
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 
วาดวยการรับเงิน การจายเงนิ การเก็บรักษาเงิน 

และการบริหารกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคสี่ และมาตรา ๓๙ (๓) แหง

พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี ้

 
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  ใหปลัดกระทรวงแรงงานรักษาการตามระเบียบนี ้

 
หมวด ๑ 
หลักทั่วไป 

   
 

ขอ ๖  กองทุนมีวัตถุประสงค เพ่ือเปนทุนหมุนเวียนสําหรับใชจายเกี่ยวกับการ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

 
ขอ ๗  กองทุนประกอบดวย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง/หนา ๔๔/๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ 



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 
 

(๑) เ งินที่ โอนมาจากเงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานที่จัดตั้ง ข้ึนตามมติ
คณะรัฐมนตรีและดําเนินการบริหารกองทุนตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวา
ดวยกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๙ 

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให 
(๓) เงินสมทบที่ผูประกอบกิจการสงเขากองทุน 
(๔) เงินและหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหกองทุน 
(๕) ดอกผลหรือผลประโยชนที่เกิดจากกองทุน 
(๖) เงินและหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนนอกจาก (๑) ถึง (๕) ที่กองทุน

ไดรับไมวากรณีใด 
 

หมวด ๒ 
การบริหารกองทุน 
   

 
ขอ ๘๒  คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกองทุนไมเกินรอยละหาของเงินกองทุนใน

แตละป เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารกองทุน โดยใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานจัดทําประมาณการ
รายรับรายจายประจําป เสนอคณะกรรมการใหความเห็นชอบ 

 
หมวด ๓ 
การรับเงิน 

   
 

ขอ ๙๓  การรับเงินของกองทุนใหรับได ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนเงินสด หรือเช็ค หรือตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัต ิ
(๒) รับเงินสดผานธนาคาร 
(๓) โดยวิธีอ่ืนตามที่กรมพัฒนาฝมือแรงงานกําหนด โดยความเห็นชอบของ

กระทรวงการคลัง 
การรับเงินสดผานธนาคาร ใหผูชําระเงินสงสําเนาหลักฐานที่มีรายละเอียด

เก่ียวกับการชําระเงินดังกลาวใหแกกองทุนโดยเร็ว 
หากผูชําระเงินไมปฏิบัติตามวรรคสอง ใหถือวาผูกูยืมเงินยังไมไดชําระเงิน

ดังกลาว 
 
ขอ ๑๐๔  เช็คที่จะรับทุกกรณีตองมีลักษณะและเงื่อนไขดังนี้ 

                                                 
๒ ขอ ๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน วาดวยการ

รับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓ ขอ ๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน วาดวยการ

รับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

(๑) เปนเช็คของธนาคารและตองมิใชเช็คโอนสลักหลัง 
(๒) เปนเช็คมีรายการครบถวนตามมาตรา ๙๘๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย 
(๓) เปนเช็คที่ออกในวันที่นําเช็คนั้นมาชําระหรือเปนเช็คที่ลงวันที่กอนรับชําระ

ไมเกินเจ็ดวัน 
(๔) เปนเช็คขีดครอม 
กรณีเงินสมทบ หรือเงินที่มีผูบริจาคใหกองทุนหรือลูกหนี้ตามมาตรา ๒๘ (๑) 

หรือ (๒) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ส่ังจายเงินแก 
“เงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานบัญชีที่ ๒” สําหรับผูที่มีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ 
“เงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด....บัญชีที่ ๒” สําหรับผูที่มีภูมิลําเนาในเขตจังหวัดอื่น และ
ขีดคําวา “หรือผูถือ” ออก 

กรณีลูกหนี้เดิม ส่ังจายเงินแก “เงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานบัญชีที่ ๔” สําหรับ
ผูที่มีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ “เงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด.... บัญชีที่ 
๔” สําหรับผูที่มีภูมิลําเนาในเขตจังหวัดอื่น และขีดคําวา “หรือผูถือ” ออก 

 
หมวด ๔ 
การจายเงิน 

   
 

ขอ ๑๑  การจายเงินกองทุนใหจายภายใตวัตถุประสงคของกองทุนตามขอ ๖ ใน
กรณีดังตอไปนี้ 

(๑) จายเปนเงินกูยืมใหแกผูรับการฝก 
(๒) จายเปนเงินกูยืมใหแกผูดําเนินการฝก หรือผูดําเนินการทดสอบมาตรฐาน

ฝมือแรงงานหรือผูประกอบกิจการ 
(๓) จายเปนเงินชวยเหลือหรืออุดหนุนตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศ

กําหนด 
(๔) จายเปนคาใชจายในการบริหารกองทุน 
(๕) จายตามภาระผูกพันที่โอนมาจากกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานที่จัดตั้งข้ึนตาม

