
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
วาดวยการใหกูยืมเงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๘ วรรคสอง และมาตรา ๓๙ (๓) แหง

พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงานโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

วาดวยการใหกูยืมเงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหบังคับใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานวาดวย

การใหกูยืมเงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
ขอ ๔  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ังอ่ืนใด ในสวนที่กําหนดไวแลวใน

ระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 
ขอ ๕  ใหประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานรักษาการตาม

ระเบียบนี ้
 

หมวด ๑ 
ความทั่วไป 

   
 

ขอ ๖  กองทุนอาจใหกูยืมเงินเพื่อใชจายเกี่ยวกับการสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงานแกผูมีสิทธิกูยืมเงินกองทุน ดังตอไปนี ้

(๑) ผูรับการฝก 
(๒) ผูดําเนินการฝก 
(๓) ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 
(๔) ผูประกอบกิจการ 
 
ขอ ๗  ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งไมนอยกวาหาคน

แตไมเกินเกาคน เพ่ือพิจารณากลั่นกรองการใหกูยืมเงินตามขอ ๖ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๘๗ ง/หนา ๓/๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๘  การพิจารณาใหกูยืมเงินกองทุนตองคํานึงถึงสถานะทางการเงินของ

กองทุนความจําเปนและเหมาะสมในการกูยืมเงิน รวมทั้งประโยชนในการพัฒนาฝมือแรงงาน 
 

หมวด ๒ 
หลักเกณฑการใหกูยืมเงิน 

   
 

ขอ ๙  ผูที่จะขอกูยืมเงินจากกองทุนตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม 
ดังตอไปนี้ 

กรณีผูรับการฝก 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุตั้งแตสิบหาปบริบูรณ แตไมเกินหาสิบหาป 
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๔) มีรายไดไมเกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท 
(๕) ไมเปนลูกหนี้ของกองทุน 
กรณีผูดําเนินการฝก ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน หรือผูประกอบ

กิจการตองเปนบุคคลธรรมดาหรือเปนนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยไมเปนบุคคลลมละลายและไม
เปนลูกหนี้ของกองทุน 

 
ขอ ๑๐  ผูกูยืมเงินตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในการกูยืมเงิน ดังตอไปนี ้
(๑) ตองไมนําเงินที่ไดรับจากการกูยืมเงินไปใชผิดวัตถุประสงคตามที่ระบุไวใน

สัญญากูยืมเงิน 
(๒) กรณีเปนผูรับการฝก หรือผูดําเนินการฝก จะตองเขารับการฝกอบรมหรือ

ดําเนินการฝกอบรมใหครบตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร 
 
ขอ ๑๑  ผูประสงคจะขอกูยืมเงินกองทุนใหย่ืนคําขอกูยืมเงิน ณ จังหวัดที่เปน

ที่ตั้งของสถานที่ฝก หรือสถานประกอบกิจการที่ดําเนินการฝกอบรม หรือสถานที่ทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน 

การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานครใหย่ืนคําขอ ณ กรมพัฒนา
ฝมือแรงงานหรือหนวยงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงานที่ตั้งอยูในเขตตางๆ สําหรับในจังหวัดอื่น
ใหย่ืน ณ หนวยงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงานที่ตั้งอยูในจังหวัดนั้น 

 
ขอ ๑๒  ใหผูรับการฝกกูยืมเงินเพื่อใชจายเกี่ยวกับการเขารับการฝกอบรมฝมือ

แรงงานเฉพาะเปนคาอาหาร คาที่ พัก และคาเดินทางไดไม เกินวงเงินและระยะเวลาที่
คณะกรรมการกําหนด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๓  ใหผูดําเนินการฝก ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน หรือผู
ประกอบกิจการกูยืมเงินเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงาน หรือการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน แลวแตกรณี โดยใหกู ยืมไดไมเกินวงเงินและระยะเวลาที่
คณะกรรมการกําหนด 

 
ขอ ๑๔  การคัดเลือกผูมีสิทธิกูยืมเงินจากกองทุน ใหอยูภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี ้
(๑) สาขาอาชีพที่จะเขารับการฝกอบรมฝมือแรงงาน หรือดําเนินการฝกอบรม

ฝมือแรงงานตองเปนไปตามประกาศที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญตัสิงเสริม
การพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

