
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
วาดวยการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการบริหารกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคส่ี และมาตรา ๓๙ (๓) แหง

พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังจงึวางระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

วาดวยการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 
๒๕๔๗” 

 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ังอ่ืนใด ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ให

ใชระเบียบนี้แทน 
 
ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“กองทุน” หมายความวา กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
“เงินกูยืม” หมายความวา เงินกูยืมกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
“เงินสมทบ” หมายความวา เงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
 
ขอ ๕  ใหปลัดกระทรวงแรงงานรักษาการตามระเบียบนี้ 

 
หมวด ๑ 
หลักท่ัวไป 

   
 

ขอ ๖  กองทุนมีวัตถุประสงค เพื่อเปนทุนหมุนเวียนสําหรับใชจายเกี่ยวกับการ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

 
ขอ ๗  กองทุนประกอบดวย 

                                                 
๑ รก.๒๕๔๗/พ๑๒๐ง/๔๔/๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) เงินที่โอนมาจากเงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติ
คณะรัฐมนตรีและดําเนินการบริหารกองทุนตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวา
ดวยกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๙ 

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให 
(๓) เงินสมทบที่ผูประกอบกิจการสงเขากองทุน 
(๔) เงินและหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหกองทุน 
(๕) ดอกผลหรือผลประโยชนที่เกิดจากกองทุน 
(๖) เงินและหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนนอกจาก (๑) ถึง (๕) ท่ีกองทุน

ไดรับไมวากรณีใด 
 

หมวด ๒ 
การบริหารกองทุน 
   

 
ขอ ๘  คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกองทุนไมเกินรอยละหาของเงินกองทุนแต

ละปเพื่อเปนคาใชจายในการบริหารกองทุน โดยใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานจัดทําประมาณการ
รายรบัรายจายประจํา เสนอคณะกรรมการใหความเห็นชอบ 

 
หมวด ๓ 
การรับเงิน 

   
 

ขอ ๙  การรับเงินกองทุนใหรับไดในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) เปนเงินสด หรือเช็ค หรือต๋ัวแลกเงิน หรือธนาณัติ 
(๒) ชําระผานธนาคาร 
(๓) ตามวิธีการที่กรมพัฒนาฝมือแรงงานกําหนด โดยความเห็นชอบของ

กระทรวงการคลัง 
 
ขอ ๑๐  เช็คที่รับทุกกรณีตองมีลักษณะและเงื่อนไข ดังน้ี 
(๑) เปนเช็คของธนาคารและตองมิใชเช็คโอนสลักหลัง 
(๒) เปนเช็คที่มีรายการครบถวนตามมาตรา ๙๘๘ แหงประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย 
(๓) เปนเช็คที่ออกในวันที่นําเช็คนั้นมาชําระ หรือเปนเช็คที่ลงวันที่กอนวันชําระ

ไมเกินเจ็ดวัน 
(๔) เปนเช็คขีดครอมสั่งจายเงินแก “กรมพัฒนาฝมือแรงงาน” หรอื “สถาบนั

พัฒนาฝมือแรงงานภาค...” หรอื “ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด...” หรอื “ศูนยพัฒนาฝมือ
แรงงานกรุงเทพมหานคร” และขีดคําวา “หรือผูถือ” ออก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมวด ๔ 
การจายเงิน 

   
 

ขอ ๑๑  การจายเงินกองทุนใหจายภายใตวัตถุประสงคของกองทุนตามขอ ๖ ใน
กรณีดังตอไปนี้ 

(๑) จายเปนเงินกูยืมใหแกผูรับการฝก 
(๒) จายเปนเงินกูยืมใหแกผูดําเนินการฝก หรือผูดําเนินการทดสอบมาตรฐาน

ฝมือแรงงานหรือผูประกอบกิจการ 
(๓) จายเปนเงินชวยเหลือหรืออุดหนุนตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศ

กําหนด 
(๔) จายเปนคาใชจายในการบริหารกองทุน 
(๕) จายตามภาระผูกพันที่โอนมาจากกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานที่จัดตั้งขึ้นตาม

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 
ขอ ๑๒  การจายเงินตามขอ ๑๑ ใหจายไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

โดยใหบุคคลดังตอไปนี้เปนผูมีอํานาจอนุมัติจายเงิน 
(๑) อธิบดี หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๖ หรอื

เทียบเทา สําหรับกรณีกรมพัฒนาฝมือแรงงานเปนผูจาย 
(๒) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค.. หรือผูอํานวยการศูนยพัฒนา

