
คําแนะนําวิธกีารคํานวณสดัสวนจํานวนลูกจางทีส่ถานประกอบกจิการที่มลีูกจางต้ังแต 100 คนขึ้นไป
ตองจัดใหมกีารฝกอบรมฝมือแรงงาน และการคาํนวณเงินสมทบกองทุนพฒันาฝมือแรงงานป 2549  

สําหรบัสถานประกอบกจิการ 
 

พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มาตรา 29 มาตรา 30 และมาตรา 31 
ประกอบกับประกาศกระทรวงแรงงานที่ออกตามความในมาตราดังกลาว กําหนดใหผูประกอบกิจการประเภท 
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือธุรกิจอยางอื่น ซึ่งมีลูกจางตั้งแต 100 คนขึ้นไปทุกทองที่สงเงินสมทบเขากองทุน
พัฒนาฝมือแรงงานในอัตรารอยละ 1 ของคาจางที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบ (เดือนละ 3,990 บาท)   
ในกรณีที่ไมจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานหรือจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานนอยกวาสัดสวนรอยละ 50  
ของลูกจางทั้งหมด โดยคํานวณจากจํานวนลูกจางที่ไมไดจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานหรือจัดใหมีการฝกอบรม
ฝมือแรงงานนอยกวาสัดสวนที่กฎหมายกําหนด และใหผูประกอบกิจการซึ่งอยูในขายบังคับยื่นแบบแสดง 
การจายเงินสมทบและรายงานการฝกอบรมฝมือแรงงานภายในเดือนกุมภาพันธของปถัดไปทุกป 
 

1.  กิจการที่อยูในขายบังคับ 
1.1 ใหผูประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือธุรกิจอยางอื่นซึ่งมีลูกจางตั้งแต 100 คนขึ้นไป

ทุกทองที่สงเงินสมทบเขากองทุนพัฒนาฝมือแรงงานในอัตรารอยละ 1 ของคาจางที่ใชเปนฐานในการคํานวณ 
เงินสมทบ โดยคํานวณจากจํานวนลูกจางที่ไมไดจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานหรือจัดใหมีการฝกอบรมฝมือ
แรงงานนอยกวาสัดสวนที่กฎหมายกําหนด ยกเวน 

(1) นายจางซึ่งประกอบกิจการเพาะปลูก ประมง ปาไม เล้ียงสัตวและนาเกลือ ซึ่งมิไดใชลูกจาง   
      ตลอดป และไมมีงานลักษณะอื่นรวมอยูดวย 
(2) นายจางซึ่งประกอบธุรกิจโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนเฉพาะที่เกี่ยวกับครู

และครูใหญ 
(3) ผูประกอบกิจการที่จัดฝกอบรมฝมือแรงงานในสัดสวนรอยละหาสิบของลูกจางทั้งหมด 

1.2 ผูประกอบกิจการใดมีหนาที่จายเงินสมทบอยูแลว ใหจายเงินสมทบตอไปแมภายหลงัจะมีลูกจางไมถึง 
100 คนก็ตาม  

       
2. การคํานวณสัดสวนจํานวนลูกจางที่ตองจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงาน ป 2549  
     (รอยละ 50 ของลูกจางทั้งหมด) 

2.1 กรณีผูประกอบกิจการมีลูกจางครบ 100 คนในป 2548 แมในป 2549 จะมีลูกจางไมถึง 100 คนก็ตาม  
ผูประกอบกิจการยังคงมีหนาที่ยื่นแบบแสดงการจายเงินสมทบ โดยคํานวณสัดสวนจํานวนลูกจางที่ตองจัดใหมี 
การฝกอบรมฝมือแรงงานในอัตรารอยละ 50 ของลูกจางทั้งหมด (คํานวณจากจํานวนลูกจางเฉลี่ยป 2549)  
โดยลูกจางเฉลี่ยป 2549 คํานวณจากจํานวนลูกจาง ณ วันสิ้นเดือนของทุกเดือน นับตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือน
ธันวาคม 2549 รวมกันหารดวยจํานวน 12 เดือน 
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ตัวอยางการคํานวณสัดสวนการฝกอบรมฝมือแรงงาน 
ตัวอยางที่ 1  กรณีผูประกอบกิจการมีลูกจางครบ 100 คนในป 2548 แมในป 2549 จะมีลูกจางไมถึง  
                   100 คนก็ตาม  

 ดังเชน ป 2549 ผูประกอบกิจการมีจํานวนลูกจาง ณ วันสิ้นเดือนมกราคม=90 คน, กุมภาพันธ=95 คน,  
มีนาคม=98 คน ,  เมษายน=99 คน ,  พฤษภาคม=96 คน ,  มิถุนายน=92 คน ,  กรกฎาคม=90 คน ,  
สิงหาคม=88 คน ,  กันยายน=85 คน ,  ตุลาคม=90 คน ,  พฤศจิกายน=95 คน  และธันวาคม=95 คน   
ผูประกอบกิจการตองจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานตามสัดสวนที่กฎหมายกําหนดจํานวนกี่คน 
 