(๒) มาตรฐานฝมือแรงงานที่ทดสอบตองเปนมาตรฐานฝมือแรงงานตามมาตรา 
๒๒ หรือมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

(๓) กรณีผูรับการฝกเปนผูกูยืมเงิน ใหพิจารณาจากรายไดและความจําเปนที่
ตองกูยืมเงิน 

(๔) กรณีผูดําเนินการฝก ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน หรือผู
ประกอบกิจการเปนผูกูยืมเงินตองจัดทําคําขอตามแบบที่กรมพัฒนาฝมือแรงงานกําหนด 

(๕) เง่ือนไขอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 
ขอ ๑๕  ผูกูยืมเงินที่เปนผูรับการฝกตองจัดทําหนังสือรับรองรายไดและใหบุคคล

ใดบุคคลหนึ่งดังตอไปนี้ เปนผูรับรอง 
(๑) ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๓ ข้ึนไป 
(๒) ขาราชการทหารหรือขาราชการตํารวจตั้งแตช้ันสัญญาบัตรขึ้นไป 
(๓) ลูกจางประจําของสวนราชการ พนักงานราชการหรือพนักงานของรัฐที่มี

เงินเดือนหรือคาจางประจําตั้งแตหนึ่งหมื่นบาท ข้ึนไป 
(๔) นายจางของผูกูยืมเงิน 
(๕) ผูบริหารหรือสมาชิกองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผูปกครองทองที่ระดับ

กํานันหรือผูใหญบาน 
 
ขอ ๑๖  ใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานหรือหนวยงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

ตามขอ ๑๑ ที่ไดรับคําขอทําการพิจารณาคําขอกูยืมเงินพรอมหลักฐานประกอบใหเรียบรอยแลว
นําเสนอเขาสูการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแตงตั้ง 

เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบแลว ใหดําเนินการขออนุมัติเงิน
กูยืม และแจงผลการพิจารณาคําขอกูยืมเงิน ใหผูกูยืมเงินทําสัญญาตามแบบทายระเบียบนี ้

การจายเงินกูยืมใหถือปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
 
ขอ ๑๗  ในการทําสัญญากูยืมเงิน ใหดําเนินการดังตอไปนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) กรณีผูรับการฝก ใหบุคคลที่สามารถเปนผูรับรองรายไดตามขอ ๑๕ เปนผู
ค้ําประกันตามแบบหนังสือค้ําประกันทายระเบียบนี้ 

(๒) กรณีผูดําเนินการฝก ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน หรือผู
ประกอบกิจการใหมีหลักประกัน ดังนี ้

(ก) พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือ 
(ข) หนังสือค้ําประกันของธนาคาร ตองมีจํานวนเงินค้ําประกันไมนอยกวาวงเงิน

กูยืมและตองมีระยะเวลาค้ําประกันเกินกวาระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาไมนอยกวาหนึ่งป 
(๓) ระยะเวลาในการใหกูยืมเงินใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหมวดนี ้
การชําระหนี้เงินกูยืมและดอกเบี้ยตามวรรคหนึ่ง ที่ชําระดวยธนาณัติ หรือชําระ

เงินผานธนาคาร ใหผูกูยืมเงินสงเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของใหแกกองทุนเพื่อใชในการบันทึก
บัญชีลูกหนี้ 

 
หมวด ๓ 

หลักเกณฑการจายเงินกองทุน 
   

 
ขอ ๑๘  ใหกรมพัฒนาฝมือแรงงาน หรือหนวยงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

ตามขอ ๑๑ ที่ไดรับคําขอจัดทําและบันทึกรายละเอียดตางๆ ลงในทะเบียนลูกหนี้สําหรับผูไดรับ
การอนุมัติเงินกูยืมตามแบบที่กรมพัฒนาฝมือแรงงานกําหนด 

 
ขอ ๑๙  ใหผูรับการฝกที่ไดรับอนุมัติกูยืมเงินกองทุนเปดบัญชีเงินฝากประเภท

ออมทรัพยที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชยที่เปนรัฐวิสาหกิจอื่นที่
คณะกรรมการเห็นชอบ 