ฝมือแรงงานจังหวัด.. หรือผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานกรุงเทพมหานคร หรือผูซ่ึงอธิบดี
มอบหมาย ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๖ หรือเทียบเทา สําหรับกรณีสถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงานภาค.. หรือศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด.. หรือศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน
กรุงเทพมหานครเปนผูจาย 

 
ขอ ๑๓  การสั่งจายเงินเปนเช็ค ใหกระทําดังนี้ 
(๑) การสั่งจายเงินเปนเช็คจากบัญชี “เงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานบัญชีที่ ๒ 

บัญชีที่ ๓ และบัญชีที่ ๔” ตองมีผูลงลายมือช่ือในเช็ครวมกัน ๒ ฝาย ฝายละ ๑ คน คือ อธิบดี 
หรือรองอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ฝายหนึ่ง กับผูอํานวยการสํานักพัฒนามาตรฐานและ
ทดสอบฝมือแรงงาน หรือผูอํานวยการกลุมงานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน อีกฝายหนึ่ง 

(๒) การสั่งจายเงินเปนเช็คจากบัญชี “เงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด.. 
บัญชีที่ ๒, บัญชีที่ ๓ และบัญชีที่ ๔” ตองมีผูลงลายมือช่ือในเช็ครวมกัน ๒ ฝาย ฝายละ ๑ คน คือ 
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค.. ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด.. 
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานกรุงเทพมหานครหรือขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๖ หรือเทียบเทาฝายหนึ่ง กับขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งดํารงตําแหนง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไมต่ํากวาระดับ ๔ หรือเทียบเทา ท่ีปฏิบัติราชการในสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค.. หรือศูนย
พัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด.. หรือศูนยพัฒนาฝมือแรงงานกรุงเทพมหานคร อีกฝายหนึ่ง 

 
ขอ ๑๔  การจายเงินทุกครั้งใหมีหลักฐานการจาย และใหกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค.. ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด.. ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน
กรุงเทพมหานครเก็บไวเพื่อใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ 

 
หมวด ๕ 

การเก็บรักษาเงิน 
   

 
ขอ ๑๕  ใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานเปดบัญชีเงินฝากไวกับกระทรวงการคลังชื่อ

บัญชี “กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน” และนําเงินกองทุนฝากเขาบัญชีดังกลาว ท้ังนี้ เพื่อความ
คลองตัวใหเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจไวใชจายในกิจการภายในวงเงินที่ไดรับ
อนุมัติจากกระทรวงการคลังดังนี้ 

(ก) กรณีการเปดบัญชี ณ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ใหเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
๔ บัญชี ดังน้ี 

(๑) บัญชีเงินฝากออมทรัพย โดยใชชื่อบัญชีวา “เงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน
บัญชีที่ ๑” เพื่อนําฝากเงินที่รับจากการวางฎีกา เพื่อการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 
บัญชี “เงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานบัญชีที่ ๓” เพื่อรับโอนเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 
บัญชี “เงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานบัญชีที่ ๒” บัญชี “เงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานบัญชีที่ 
๔” บัญชี “เงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด.. บัญชีท่ี ๒” บัญชี “เงินกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงานจังหวัด.. บัญชีที่ ๔” เพื่อรับเงินสมทบและรับชําระหนี้เงินกูยืม กรณีที่เปนเงินสดหรือตั๋ว
แลกเงิน หรือธนาณัติ 

(๒) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน โดยใชชื่อบัญชีวา “เงินกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงานบัญชีที่ ๒” เพื่อรับเงินสมทบและรับชําระหนี้เงินกูยืม กรณีที่เปนเช็คหรือผานธนาคาร 
และเพื่อการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย บัญชี “เงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานบัญชีที่ ๑” 

(๓) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน โดยใชชื่อบัญชีวา “เงินกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงานบัญชีที่ ๓” เพื่อรับโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย บัญชี “เงินกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงานบัญชีที่ ๑” และเพื่อการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย บัญชี “เงินกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงานจังหวัด.. บัญชีที่ ๑” เพื่อจายเปนคาใชจายตามขอ ๑๑ และเพื่อสั่งจายเงินเขาบัญชีเงิน
ฝากที่กระทรวงการคลัง ชื่อบัญชี “กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน” 