 การคํานวณสัดสวนการฝกอบรมเพื่อประเมินเงินสมทบ 
1. จํานวนรวมของลูกจางในป 2549 (ณ วนัส้ินเดือน ม.ค. ถึง ธ.ค. รวม 12 เดือน)   = 1,113  คน  
     (90+95+98+99+96+92+90+88+85+90+95+95 =1,113) 
2. จํานวนลูกจางเฉลี่ยป 2549 (จํานวนรวมของลูกจางในป 2549 หารดวย 12 เดือน)  = 1,113/12  

           =  92.75 คน (92 คน) 
3. สัดสวนการฝกอบรม (รอยละ 50 ของลูกจางเฉลี่ยป 2549)              = 92 x 50/100   
                                                                                                                                   =  46  คน 
ในป 2549 ผูประกอบกิจการตองจดัใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกลูกจางตามสัดสวนที่   
 กฎหมายกําหนด ซึ่งคํานวณไดเทากับ  46 คน (รอยละ 50 เทากับ 46 คน) 

 

   หมายเหตุ      ผลลัพธของการคํานวณสัดสวนจํานวนลูกจางที่ตองฝกอบรมฝมือแรงงาน  ถามีเศษใหปดทิ้ง 
 

 
2.2 กรณีผูประกอบกิจการมีลูกจางครบ 100 คนขึ้นไปในระหวางป 2549 ใหยื่นแบบแสดงการจายเงิน

สมทบ โดยคํานวณสัดสวนจํานวนลูกจางที่ตองจัดใหมีการฝกอบรมฝมอืแรงงานในอัตรารอยละ 50 ของลูกจาง
ทั้งหมด (คํานวณจากจาํนวนลูกจางเฉลี่ยป 2549)  โดยลูกจางเฉลี่ยป 2549 คํานวณจากจํานวนลูกจาง  
ณ วันสิ้นเดือนของทุกเดือน นับตั้งแตเดือนที่มีลูกจางครบ 100 คนขึ้นไปจนถึงส้ินเดือนธันวาคม 2549 หารดวย
จํานวนเดือนดังกลาว  

 

ตัวอยางการคํานวณสัดสวนการฝกอบรมฝมือแรงงาน 
ตัวอยางที่ 2  กรณีผูประกอบกิจการที่มีลกูจางครบ 100 คนขึ้นไปในชวงระหวางป 2549 
ดังเชน ป 2549 ผูประกอบกิจการมีลูกจางครบ 100 คนขึ้นไปในเดือนมีนาคม 2549 และมีจํานวนลูกจาง  

ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม=100 คน, เมษายน=120 คน, พฤษภาคม=120 คน, มิถุนายน=130 คน, กรกฎาคม=130  คน
,สิงหาคม=140 คน, กันยายน=140, ตุลาคม=140 คน, พฤศจิกายน=150 คน และธันวาคม=150 คน ผูประกอบ
กิจการตองจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานตามสัดสวนที่กฎหมายกําหนดจํานวนกี่คน 

 

 การคํานวณสัดสวนการฝกอบรมเพื่อประเมินเงินสมทบ 
1. จํานวนรวมของลูกจางในป 2549 (ณ วนัส้ินเดือนม.ีค. ถึง ธ.ค. รวม 10 เดือน)       =  1,320    คน 
     (100+120+120+130+130+140+140+140+150+150 = 1,320) 
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  2. จํานวนลูกจางเฉลี่ยป 2549 (จาํนวนรวมของลูกจางในป 2549 หารดวย 10 เดือน)  = 1,320/10   
                  = 132  คน 

3. สัดสวนการฝกอบรม (รอยละ 50 ของลูกจางเฉลี่ยป 2549)                  = 132 x 50/100   
                                            =  66  คน 

  ในป 2549 ผูประกอบกิจการตองจดัใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกลูกจางตามสัดสวนที่ 
 กฎหมายกําหนด ซึ่งคํานวณไดเทากับ 66 คน (รอยละ 50 เทากับ 66 คน) 

   
3. การฝกอบรมฝมือแรงงาน 

3.1 ผูประกอบกิจการที่ดําเนินการจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกลูกจางของตน จะดําเนินการ 
จัดฝกอบรมเองหรือสงลูกจางของตนไปรับการฝกอบรมภายนอกกับสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงาน  
ที่นายทะเบียน (อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย) ใหความเห็นชอบก็ได ทั้งนี้ การฝกอบรมตองเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ผูประกอบกิจการจะไดรับสิทธิประโยชนในการยกเวนภาษีเงินไดเปนจํานวนรอยละรอย
ของรายจายที่ไดจายไปเปนคาใชจายในการฝกอบรมฝมือแรงงาน โดยผูประกอบกิจการจะตองสงหลักสูตรและ
รายการคาใชจายที่เกิดขึ้น (ถามี) ใหหนวยงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงานเห็นชอบ เพื่อประกอบการนําไป 
ขอยกเวนภาษีกับกรมสรรพากร  ทั้งนี้ หามมิใหผูดําเนินการฝกเรียกหรือรับเงินคาฝกอบรมหรือคาตอบแทน 
ในลักษณะใดๆ อันเกี่ยวกับการฝกอบรมฝมือแรงงานจากผูรับการฝก (มาตรา 15) 