 
ขอ ๒๐  เงินกูยืมที่จายใหผูรับการฝก ผูดําเนินการฝก ผูดําเนินการทดสอบ

มาตรฐานฝมือแรงงาน หรือผูประกอบกิจการ ใหจายเปนเช็คขีดครอมสั่งจายชื่อผูกูยืมเงิน และให
ขีดฆาคําวา “หรือผูถือ” ออก 

 
หมวด ๔ 

หลักเกณฑการชําระเงินกูยืมคืนกองทุน 
   

 
ขอ ๒๑  ใหผูกูยืมเงินชําระหนี้เงินกูยืมคืนกองทุนพรอมดอกเบี้ยตามอัตราที่

คณะกรรมการกําหนด นับตั้งแตลงนามในสัญญาตามแบบทายระเบียบ และไดรับเช็คแลว โดยให
ชําระคืนใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา 

การคิดดอกเบี้ยใหเร่ิมนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ผูกูยืมเงินรับเงินกูจนถึงวันที่ผูใหกู
ไดรับชําระหนี้เสร็จสิ้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรณีผูกูยืมเงินเปนผูรับการฝก ใหนับเวลาเริ่มตนในการชําระคืนเงินกูและการคดิ
ดอกเบี้ยหลังจากเสร็จสิ้นการฝกแลวสามสิบวัน ทั้งนี้ โดยใหระบุไวในสัญญาใหชัดเจน 

 
ขอ ๒๒  ใหผูกูยืมเงินชําระหนี้เงินกูยืม และดอกเบี้ย ดวยวิธีการผอนชําระหนี้

เปนประจําทุกเดือน โดย 
(๑) เงินสด หรือเช็คที่ธนาคารรับรอง หรือตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติ หรือ 
(๒) ชําระเงินผานธนาคาร หรือ 
(๓) วิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 
ขอ ๒๓  ผูกูยืมเงินอาจขออนุญาตผอนผันเปนหนังสือตอคณะกรรมการ เพ่ือ

ผอนผันระยะเวลาการชําระหนี้เงินกูยืม หากไดรับอนุญาตใหถือวาผูกูยืมเงินไมเปนผูผิดนัดการ
ชําระหนี้เงินกูยืม 

ในกรณีที่ผูกูยืมเงินผิดนัดชําระหนี้ กอนที่จะมีการบอกเลิกสัญญา ใหคิดดอกเบี้ย
ใหแกผูกูยืมเงินในอัตรารอยละสิบหาตอป 

 
ขอ ๒๔  การคิดดอกเบี้ยตามขอ ๒๓ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร คณะกรรมการ

อาจพิจารณาใหระงับการคิดดอกเบี้ยในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได ทั้งนี้ ยกเวนดอกเบี้ยซึ่งเกิดจาก
ผูกูยืมเงินนําเงินที่ไดรับจากการกูไปใชผิดวัตถุประสงคตามที่ระบุในสัญญา และกรมพัฒนาฝมือ
แรงงานไดบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินกูคืน 

 
ขอ ๒๕  การคิดดอกเบี้ยเงินกูยืมใหใชระบบบัญชีเกณฑคงคาง โดยใหทําการคิด

ดอกเบี้ยจากเงินตนคงเหลือทุกวันสิ้นเดือนแลวตั้งเปนดอกเบี้ยคางรับ 
 
ขอ ๒๖  การรับชําระคืนเงินกูยืมแตละเดือน ใหนําไปชําระดอกเบี้ยคางรับตาม

ขอ ๒๕ กอนสวนที่เหลือใหนําไปชําระดอกเบี้ยนับถึงวันที่ชําระหนี้แตละครั้ง และเงินตนคงเหลือ
ตามลําดับ 

 
ขอ ๒๗  ภายใตขอบังคับของขอ ๒๑ ขอ ๒๒ หรือขอ ๒๓ หากผูกูยืมเงินไมชําระ

หนี้เงินกูยืมและดอกเบี้ยใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา หรือตามระยะเวลาที่
ไดรับการผอนผันของคณะกรรมการ หรือไมชําระหนี้เงินกูยืมและดอกเบี้ยติดตอกันเกินสามเดือน 
รวมทั้งกรณีเมื่อปรากฏในภายหลังวาผูกูยืมเงินไมมีสิทธิกูยืมเงินหรือไดแจงขอความอันเปนเทจ็ใน
สาระสําคัญเกี่ยวกับการใหกูยืมเงิน ใหผูใหกูยืมเงินมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและดําเนินการตาม
กฎหมายเพื่อบังคับชําระหนี้ตอไป 

