็นและการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางระบบสารสนเทศ สรุปได้ดังน้ี 
  (๑) เห็นด้วย จ านวน  ๒,๓๐๔ คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๐  

 (๒) ไม่เห็นด้วย จ านวน ๒๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙  
 (๓) ความคิดเห็นอื่นๆ จ านวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑  โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี ้

 (ก) คณะกรรมการนโยบายและแผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ (ร่างมาตรา ๕) 
มีความเห็นดังนี ้

๑) คณะกรรมการมีจ านวนมากเกินไป 
๒) การก าหนดให้กรรมการมาจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ ซึ่งมี

ภารกิจจ านวนมาก อาจท าให้ระยะเวลาการจัดประชุม และใช้อ านาจตัดสินใจเกิดความล่าช้า 
 

๓) ควรเป็นการ... 
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๓) ควรเป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการ และกระจายอ านาจให้ทั่วถึงทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง 

๔) ควรให้มีตัวแทนนายจ้าง และลูกจ้าง เป็นคณะกรรมการ ในสัดส่วนที่เท่ากัน 
๕) ควรมีปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เนื่องจากการท างานในสาขา            

ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานน้ีท าให้ประเทศได้รายได้เป็นจ านวนมาก 
๖) ควรมีผู้แทนจากองค์การเอกชนไม่แสวงหาก าไร และประธานสหภาพแรงงาน 

ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
 (ข) วาระการด ารงต าแหน่งและการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ร่างมาตรา ๗)                 

มีความเห็นดังนี้ 
      ๑) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิควรด ารงต าแหน่งวาระละ ๒ ปี ๓ ปี หรือมากกว่า ๔ ปี 

   ๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิควรด ารงต าแหน่งเพียงวาระเดียว 
 (ค) นโยบายและการจัดท าแผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ (ร่างมาตรา ๑๔)                
มีความเห็นเพิ่มเติมว่าต้องมีการติดตามการด าเนินการตามแผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ  เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม 

(ง) การส่งเสริมการมีงานท าเป็นการเฉพาะส าหรับกลุ่มจังหวัด จังหวัด พื้นที่เฉพาะ
หรือกลุ่มบุคคลเฉพาะ (ร่างมาตรา ๑๕) มีความเห็นดังนี้ 

๑) ไม่ควรการส่งเสริมการมีงานท าเฉพาะกลุ่มจังหวัด ควรมีการกระจายให้ทั่วถึง
ทั้งประเทศ และเข้าถึงชุมชนหรือบุคคลอย่างแท้จริง เพื่อให้ได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน 

๒) ควรน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อ านวยความสะดวก 
๓) ไม่ควรเปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อย 
๔) ควรส่งเสริมการมีงานท าข้ามเขตพื้นที่หรือภูมิภาค เนื่องจากแต่ละพื้นที่ใน

ประเทศมีศักยภาพต่างกัน 
๕) ควรส่งเสริมให้ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(จ) การทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ และแผนการ                  
มีงานท า (ร่างมาตรา ๑๗) มีความเห็นดังนี้  

๑) ควรทบทวนทุก ๑ ปหีรือ๒ ปี เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

๒) ควรทบทวนทุก ๕ ปี หรือมีการด าเนินการตามนโยบายฯ ระยะยาว และให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

(ฉ) จัดท าระบบบันทึกเพื่อการมีงานท า และทดสอบความพร้อมทางอาชีพเพื่อให้บริการแก่               
ผู้ที่ก าลังศึกษาหรือผู้ว่างงาน (ร่างมาตรา ๑๘) มีความเห็นดังนี้ 

๑) ควรประสานงานกับงานแนะแนวของแต่ละสถานศึกษา 
๒) ควรมีศูนย์ท าการบันทึกข้อมูลและทดสอบความพร้อมประจ าจังหวัด 
 