(๔) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน โดยใชชื่อบัญชีวา “เงินกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงานบัญชีที่ ๔” เพื่อรับชําระหนี้เงินกูยืมที่โอนมาจากกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานที่จัดต้ังตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีเปนเช็คหรือผานธนาคาร และเพื่อ
การโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย บัญชี “เงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานบัญชีที่ ๑” 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ข) กรณีการเปดบัญชี ณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค.. ศูนยพัฒนาฝมือ
แรงงานจังหวัด.. ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานกรุงเทพมหานคร ใหเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร ๔ บัญชี 
ดังน้ี 

(๑) บัญชีเงินฝากออมทรัพย โดยใชชื่อบัญชีวา “เงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน
จังหวัด.. บัญชีที่ ๑” เพื่อรับโอนเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชี “เงินกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงานบัญชีที่ ๓” และเพื่อการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชี “เงินกองทุนพัฒนา
ฝมือแรงงานจังหวัด.. บัญชีท่ี ๓” 

(๒) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน โดยใชชื่อบัญชีวา “เงินกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงานจังหวัด.. บัญชีที่ ๒” เพื่อรับเงินสมทบและรับชําระหนี้เงินกูยืมและเพื่อการโอนเงินเขา
บัญชีเงินฝากออมทรัพย บัญชี “เงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานบัญชีที่ ๑” 

(๓) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน โดยใชชื่อบัญชีวา “เงินกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงานจังหวัด.. บัญชีที่ ๓” เพื่อรับโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย บัญชี “เงินกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด.. บัญชีที่ ๑” และเพื่อจายเปนคาใชจายตามขอ ๑๑ 

(๔) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน โดยใชชื่อบัญชีวา “เงินกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงานจังหวัด.. บัญชีที่ ๔” เพื่อรับชําระหนี้เงินกูยืมที่โอนมาจากกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานที่
จัดตั้งตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเพื่อการโอน
เงินเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย บัญชี “เงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานบัญชีที่ ๑” 

 
ขอ ๑๖  บรรดาเงินรายรับทั้งปวงของกองทุนสวนที่เกินวงเงินที่ไดรับอนุมัติจาก

กระทรวงการคลังตามขอ ๑๕ ใหนําสงเขาบัญชีเงินฝากที่กระทรวงการคลังชื่อบัญชี “กองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน” ภายในหาวันทําการถัดไป ทั้งนี้จะหักไวเพื่อการใดๆ ไมได 

 
หมวด ๖ 
การบัญช ี

   
 

ขอ ๑๗  การบัญชีใหจัดทําตามหลักบัญชีคู เกณฑคงคาง ตามหลักการและ
นโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ผังบัญชีมาตรฐานและมาตรฐานรายงานการเงินสําหรับ
หนวยงานภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังประกาศกําหนด 

 
ขอ ๑๘  ใหกรมพัฒนาฝมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค.. ศูนย

พัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด.. และศูนยพัฒนาฝมือแรงงานกรุงเทพมหานคร จัดทําบัญชีเพื่อบันทึก
รายการทางการเงินแสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกองทุน 

 
ขอ ๑๙  ทุกส้ินเดือนใหสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค.. ศูนยพัฒนาฝมือ

แรงงานจังหวัด.. และศูนยพัฒนาฝมือแรงงานกรุงเทพมหานคร จัดทํารายงานการรับจายเงินสงให



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรมพัฒนาฝมือแรงงานภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดไป และทุกส้ินปใหจัดทํางบการเงินกองทุน
ในปท่ีลวงมาแลว สงใหกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ภายในสามสิบวันนับจากวันส้ินปงบประมาณ 

 
ขอ ๒๐  ใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานปดบัญชีกองทุนตามปงบประมาณ และให

จัดทํารายงานงบการเงินของกองทุนในปท่ีลวงมาแลวภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ 
เพื่อสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบและสงสําเนารายงานงบการเงินใหกรมบัญชีกลาง
ทราบ 

 
ขอ ๒๑  ใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี ของกองทุนและ

รายงานผลการตรวจสอบใหอธิบดีทราบอยางนอยปละครั้ง 
 
ขอ ๒๒  วิธีปฏิบัติอื่นใดที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหนําระเบียบของทาง

ราชการมาใชบังคับโดยอนุโลม หากไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการได ใหขอทํา
ความตกลงกับกระทรวงการคลังเปนกรณีไป 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
จารุพงศ  เรืองสุวรรณ 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรพิมล/พิมพ 
๒๒ มีนาคม ๒๕๔๘ 

นวพร/สุนันทา/ตรวจ 
๒๒ เมษายน ๒๕๔๘ 

A+B 
 