3.2 ในสวนของสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 100 คนขึ้นไป ที่อยูในขายบังคับเงินสมทบกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน ที่ดําเนินการจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกลูกจางของตน นอกจากไดรับสิทธิประโยชน
ในการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับคาใชจายในการฝกอบรมฝมือแรงงานแลว สามารถนําจํานวนผูรับการฝกซึ่งเปน
ลูกจางไปประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน และถาจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานครบสัดสวน 
รอยละ 50 ของลูกจางทั้งหมด ไมตองจายเงินสมทบเขากองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน เพียงแตยื่นแบบแสดง 
การจายเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานประจําป 2549 (สท.2) ภายในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ 2550  

 

 การฝกอบรมฝมือแรงงานเพื่อประเมนิเงนิสมทบ ป 2549 
1. ประเภทการฝกอบรม และระยะเวลาการฝก 

1.1 การฝกยกระดับฝมือแรงงาน หมายความวา การที่ผูประกอบกิจการซึ่งเปนนายจางจัดให
ลูกจางไดฝกอบรมฝมือแรงงานเพิ่มเติมในสาขาอาชีพที่ลูกจางปฏิบัติงานอยูตามปกติ เพื่อใหลูกจางไดมีความรู
ความสามารถและทักษะในสาขาอาชีพนั้นสูงขึ้น โดยระยะเวลาการฝกอบรมตองสอดคลองกับหลักสูตร ทั้งนี้ ตอง
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง และจํานวนผูรับการฝกตองไมเกินกลุมละ 50 คน 

     1.2 การฝกเปลี่ยนสาขาอาชีพ หมายความวา การที่ผูประกอบกิจการซึ่งเปนนายจางจัดใหลูกจางได
ฝกอบรมฝมือแรงงานเพิ่มเติมในสาขาอาชีพอื่นที่ลูกจางมิไดปฏิบัติงานอยูตามปกติ เพื่อใหลูกจางไดมีความรู
ความสามารถที่จะทํางานในสาขาอาชีพอื่นนั้นไดดวย โดยระยะเวลาการฝกอบรมตองสอดคลองกับหลักสูตร ทั้งนี้ 
ตองไมนอยกวา 18 ชั่วโมง และจํานวนผูรับการฝกตองไมเกินกลุมละ 50  
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 2. การนับจํานวนผูรับการฝกเพื่อประเมินเงินสมทบ 
     2.1 รายชื่อผูรับการฝกตลอดทั้งปหามนับซ้ําคน ในปเดียวกันถาผูรับการฝกคนเดียวกันไดรับการฝก 
อบรมมากกวา 1 หลักสูตร ใหนับ 1 คน 1 หลักสูตร (แตในเรื่องการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับคาใชจายในการ
ฝกอบรม ผูประกอบกิจการสามารถนําคาใชจายในการฝกอบรมของลูกจางทุกคนไปยกเวนภาษีไดทุกหลักสูตร) 

2.2 ใหนับจํานวนลูกจางซึ่งเปนผูรับการฝก ที่ไดลาออกไปแลวในระหวางปดวย 
 

หมายเหต ุ   
  1. มิใหนําผูรับการฝกซึ่งเปนนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลที่ทางราชการสงมาฝกตามมาตรา 18  

แหงพระราชบญัญัติสงเสริมการพัฒนาฝมอืแรงงาน พ.ศ. 2545 มาประเมนิเงินสมทบ 
 2. มิใหนําผูรับการฝกเตรียมเขาทํางาน มาประเมินเงินสมทบ 
 3. มิใหนําผูรับการฝกที่เปนลูกจางของผูประกอบกจิการรายอื่น มาประเมนิเงินสมทบ 

 

4. การคํานวณเงินสมทบ ป 2549 
    4.1 กรณีผูประกอบกิจการไมจัดใหมีการฝกอบรมฝมอืแรงงานใหแกลูกจางของตนหรอืจัดใหมีการฝกอบรม
ฝมือแรงงานนอยกวาสัดสวนรอยละ 50 ของลูกจางทั้งหมด (คํานวณจากจํานวนลูกจางเฉลี่ยป 2549) ใหยื่นแบบ
แสดงการจายเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานประจําป 2549 ภายในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ 2550  
พรอมจายเงินสมทบเขากองทุนพัฒนาฝมอืแรงงานในอัตรารอยละ 1 ของคาจางที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบ 
โดยคํานวณจากจํานวนลูกจางที่ไมไดจัดใหมกีารฝกอบรมฝมอืแรงงานหรอืจดัใหมกีารฝกอบรมฝมอืแรงงานนอยกวา
สัดสวนที่กฎหมายกําหนด  
 4.2 กรณีผูประกอบกจิการจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกลูกจางของตนครบสัดสวนรอยละ 50 
ของลูกจางทั้งหมด (คํานวณจากจาํนวนลูกจางเฉลี่ยป 2549) ใหยื่นแบบแสดงการจายเงินสมทบกองทุนพัฒนา
ฝมือแรงงานประจําป 2549 ภายในเดือนมกราคมถึงกุมภาพนัธ 2550 โดยไมตองจายเงินสมทบเขากองทุนพัฒนา
ฝมือแรงงาน เนื่องจากจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานครบตามสัดสวนที่กฎหมายกําหนด 