การคิดดอกเบี้ยภายหลังการบอกเลิกสัญญา ใหคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละสิบหา
ตอปนับแตวันที่ผูกูไดรับหนังสือบอกเลิกสัญญา 

 
หมวด ๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การประนอมหนี้ และการตดัหนี้สูญ 
   

 
ขอ ๒๘  ในกรณีที่ผูใหกูยืมเงินบอกเลิกสัญญาแลว และยังไมสงพนักงานอัยการ

ดําเนินคดีถาผูกูยืมเงินมีคําขอประนอมหนี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจประนอมหนี้กับผูขอได 
ในกรณีมีคําขอประนอมหนี้ในระหวางดําเนินการในชั้นพนักงานอัยการ ใหอธิบดี

หรือผูที่อธิบดีมอบหมายสามารถพิจารณาใหมีการประนอมหนี้ไดตามระเบียบของทางราชการที่
เก่ียวของโดยใหพิจารณารวมกับพนักงานอัยการ 

การทําสัญญาประนอมหนี้ตามวรรคหนึ่ง ตองคํานวณจํานวนหนี้ที่จะประนอมหนี้
เต็มจํานวนที่คางชําระทั้งเงินตนคงเหลือและดอกเบี้ยที่คางชําระ นับจนถึงวันที่ทําสัญญาประนอม
หนี้ และใหตกลงผอนชําระหนี้ตามสัญญาประนอมหนี้ได ดังนี้ 

(๑) หากเงินตนคงเหลือและดอกเบี้ยคางชําระรวมกันแลวไมเกินหาหมื่นบาท ให
ผอนชําระหนี้ไดไมเกินสี่เดือน 

(๒) หากเงินตนคงเหลือและดอกเบี้ยคางชําระรวมกันแลวเกินกวาหาหมื่นบาท 
แตไมเกินหนึ่งแสนบาทใหผอนชําระหนี้ไดไมเกินหกเดือน 

(๓) หากเงินตนคงเหลือและดอกเบี้ยคางชําระรวมกันแลวเกินกวาหนึ่งแสนบาท
ใหผอนชําระหนี้ไดไมเกินสิบสองเดือน 

การชําระหนี้ตามสัญญาประนอมหนี้ ใหคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละสิบหาตอป 
และใหนําขอความในขอ ๒๕ และขอ ๒๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
ขอ ๒๙  ในการทําสัญญาประนอมหนี้ตามขอ ๒๗ ใหผูกูยืมเงินจัดทําสัญญาค้ํา

ประกันหรือจัดหาหลักประกันใหไวแกผูใหกูยืมเงิน โดยใหนําความในขอ ๑๗ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 
ขอ ๓๐  ในกรณีที่ผูกูยืมเงินที่เปนผูรับการฝกตายหรือถูกศาลส่ังใหเปนคน

สาบสูญในระหวางสัญญากูยืมเงิน หรือในระหวางผิดนัดชําระหนี้ หรือในระหวางถูกดําเนินการ
ตามกฎหมายเพื่อบังคับชําระหนี้ หรือในระหวางสัญญาประนีประนอมยอมความ ใหอธิบดีหรือผู
ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ทําการสรุปรายละเอียดของยอดหนี้คงคาง และรวบรวมเอกสารหลักฐานที่
แสดงถึงการตายของผูกู ยืมเงิน หรือคําพิพากษาของศาลที่ ส่ังใหเปนคนสาบสูญ นําเสนอ
คณะกรรมการเพื่อขออนุมัติตัดหนี้สูญ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 
ขอ ๓๑  ความในหมวดนี้ ใหใชบังคับแกผูกูยืมเงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานที่

จัดตั้งข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรีและดําเนินการบริหารกองทุนตามระเบียบกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคมวาดวยกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยอนุโลม 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จุฑาธวัช  อินทรสุขศรี 
ประธานคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 
๑.  สัญญากู ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน (ผูดําเนินการฝกอบรม/

ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน/ผูประกอบกิจการ) 
๒.  สัญญากูยืมเงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน (ผูรับการฝก) 
๓.  หนังสือค้ําประกันการกูยืมเงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
 

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ 

 