๓) ควรให้... 
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๓) ควรให้ประชาชนที่มีงานท าแล้วได้รับบริการด้วย 
๔) แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพควรมีคุณภาพมาตรฐาน และน่าเช่ือถือ 

เนื่องจากสถานศึกษาเคยท าแบบทดสอบของกรมการจัดหางานแล้วผลทดสอบไม่ตรงกับข้อเท็จจริง 
๕) ควรตรวจสอบว่าการด าเนินการบันทึกข้อมูลของสถานศึกษาเป็นภารกิจ

ซ้ าซ้อนตามกฎหมายใด หากซ้ าซ้อนแล้ว ควรระบบบันทึกเพื่อการมีงานท าควรท าเฉพาะกรณีผู้ว่างงาน 
๖) การจัดท าระบบบันทึกข้อมูลและทดสอบความพร้อมต้องมีการบริหารจัดการที่ดี

และมีศักยภาพในการใช้งาน 

(ช) การตรวจสอบทบทวนการท างานของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย (ร่างมาตรา ๑๙)         
มีความเห็นดังนี ้

๑) กระทรวงศึกษาธิการควรเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ตรวจสอบ
ทบทวน และแก้ไขบันทึกข้อมูลด้วย 

๒) ควรมีหน่วยงานมากกว่าหนึ่งหน่วยงานที่ตรวจสอบการท างานของผู้ได้รับ
มอบหมายให้มีหน้าที่ตรวจสอบทบทวน 

(ซ) การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลด้านส่งเสริมการมีงานท า (ร่างมาตรา ๒๑) มีความเห็นดังนี้ 
 ๑) การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลด้านส่งเสริมการมีงานท า มีภารกิจที่แตกต่างจากภารกิจ

ของกรมการจัดหางานที่ด าเนินการอยู่แล้วอย่างไร 
 ๒) ควรให้ข้อมูลที่ได้จากระบบบันทึกเพื่อการมีงานท าและข้อมูลด้านแรงงาน

กระจายไปถึงระดับชุมชน และทั่วถึงทุกพื้นที่ในประเทศ 
 ๓) ข้อมูลที่ได้จากระบบบันทึกเพื่อการมีงานท าและข้อมูลด้านแรงงาน ควรให้มี

การตรวจสอบและรับรองจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 ๔) ระบบควรมีรายการและข้อมูลที่สืบค้นได้ง่ายและสะดวก 

(ฌ) การส่งรายงานข้อมูลด้านแรงงาน (ร่างมาตรา ๒๓) มีความเห็นดังนี้ 
 ๑) การส่งรายงานข้อมูลด้านแรงงานควรรายงานต่อรัฐมนตรีที่รกัษาการ 
 ๒) ระยะเวลาการส่งรายงานข้อมลูด้านแรงงานควรรายงานภายใน ๓๐ วัน 
 ๓) ระยะเวลาการส่งรายงานข้อมูลด้านแรงงานควรรายงานภายใน ๙๐ – ๑๒๐ วัน

  ๔) ควรมีบทก าหนดโทษหน่วยงานของรัฐที่ได้ส่งรายงานข้อมูลด้านแรงงาน 

 (ญ) นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ส่งข้อมูลด้านแรงงาน อาจมีสิทธิลดหย่อน
หรือยกเว้นภาษีเป็นกรณีพิเศษ (ร่างมาตรา ๒๔) มีความเห็นดังนี ้
 ๑) ควรได้สิทธิลดหย่อนเพียงกรณีเดียว 

๒) เป็นผลดีในการส่งเสริมให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการมีความรับผิดชอบ
และเสียสละ 

๓) ผู้บันทกึข้อมลูควรได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีด้วย 
 

(ฎ) อ านาจ… 
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(ฎ) อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที ่(ร่างมาตรา ๒๖) มีความเห็นดงันี ้
๑) ควรตรวจสอบเฉพาะนายจ้างหรือสถานประกอบการที่ มีปัญหาหรือให้ ข้อมู ล                    