ประกาศกระทรวงแรงงาน กําหนดคาจางข้ันต่าํและขัน้สงูที่ใชเปนฐานในการคาํนวณเงินสมทบ 
เปนเดือนละ  3,990 บาท 
 

สูตรการคาํนวณเงินสมทบ 
[(คาจางที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบ x อัตราเงินสมทบ 1%) x จํานวนเดือน] x จํานวนลูกจางที่

ไมไดจัดใหมีการฝกอบรมฝมอืแรงงานหรือจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานนอยกวาสัดสวนที่กฎหมายกําหนด  
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ตัวอยางการคาํนวณเงนิสมทบ 
 

ตามตัวอยางที ่1  กรณีผูประกอบกิจการมลีูกจางครบ 100 คนในป 2548 แมในป 2549 จะมีลูกจาง 
                         ไมถึง 100 คนก็ตาม  

 ดังเชน ป 2549 ผูประกอบกิจการมีจํานวนลูกจาง ณ วันสิ้นเดือนมกราคม=90 คน, กุมภาพันธ=95 คน,  
มีนาคม=98 คน ,  เมษายน=99 คน ,  พฤษภาคม=96 คน ,  มิถุนายน=92 คน ,  กรกฎาคม=90 คน ,  
สิงหาคม=88 คน, กันยายน=85 คน, ตุลาคม=90 คน, พฤศจิกายน=95 คน และธันวาคม=95 คน  จํานวนรวม 
ของลูกจางในป 2549 ณ วันสิ้นเดือนมกราคมถึงธันวาคม รวม 12 เดือน เทากับ 1,113 คน  โดยในป 2549  
ผูประกอบกิจการไดจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกลูกจางของตนแลว จํานวน 40 คน ดังนั้น ผูประกอบ
กิจการรายนี้ตองจายเงินสมทบเขากองทุนหรือไม และถาจายตองจายเปนจํานวนเงินเทาไร 
 

วิธีการคํานวณเงินสมทบ 
1. คํานวณสัดสวนจํานวนลกูจางที่ตองจดัใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงาน ป 2549 
    1.1 จํานวนลูกจางเฉลี่ยป 2549 (จํานวนรวมของลูกจางในป 2549 หารดวย 12 เดือน)  =  1,113/12 

                                =  92.75 คน (92 คน) 
   1.2 สัดสวนการฝกอบรม (รอยละ 50 ของลูกจางเฉลี่ยป 2549)     =  92 x 50/100    
              =  46    คน 
     ในป 2549 ผูประกอบกจิการตองจัดใหมกีารฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกลูกจางของตนตามสัดสวน 

ที่กฎหมายกําหนด ซึ่งคาํนวณไดเทากับ 46 คน  (รอยละ 50 เทากับ 46 คน) 
 2. คํานวณเงินสมทบ 

2.1 ป 2549  ผูประกอบกจิการจัดใหมีการฝกอบรมฝมอืแรงงานใหแกลูกจางของตนแลว จาํนวน 40 คน   
2.2 ป 2549 ผูประกอบกจิการตองจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกลูกจางของตนในสัดสวน 

รอยละ 50 ของลูกจางทั้งหมด (คํานวณจากจาํนวนลูกจางเฉลี่ยป 2549) จํานวน 46 คน 
2.3 เปรียบเทียบ จํานวนลูกจางที่จัดใหมีการฝกอบรมในป 2549 (40 คน) กับ สัดสวนจํานวนลูกจาง

ที่ตองจัดใหมีการฝกอบรมฝมอืแรงงานในป 2549 (46 คน)     
    ดังนั้น ในป 2549 ผูประกอบกิจการจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกลูกจางของตนนอยกวา

สัดสวนที่กฎหมายกําหนด จาํนวน  6 คน   
2.4 นําจํานวนลูกจางที่ไมไดจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานตามสัดสวนที่กฎหมายกําหนด จํานวน 

6 คน  มาคํานวณเงินสมทบ 
สูตรการคาํนวณเงินสมทบ 

   [(3,990 x 1%) x 12 เดือน] x 6 คน =  2,872.80  บาท 
 

ผูประกอบกิจการตองจายเงินสมทบเขากองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน เปนเงิน 2,872.80 บาท 
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ตัวอยางการคาํนวณเงนิสมทบ 
 