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 
ขอ ๑๒  การจายเงินตามขอ ๑๑ ใหจายไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

โดยใหบุคคลดังตอไปนี้เปนผูมีอํานาจอนุมัติจายเงิน 
(๑) อธิบดี หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๖ หรือ

เทียบเทา สําหรับกรณีกรมพัฒนาฝมือแรงงานเปนผูจาย 

                                                                                                                                            
๔ ขอ ๑๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน วาดวย

การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

(๒) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค.. หรือผูอํานวยการศูนยพัฒนา
ฝมือแรงงานจังหวัด.. หรือผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานกรุงเทพมหานคร หรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมาย ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๖ หรือเทียบเทา สําหรับกรณีสถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงานภาค . .  หรือศูนย พัฒนาฝมือแรงงานจั งหวัด . .  หรือศูนย พัฒนาฝมือแรงงาน
กรุงเทพมหานครเปนผูจาย 

 
ขอ ๑๓๕  การจายเงินเปนเช็ค ใหกระทําดังนี้ 
(๑) การจายเงินเปนเช็คจากบัญชี “เงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานบัญชีที่ ๒ 

บัญชีที่ ๓ และบัญชีที่ ๔” ตองมีผูลงลายมือช่ือในเช็ครวมกันสองฝาย ฝายละหนึ่งคน คืออธิบดี
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน หรือรองอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ฝายหนึ่ง กับผูอํานวยการสํานัก
พัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน หรือผูอํานวยการกองสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
หรือขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๗ ที่ปฏิบัติราชการในกรมพัฒนา
ฝมือแรงงานอีกฝายหนึ่ง 

(๒) การสั่งจายเงินเปนเช็คจากบัญชี “เงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด..
บัญชีที่ ๒ บัญชีที่ ๓ และบัญชีที่ ๔” ตองมีผูลงลายมือช่ือในเช็ครวมกันสองฝาย ฝายละหนึ่งคน 
คือ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค หรือผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด 
หรือขาราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค..หรือศูนยพัฒนา
ฝมือแรงงานจังหวัด.. ผูซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๗ ฝายหนึ่งกับขาราชการพลเรือนสามัญ
ที่ปฏิบัติราชการในสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค..หรือศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด..ซึ่งดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๔ อีกฝายหนึ่ง 

 
ขอ ๑๔  การจายเงินทุกครั้งใหมีหลักฐานการจาย และใหกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค.. ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด.. ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน
กรุงเทพมหานครเก็บไวเพ่ือใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ 

 
หมวด ๕ 

การเก็บรักษาเงิน 
   

 
ขอ ๑๕  ใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานเปดบัญชีเงินฝากไวกับกระทรวงการคลังช่ือ

บัญชี “กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน” และนําเงินกองทุนฝากเขาบัญชีดังกลาว ทั้งนี้ เพ่ือความ
คลองตัวใหเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจไวใชจายในกิจการภายในวงเงินที่ไดรับ
อนุมัติจากกระทรวงการคลังดังนี้ 

                                                 
๕ ขอ ๑๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน วาดวย

การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

(ก) กรณีการเปดบัญชี ณ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ใหเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
๔ บัญชี ดังนี้ 

(๑) บัญชีเงินฝากออมทรัพย โดยใชช่ือบัญชีวา “เงินกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงานบัญชีที่ ๑” เพ่ือนําฝากเงินที่รับจากการวางฎีกา เพ่ือการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากกระแส
รายวัน บัญชี “เงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานบัญชีที่ ๓” เพ่ือรับโอนเงินจากบัญชีเงินฝากกระแส
รายวัน บัญชี “เงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานบัญชีที่ ๒” บัญชี “เงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน
บัญชีที่ ๔” บัญชี “เงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด.. บัญชีที่ ๒” บัญชี “เงินกองทุนพัฒนา
ฝมือแรงงานจังหวัด.. บัญชีที่ ๔” เพ่ือรับเงินสมทบและรับชําระหนี้เงินกูยืม กรณีที่เปนเงินสดหรือ
ตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติ 

(๒) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน โดยใชช่ือบัญชีวา “เงินกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงานบัญชีที่ ๒” เพ่ือรับเงินสมทบและรับชําระหนี้เงินกูยืม กรณีที่เปนเช็คหรือผานธนาคาร 
และเพ่ือการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย บัญชี “เงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานบัญชีที่ ๑” 

(๓) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน โดยใชช่ือบัญชีวา “เงินกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงานบัญชีที่ ๓” เพ่ือรับโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย บัญชี “เงินกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงานบัญชีที่ ๑” และเพ่ือการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย บัญชี “เงินกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงานจังหวัด.. บัญชีที่ ๑” เพ่ือจายเปนคาใชจายตามขอ ๑๑ และเพ่ือส่ังจายเงินเขาบัญชีเงิน
ฝากที่กระทรวงการคลัง ช่ือบัญชี “กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน” 