ไม่ชัดเจน 
๒) ควรออกตรวจสอบสถานที่ท างานของนายจ้างหรือสถานประกอบการ 
๓) ควรมีแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีความชัดเจนและเหมาะสม 

(ฏ) บทก าหนดโทษ (ร่างมาตรา ๒๙ – ๓๑) มีความเห็นดังนี ้
๑) ควรมีโทษจ าคุก 
๒) ควรก าหนดโทษจ าคุก กรณีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ที่ไม่บันทึก

ข้อมูลด้านแรงงาน เพื่อให้เกิดความเกรงกลัวต่อการกระท าความผิด 
๓) ควรก าหนดโทษปรับให้สูง 

 (ฐ) กรณีอ านาจเปรียบเทียบ (ร่างมาตรา ๓๑) มีความเห็นดังนี ้
๑) ควรมีฐานข้อมูลผู้กระท าความผิด 
๒) ควรให้ศาลเป็นผู้มีอ านาจปรับ 
๓) ควรก าหนดให้ช าระเงินค่าปรับภายใน ๖๐ วัน 

  ๖. ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 
กรมการจัดหางานได้วิเคราะห์ผลการรับฟังความคิดเห็นแล้วขอช้ีแจงเหตุผลรายประเด็น

ดังนี ้
(๑) คณะกรรมการนโยบายและแผนการส่งเสริมการมงีานท าแห่งชาติ (ร่างมาตรา ๕) 

 เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ พ.ศ. ....  ก าหนดให้
คณะกรรมการนโยบายและแผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ เพื่อเสนอนโยบายและแผนการส่งเสริม         
การมีงานท าแห่งชาติ  รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานท า            
จึงมีความจ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ครอบคลุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง            
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกินสิบสองคน โดยเป็นบุคคล             
ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานท า 
 (๒) วาระการด ารงต าแหน่งและการแตง่ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ร่างมาตรา ๗) 
  การก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้พิจารณารูปแบบ 
และความจ าเป็นในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวแล้ว จึงก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ          
๔ ปี และให้ด ารงต าแหน่งติดต่อกันไม่เกิน ๒ วาระ 

(๓) นโยบายและการจัดท าแผนการส่งเสริมการมงีานท าแหง่ชาติ (ร่างมาตรา ๑๔) 
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ พ.ศ. .... ก าหนดให้คณะกรรมการฯ         

มีอ านาจหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานท า และด าเนินการจัดท าแผนการ              
ส่งเสริมการมงีานท าแห่งชาติที่สอดคล้องกบันโยบายดังกล่าว แล้วเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ      

 
เมื่อคณะรฐัมนตร…ี 



-๘- 

เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประกาศแผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติในราชกิจจานุเบกษา 
ทั้งนี ้ได้ก าหนดให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจให้ค าแนะน า ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีงานท า ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ
ไว้ในร่างมาตรา ๑๐  

(๔) การส่งเสริมการมีงานท าเป็นการเฉพาะส าหรับกลุ่มจังหวัด จังหวัด พื้นที่เฉพาะ หรือ
กลุ่มบุคคลเฉพาะ (ร่างมาตรา ๑๕) 

 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ พ.ศ. .... ก าหนดให้คณะกรรมการฯ
อาจเสนอให้มีการส่งเสริมการมีงานท าเป็นการเฉพาะส าหรับกลุ่มจังหวัด จังหวัด พื้นที่เฉพาะ หรือกลุ่ม         
บุคคลเฉพาะ ไว้ในแผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติด้วยก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการสร้างความสมดุล
ของตลาดแรงงาน ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ หรือความพร้อมของก าลังแรงงาน นอกเหนือจากนโยบาย
เกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานและการจัดท าแผนการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติตามร่างมาตรา ๑๔                    
ที่ก าหนดไว้ เป็นกรอบหรือภาพรวมของประเทศแล้ว 