ตามตัวอยางที ่2  กรณีผูประกอบกจิการทีม่ีลูกจางครบ 100 คนขึ้นไปในชวงระหวางป 2549 
 ดังเชน ป 2549 ผูประกอบกิจการมีลูกจางครบ 100 คนขึ้นไปในเดือนมีนาคม 2549 และมีจํานวนลูกจาง  
ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม=100 คน, เมษายน=120 คน, พฤษภาคม=120 คน, มิถุนายน=130 คน, กรกฎาคม=130  คน
,สิงหาคม=140 คน, กันยายน=140, ตุลาคม=140 คน, พฤศจิกายน=150 คน และธันวาคม=150 คน จํานวนรวม 
ของลูกจางในป 2549 ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมถึงธันวาคม รวม 10 เดือน เทากับ 1,320 คน  โดยในป 2549  
ผูประกอบกิจการไดจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกลูกจางของตนแลว จํานวน 50 คน ดังนั้น ผูประกอบ
กิจการรายนี้ตองจายเงินสมทบเขากองทุนหรือไม และถาจายตองจายเปนจํานวนเงินเทาไร 

 

วิธีการคํานวณเงินสมทบ 
1. คํานวณสัดสวนจํานวนลกูจางที่ตองจดัใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงาน  
    1.1 จํานวนลูกจางเฉลี่ยป 2549 (จํานวนรวมของลูกจางในป 2549 หารดวย 10 เดือน)      =  1,320/10  
                     =  132  คน 
   1.2 สัดสวนการฝกอบรม (รอยละ 50 ของลูกจางเฉลี่ยป 2549)           = 132 x 50/100   
                  =  66    คน 

              ในป 2549 ผูประกอบกจิการตองจัดใหมกีารฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกลูกจางของตนตามสัดสวน 
ที่กฎหมายกาํหนด ซึ่งคาํนวณไดเทากับ 66 คน  (รอยละ 50 เทากับ 66 คน) 
 2. คํานวณเงินสมทบ 

     2.1  ป 2549  ผูประกอบกิจการจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกลูกจางของตนแลว จาํนวน 50 คน  
                 2.2  ป 2549 ผูประกอบกิจการตองจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกลูกจางของตนในสัดสวน 
รอยละ 50 ของลูกจางทั้งหมด (คํานวณจากจํานวนลูกจางเฉลี่ยป 2549) จํานวน 66 คน 

 2.3 เปรียบเทียบ จาํนวนลูกจางที่จัดใหมีการฝกอบรมในป 2549 (50 คน) กับ สัดสวนจํานวน 
ลูกจางที่ตองจดัใหมีการฝกอบรมฝมอืแรงงานในป 2549 (66 คน)     

    ดังนั้น ในป 2549 ผูประกอบกิจการจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกลูกจางของตนนอยกวา
สัดสวนที่กฎหมายกําหนด จาํนวน 16 คน   

2.4 นําจํานวนลูกจางที่ไมไดจดัใหมีการฝกอบรมฝมอืแรงงานตามสัดสวนที่กฎหมายกําหนด จํานวน 
16 คน มาคํานวณเงินสมทบ 

สูตรการคาํนวณเงินสมทบ 
   [(3,990 x 1%) x 10 เดือน] x 16 คน =  6,384  บาท 

ผูประกอบกิจการตองจายเงินสมทบเขากองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน เปนเงิน 6,384 บาท 
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5. กําหนดเวลาและสถานทีย่ื่นแบบแสดงการจายเงินสมทบ ป 2549 
 ประกาศกระทรวงแรงงานกําหนดใหผูประกอบกิจการซึ่งมีลูกจางตามที่กระทรวงแรงงานกําหนดยื่นแบบ
แสดงการจายเงินสมทบและรายงานการฝกอบรมฝมือแรงงานภายในเดือนกุมภาพันธของปถัดไปทุกป 
 

ใหผูประกอบกิจการยื่นแบบแสดงการจายเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ประจําป 2549 (สท.2)
ภายในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ 2550 ณ จังหวัดที่ตั้งของสํานักงานใหญที่ผูประกอบกิจการจดทะเบียน
ตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย 

กรุงเทพฯ ใหยื่น ณ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน สํานักงานสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน ชัน้ 4 ถ.มิตรไมตรี 
ดินแดง กรุงเทพฯ  

จังหวัดอื่น ใหยื่น ณ สถาบันพัฒนาฝมอืแรงงานภาค หรือศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด 
ในกรณีผูประกอบกจิการมีหนวยงานสาขาหรอืมีลูกจางทํางานในทองที่อื่นดวย ใหยื่นแบบแสดงการจายเงิน

สมทบและรายงานการฝกอบรมฝมือแรงงานรวมกันที่สํานักงานใหญ และใหนับรวมลูกจางของทุกสาขาไวดวย 
หากสํานักงานใหญประสงคจะใหสํานักงานสาขาเปนผูดาํเนินการยื่นแบบแทน ใหดําเนินการไดเฉพาะกรณีที่
สํานักงานใหญไมสามารถดําเนินการดังกลาวได  และไดแจงความประสงคใหสํานักงานสาขาเปนผูดําเนินการแทน  
ทั้งนี้ สํานักงานสาขาที่ดําเนินการแทนตองมีที่ตั้งที่แนนอน เชน มีการจดทะเบียนสาขาไวในหนังสอืรับรองของ 
กระทรวงพาณชิยหรอืมใีบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน  

 