(๔) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน โดยใชช่ือบัญชีวา “เงินกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงานบัญชีที่ ๔” เพ่ือรับชําระหนี้เงินกูยืมที่โอนมาจากกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานที่จัดตั้งตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีเปนเช็คหรือผานธนาคาร และเพ่ือ
การโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย บัญชี “เงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานบัญชีที่ ๑” 

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

(๑) บัญชีเงินฝากออมทรัพย โดยใชช่ือบัญชีวา “เงินกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงานจังหวัด.. บัญชีที่ ๑” เพ่ือรับโอนเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชี “เงินกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงานบัญชีที่ ๓” และเพ่ือการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชี 
“เงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด.. บัญชีที่ ๓” 

(๒) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน โดยใชช่ือบัญชีวา “เงินกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงานจังหวัด.. บัญชีที่ ๒” เพ่ือรับเงินสมทบและรับชําระหนี้เงินกูยืมและเพื่อการโอนเงินเขา
บัญชีเงินฝากออมทรัพย บัญชี “เงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานบัญชีที่ ๑” 

(๓) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน โดยใชช่ือบัญชีวา “เงินกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงานจังหวัด.. บัญชีที่ ๓” เพ่ือรับโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย บัญชี “เงินกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด.. บัญชีที่ ๑” และเพ่ือจายเปนคาใชจายตามขอ ๑๑ 



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 
 

(๔) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน โดยใชช่ือบัญชีวา “เงินกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงานจังหวัด.. บัญชีที่ ๔” เพ่ือรับชําระหนี้เงินกูยืมที่โอนมาจากกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานที่
จัดตั้งตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเพ่ือการโอน
เงินเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย บัญชี “เงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานบัญชีที่ ๑” 

 
ขอ ๑๖  บรรดาเงินรายรับทั้งปวงของกองทุนสวนที่เกินวงเงินที่ไดรับอนุมัติจาก

กระทรวงการคลังตามขอ ๑๕ ใหนําสงเขาบัญชีเงินฝากที่กระทรวงการคลังช่ือบัญชี “กองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน” ภายในหาวันทําการถัดไป ทั้งนี้จะหักไวเพ่ือการใดๆ ไมได 

 
หมวด ๖ 
การบัญช ี

   
 

ขอ ๑๗๖  ใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานจัดทําบัญชีและรายงานการเงินของกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงานใหสอดคลองกับมาตรฐานการจัดทําบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด 
โดยสามารถพิจารณากําหนดใหสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค... ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน
จังหวัด... และศูนยพัฒนาฝมือแรงงานกรุงเทพมหานคร จัดทําบัญชีและรายงานการเงินให
สอดคลองกับหลักการและนโยบายบัญชีที่กรมพัฒนาฝมือกําหนด 

การปดบัญชี ใหกระทําปละครั้งโดยถือปงบประมาณเปนรอบปบัญชี และให
จัดทํางบการเงินพรอมรายละเอียดประกอบสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบภายใน 
๖๐ วัน นับตั้งแตวันสิ้นงวดบัญชี เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรับรองแลว ใหสง
งบการเงินดังกลาวใหกรมบัญชีกลางเพ่ือทราบตอไป 

เพ่ือประโยชนในการจัดทํางบการเงินในภาพรวมของแผนดิน ใหกรมพัฒนาฝมือ
แรงงานจัดสงขอมูลทางบัญชีของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานเขาสูระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

 
ขอ ๑๘๗  (ยกเลิก) 
 
ขอ ๑๙๘  (ยกเลิก) 
 
ขอ ๒๐๙  (ยกเลิก) 

                                                 
๖ ขอ ๑๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน วาดวย

การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗ ขอ ๑๘ ยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน วาดวยการรับ

เงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘ ขอ ๑๙ ยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน วาดวยการรับ

เงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) 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 
 

 
ขอ ๒๑  ใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี ของกองทุนและ

รายงานผลการตรวจสอบใหอธิบดีทราบอยางนอยปละครั้ง 
 
ขอ ๒๒  วิธีปฏิบัติอ่ืนใดที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหนําระเบียบของทาง

ราชการมาใชบังคับโดยอนุโลม หากไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการได ใหขอทํา
ความตกลงกับกระทรวงการคลังเปนกรณีไป 

 
 

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

ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

                                                                                                                                            
๙ ขอ ๒๐ ยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน วาดวยการรับ

เงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน วาดวยการรับเงิน การจายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการบริหารกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย/ผูจัดทาํ 
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

 

                                                 
๑๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๘๗ ง/หนา ๑๐/๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 