(๕) การทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ และแผนการมีงานท า  
(ร่างมาตรา ๑๗)  

ในการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติและแผนการส่งเสริม
การมีงานท าแห่งชาติ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ พ.ศ. .... ได้ก าหนดระยะเวลาที่ให้
คณะกรรมการฯ ด าเนินการอย่างน้อยทุกสามปี แต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นคณะกรรมการฯ อาจก าหนด
ระยะเวลาให้เร็วกว่าน้ันก็ได้ 

 (๖) จัดท าระบบบันทึกเพื่อการมีงานท า และทดสอบความพร้อมทางอาชีพ เพื่อให้บริการ
แก่ผู้ที่ก าลังศึกษาหรือผู้ว่างงาน (ร่างมาตรา ๑๘) 

ในการจัดระบบบันทึกเพื่ อการมีงานท าและทดสอบความพร้อม ทางอาชีพ                     
เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาหรือผู้ว่างงานนั้น ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานท า
แห่งชาติ พ.ศ. .... ก าหนดให้กรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในระบบดังกล่าว ซึ่งกรมการจัดหางาน
จะมอบหมายให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ – ๑๐ 
ให้บริการแก่ผู้ว่างงาน รวมทั้งด าเนินการประสานกับสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน ด าเนินการให้นักเรียน นิสิต 
หรือนักศึกษา ที่อยู่ในความรับผิดชอบด าเนินการบันทึกข้อมูลดังกล่าวนั้น โดยครูแนะแนวจะเป็นผู้ด าเนินการ
ให้นักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาได้บันทึกเพื่อการมีงานท าและทดสอบความพร้อมทางอาชีพ 

 (๗) การตรวจสอบทบทวนการท างานของหน่วยงานที่ได้รบัมอบหมาย (ร่างมาตรา ๑๙)  
เมื่อก าหนดให้กรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดท าระบบบันทึกเพื่อการ          

มีงานท า ร่างพระราชบัญญัติฯ จึงก าหนดให้กรมการจดัหางานมีหน้าที่ตรวจสอบทบทวนและแก้ไขบันทึกข้อมูล
เพื่อการมีงานท า และก าหนดให้คณะกรรมการฯ พิจารณามอบหมายให้หน่วยงานอื่นมหีน้าทีต่รวจสอบทบทวน
และแก้ไขบันทึกเพิ่มเติมได ้ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  

 
(๘) การจัดต้ังศูนย์... 



-๙- 

(๘) การจัดต้ังศูนย์ข้อมลูด้านสง่เสรมิการมีงานท า (ร่างมาตรา ๒๑) 
 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ พ.ศ. .... ก าหนดให้กรมการจัดหางาน  

จัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านส่งเสริมการมีงานท า เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบันทึกเพื่อการมีงานท า 
จากผู้ที่ก าลังศึกษาในสถานศึกษาหรือผู้ว่างงาน และข้อมูลด้านแรงงานจากนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ 
เพื่อรวบรวมข้อมูลอุปสงค์และอุปทานด้านแรงงานและสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อให้ เกิดการ              
ส่งเสริมการมีงานท า   

(๙) การส่งรายงานข้อมลูด้านแรงงาน (ร่างมาตรา ๒๓)      
 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ พ.ศ. .... ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ                         

ส่งข้อมูลด้านแรงงานให้แก่ศูนย์ข้อมูลด้านส่งเสริมการมีงานท า แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่ส่งข้อมูล                
ด้านแรงงานโดยไม่มีเหตุอันสมควร คณะกรรมการฯ สามารถรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้หน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องด าเนินการภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการส่งข้อมูลด้านแรงงานให้แก่ศูนย์ข้อมูลด้านส่งเสริมการมีงานท า เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นนโยบาย
ระดับชาติ การก ากับให้หน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติตามจึงควรเสนอให้นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มีอ านาจสั่งการ                 
ในเรื่องดังกล่าว 