แนวปฏิบัต ิ
 1. กรณีที่สํานักงานใหญประสงคจะใหสํานักงานสาขาเปนผูดําเนินการยื่นแบบ สท.2 แทน ใหทําหนังสือ
แจงความประสงควาจะใหสาขาใดเปนผูดําเนินการแทนตอหนวยงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน (สํานักงานสงเสริม
การพัฒนาฝมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค หรือศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด) ในจังหวัดที่เปนที่ตั้ง
ของสํานักงานใหญ และเมื่อสํานักงานสาขายื่นแบบ สท.2 ใหสําเนาหนังสือดังกลาวแจงหนวยงานของกรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน ในจังหวัดที่เปนที่ตั้งของสํานักงานสาขาทราบดวย พรอมแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนของ
กระทรวงพาณิชย หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ยื่นแบบ สท.2  
ใหสํานักงานใหญทําหนังสือแจงหนวยงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงานที่เปนที่ตั้งของสํานักงานใหญและสําเนา 
ใหหนวยงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ในจังหวัดที่เปนที่ตั้งของสํานักงานสาขาทราบทุกครั้ง 

การมอบอํานาจใหสํานักงานสาขาเปนผูดําเนินการยื่นแบบ สท.2 แทน ใหมอบสาขาใดสาขาหนึ่ง
เทานั้น จะมอบหลายสาขาไมได เนื่องจากการคํานวณเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานตองนําลูกจางของทุก
สาขาหรือลูกจางที่ทํางานในทองที่อื่นมานับรวมกัน ดังนั้น แตละสาขาจะแยกยื่นแบบ สท.2 ไมได 

2. กรณีที่สํานักงานใหญยกเลิกการมอบอํานาจของสํานักงานสาขาเดิม และมอบอํานาจใหมใหสํานักงาน
สาขาจังหวัดอื่นเปนผูดําเนินการแทน ใหสํานักงานใหญทําหนังสือแจงการเปลี่ยนแปลงสถานที่ยื่นแบบ สท.2  
ตอหนวยงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน (สํานักงานสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน
ภาค หรือศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด) ในจังหวัดที่เปนที่ตั้งของสํานักงานใหญ และสําเนาหนังสือดังกลาวแจง
หนวยงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงานในจังหวัดที่เปนที่ตั้งของสํานักงานสาขาเดิมที่แจงยกเลิก และแจงหนวยงาน
ของกรมพัฒนาฝมือแรงงานในจังหวัดที่เปนที่ตั้งของสํานักงานสาขาที่ดําเนินการแทนแหงใหม 
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6. การคํานวณเงินเพิ่ม ป 2549 
 มาตรา 31 ผูประกอบกิจการรายใดที่ไมจายเงินสมทบภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดหรือจายไมครบตาม

สัดสวนจํานวนผูรับการฝกอบรมกับจํานวนลูกจาง ตองจายเงินเพิ่มในอัตรารอยละ 1.5 ตอเดือนของเงินสมทบที่ยัง
ไมไดนําสงหรือของเงินสมทบที่ยังขาดอยู นับแตวันถัดจากวันที่ตองนําสงเงินสมทบ สําหรับเศษของเดือนถาถึง 
สิบหาวันหรือกวานั้นใหนับเปนหนึ่งเดือน ถานอยกวานั้นใหปดทิ้ง  

6.1 กรณีผูประกอบกิจการไมจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกลูกจางของตนหรือจัดใหมีการฝกอบรม
ฝมือแรงงานนอยกวาสัดสวนรอยละ 50 ของลูกจางทั้งหมด และถาไมจายเงินสมทบภายในเดือนมกราคมถึง
กุมภาพันธ 2550 หรือจายไมครบ ตองจายเงินเพิ่มในอัตรารอยละ 1.5 ตอเดือนของเงินสมทบที่ยังไมไดนําสงหรือ
ของเงินสมทบที่ยังขาดอยู นับแตวันถัดจากวันที่ตองนําสงเงินสมทบ สําหรับเศษของเดือนถาถึงสิบหาวันหรือกวา
นั้นใหนับเปนหนึ่งเดือน ถานอยกวานั้นใหปดทิ้ง  

6.2 กรณีผูประกอบกิจการจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกลูกจางของตนครบสัดสวนรอยละ 50 
ของลูกจางทั้งหมด แมยื่นแบบแสดงการจายเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานภายหลังเดือนกุมภาพันธ 2550   
ก็ไมตองจายเงินเพิ่มเขากองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน (เนื่องจากไมมีเงินสมทบที่ตองจาย) 

 

 การนับวันในการคํานวณเงินเพิ่ม 
“นับแตวันถัดจากวันที่ตองนําสงเงินสมทบ สําหรับเศษของเดือนถาถึงสิบหาวันหรือกวานั้นใหนับเปนหนึ่งเดือน

ถานอยกวานั้นใหปดทิ้ง” 
1. กฎหมายกําหนดใหยื่นแบบแสดงการจายเงินสมทบภายในเดือนกุมภาพันธของปถัดไปทุกป  ดังนั้น  

วันสุดทายที่จายเงินสมทบ คือ วันที่ 28 หรือ 29 กุมภาพันธ 
2. เร่ิมคิดเงินเพิ่มตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม เปนวันแรก (กฎหมายกําหนดใหคิดเงินเพิ่ม นับแตวันถัดจากวันที่

ตองนําสงเงินสมทบ) 
3. ระยะเวลาที่คางชําระใหนับเปน “เดือน” เศษของเดือนถาถึง 15 วันหรือกวานั้นใหนับเปน 1 เดือน 

ถานอยกวานั้นใหปดทิ้ง 
4. ถานําสงเงินสมทบภายในวันที่ 1 ถึงวันที่ 14 มีนาคม ไมตองจายเงินเพิ่ม เนื่องจากเศษของเดือนไมถึง 

15 วัน แตถานําสงเงินสมทบตั้งแตวันที่ 15 มีนาคมเปนตนไป ใหคิดเงินเพิ่มตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 
 

วิธีคํานวณเงินเพิ่ม 
1. อัตราเงินเพิ่ม “รอยละ 1.5 ตอเดือน” 
2. เงินเพิ่มใหคํานวณจาก “เงินสมทบที่ยังไมไดนําสง หรือเงินสมทบที่ยังขาดอยู” 
3. จํานวนเดือนที่คางชําระ 
 

สูตรการคาํนวณเงินเพิ่ม 
(เงินสมทบที่ยังไมไดนําสง x  อัตราเงินเพิ่ม 1.5% ตอเดือน) x  จํานวนเดือนที่คางชําระ (เดือน) 
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ตัวอยางการคาํนวณเงินเพิม่    
กรณีผูประกอบกิจการจายเงินสมทบเกินระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 
 

จากตัวอยางการคํานวณเงินสมทบตัวอยางที่ 1  กรณีผูประกอบกิจการมีลูกจางครบ 100 คน 
ในป 2548 แมในป 2549 จะมีลูกจางไมถงึ 100 คนก็ตาม 

ดังเชน ป 2549 ผูประกอบกิจการมจีํานวนรวมของลูกจาง ณ วันสิ้นเดือนมกราคมถงึธันวาคม 2549  
รวม 12 เดอืน เทากับ 1,113 คน จาํนวนลูกจางเฉลี่ยป 2549 เทากับ 92.75 (92)คน (1,113/12) สัดสวนการฝกอบรม
ป 2549 (รอยละ 50 ของลูกจางเฉลี่ยป 2549) เทากับ 46 คน (92x50/100) โดยในป 2549 ผูประกอบกจิการไดจัด
ใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกลูกจางแลว จํานวน 40 คน ซึ่งนอยกวาสัดสวนที่กฎหมายกําหนด จาํนวน 6 คน 
ดังนั้น ผูประกอบกจิการตองจายเงินสมทบเขากองทุนพฒันาฝมอืแรงงานในสวนที่ฝกไมครบตามสัดสวนที่กฎหมาย 
จํานวน 6 คน เปนเงิน  2,872.80 บาท  โดยผูประกอบกจิการยื่นแบบแสดงการจายเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมอื
แรงงานประจําป 2549  (สท.2) และจายเงินสมทบจํานวนดงักลาวในวันที่  17 มิถุนายน 2550  ซึ่งเกินระยะเวลา 
ที่กฎหมายกําหนด ผูประกอบกิจการรายนี้ตองจายเงินเพิ่มเปนจํานวนเทาไร 

 

วิธีการคํานวณเงินเพิ่ม 
 1. คํานวณระยะเวลาคางชาํระ 
     เร่ิมคิดเงินเพิ่มตั้งแตวันที่ 1 มีนาคมถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2550 (เศษของเดือนถาถึง 15 วัน หรือกวานัน้ 
ใหนับเปน 1 เดือน)   
     ระยะเวลาคางชําระ (1 ม.ีค.ถึง 17 มิ.ย. 2550)   =    4  เดือน   
 2. คํานวณเงินเพิ่ม 
     อัตรารอยละ 1.5 ตอเดือนของเงินสมทบที่ยังไมไดนําสง จาํนวน 2,872.80 บาท ตามระยะเวลาที่คาง
ชําระ นบัตั้งแตวันที่ 1 มีนาคมถึงวันที่ 17 มิถนุายน 2550 (4 เดือน) 

 

สูตรการคาํนวณเงินเพิ่ม 
  (2,872.80 x 1.5% ตอเดือน) x  4 เดือน =    172.36  บาท 
 

 ณ วันที่ 17 มิถนุายน  2550 ผูประกอบกิจการยื่นแบบแสดงการจายเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน
ประจําป 2549 (สท.2) ตองจายเงินสมทบ จํานวน 2,872.80 บาท และเงินเพิ่ม จํานวน 172.36 บาท รวมเปนเงิน
ที่ตองจายทั้งสิ้น จํานวน 3,045.16 บาท  
 สรุปวิธีการคํานวณเงินสมทบและเงินเพิ่ม 