(๑๐) นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ส่งข้อมูลด้านแรงงาน อาจมีสิทธิลดหย่อน
หรือยกเว้นภาษีเป็นกรณีพิเศษ (ร่างมาตรา ๒๔) 

 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ พ.ศ. ....  ใช้มาตรการทางภาษี             
เป็นมาตรการในการส่งเสริมการส่งข้อมูลด้านแรงงานโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร            
เพื่อก าหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ส่งข้อมูลด้านแรงงาน มีสิทธิได้รับลดหย่อนหรือยกเว้น
ภาษีเป็นกรณีพิเศษ 

  (๑๑) อ านาจพนกังานเจ้าหน้าที ่(ร่างมาตรา ๒๖) 
    ในการก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจอย่างใดอย่างหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ 
จะต้องค านึงถึงเหตุผล ความจ าเป็นและความเหมาะสมในการใช้อ านาจของฝ่ายปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริม
การมีงานท า ดังนี้ มีหนังสือสอบถามหรือเรียกนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง          
มาช้ีแจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานที่ เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณา  และเข้าไปใน
ส านักงานของนายจ้างหรือสถานประกอบการในระหว่างเวลาท าการเพื่อตรวจตรา ให้ค าแนะน า สอบถาม
ข้อเท็จจริง ถ่ายภาพ  ถ่ายส าเนาที่เกี่ยวกับการจ้างงาน และกระท าการอย่างอื่นเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในอันที่จะ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

 (๑๒) บทก าหนดโทษ (ร่างหมวด ๕) 
 ในการก าหนดโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญตัิส่งเสริมการมีงานท า

แห่ งชาติ พ.ศ. .... ได้ก าหนดไว้เฉพาะโทษปรับ เนื่ องจากร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นกฎหมายส่ งเสริม                             
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับบันทึกเพื่อการมีงานท าและข้อมูลด้านแรงงานเพื่อให้มีข้อมูล  

 
อุปสงค์… 



-๑๐- 

อุปสงค์และอุปทานด้านแรงงาน จึงได้ก าหนดโทษปรับส าหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามหนังสือสอบถาม หรือไม่ยอมให้
ข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสารหลักฐานแก่พนักงานเจ้าหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควร และนายจ้างเจ้าของสถาน
ประกอบการซึ่งไม่ได้บันทึกข้อมูลหรือไม่ส่งข้อมูล หรือบันทึกข้อมูลหรือส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ทั้งนี้ได้ก าหนด
อัตราโทษปรับให้เหมาะสมกับความผิดโดยพิจารณาเทียบเคียงกฎหมายอื่นในความผิดลักษณะเดียวกัน 

(๑๓) กรณีอ านาจเปรียบเทียบ (ร่างมาตรา ๓๑)  
 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ พ.ศ. ....  ได้ก าหนดให้อธิบดี          

ผู้ซึ่งอธิบดีกรมการจัดหางานมอบหมาย มีอ านาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร และให้ผู้ ว่า
ราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย มีอ านาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดใยจังหวัดที่ตน
รับผิดชอบ เพื่อให้คดีอาญาเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยไม่ต้องส่งส านวนดังกล่าว
เพื่อด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ก าหนดระยะเวลาช าระเงินค่าปรับเป็นเช่นเดียวกับการก าหนด
ระยะเวลาช าระเงินค่าปรับตามกฎหมายอื่น 

๗. การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย 
กรมการจดัหางานได้น าผลจากการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ พ.ศ. .... มาประกอบการตรวจสอบและช้ีแจงร่างพระราชบัญญัติฯ  ในช้ัน             
การประชุมเพื่อตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวง
แรงงาน ซึ่งผลการพิจารณาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติฯ ที่กรมการจัดหางานเสนอมา                    
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจหรือความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไป         
ตามเจตนารมณ์ในการมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการมีงานท า                   
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กองนิติการ 
กรมการจัดหางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