1. ผูประกอบกจิการมีจํานวนรวมของลูกจางในป 2549 ณ วนัสิ้นเดือนตั้งแตเดือนมกราคมถึงธันวาคม 
รวม 12 เดือน (90+95+98+99+96+92+90+88+85+90+95+95)    = 1,113 คน 
จํานวนลูกจางเฉลี่ยป 2549         = 1,113/12  
           = 92.75 คน  (92 คน) 
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2. สัดสวนการฝกอบรมป 2549 (รอยละ 50 ของลูกจางเฉลี่ยป 2549)  = 92 x 50/100  = 46 คน   
ผูประกอบกจิการตองจัดใหมกีารฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกลูกจางตามสดัสวนที่กฎหมายกําหนด  
จํานวน 46 คน 

3. ป 2549 ผูประกอบกจิการจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกลูกจางของตนแลว จํานวน 40 คน 
เปรียบเทียบ จํานวนลูกจางที่จัดใหมีการฝกอบรมป 2549 (40 คน) กบั สัดสวนจํานวนลูกจางที่
ตองจัดใหมีการฝกอบรมฝมอืแรงงานป 2549 (46 คน)   
ผูประกอบกจิการจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานนอยกวาสัดสวนที่กฎหมายกําหนด ดังนั้น ตองจาย 
เงินสมทบเขากองทุนในสวนที่ฝกไมครบตามสัดสวนที่กฎหมายกําหนด จาํนวน 6 คน 

4. คํานวณเงินสมทบ [(3,990 x 1%) x 12 เดือน] x 6 คน    =  2,872.80 บาท 
5. ผูประกอบกจิการยื่นแบบแสดงการจายเงินสมทบกองทุนพฒันาฝมือแรงงานประจําป 2549 (สท.2)

และจายเงินสมทบเขากองทุนในวันที่ 17 มิถุนายน 2550 ซึ่งเกินระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 
5.1 คํานวณระยะเวลาคางชําระ  
       เร่ิมคิดเงินเพิ่มตั้งแตวันที ่1 มีนาคมถึง 17 มิถุนายน 2550 (เศษของเดอืนถาถึง 15 วัน หรือกวานั้น
ใหนับเปน 1 เดือน) 
      ระยะเวลาคางชําระ (1 ม.ีค.ถึง 17 มิ.ย.2550)   =  4 เดือน 
5.2 คํานวณเงินเพิ่ม 
    (2,872.80 x 1.5%) x 4 เดือน     =  172.36 บาท 

6. ผูประกอบกจิการตองจายเงินสมทบและเงินเพิ่ม  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ( 2,872.80 + 172.36 )    =  3,045.16   บาท 
 

 
จากตัวอยางการคํานวณเงินสมทบตัวอยางที่ 2  กรณีผูประกอบกิจการมีลูกจางครบ 100 คนขึ้นไป

ในชวงระหวางป 2549 
ดังเชน ป 2549 ผูประกอบกิจการมีจํานวนรวมของลูกจาง ณ วันสิน้เดือนมีนาคมถึงธันวาคม 2549  

รวม 10 เดอืน เทากบั 1,320 คน จาํนวนลูกจางเฉลี่ยป 2549 เทากบั 132 คน (1,320/10) สัดสวนการฝกอบรม 
ป 2549 (รอยละ 50 ของลูกจางเฉลี่ยป 2549) เทากับ 66 คน (132x50/100) โดยในป 2549 ผูประกอบกจิการ 
ไดจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกลูกจางแลว จาํนวน 50 คน ซึ่งนอยกวาสัดสวนที่กฎหมายกําหนด จํานวน 
16 คน ดังนัน้ ผูประกอบกจิการตองจายเงนิสมทบเขากองทุนพัฒนาฝมอืแรงงานในสวนที่ฝกไมครบตามสัดสวนที่
กฎหมายกําหนด จาํนวน 16 คน เปนเงิน  6,384 บาท  โดยผูประกอบกิจการยื่นแบบแสดงการจายเงินสมทบกองทุน
พัฒนาฝมอืแรงงานประจําป 2549  (สท.2) และจายเงินสมทบจํานวนดังกลาวในวันที่ 14 เมษายน 2550  ซึ่งเกิน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ผูประกอบกจิการรายนี้ตองจายเงินเพิ่มเปนจํานวนเทาไร 
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วิธีการคํานวณเงินเพิ่ม 

 1. คํานวณระยะเวลาคางชาํระ 
     เร่ิมคิดเงินเพิ่มตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 14 เมษายน 2550 (เศษของเดือนถาถึง 15 วัน หรือกวานัน้ 
ใหนับเปน 1 เดือน ถานอยกวานั้นใหปดทิ้ง)  เศษของเดือนเม.ย. 14 วันไมถึง 15 วันใหปดทิ้ง 
     ระยะเวลาคางชําระ (1 ม.ีค.ถึง 14 เม.ย. 2550)   =      1  เดือน   
 2. คํานวณเงินเพิ่ม 
     อัตรารอยละ 1.5 ตอเดือนของเงินสมทบที่ยังไมไดนําสง จํานวน 6,384 บาท ตามระยะเวลาที่คาง
ชําระ นบัตั้งแตวันที่ 1 มีนาคมถึงวันที่ 14 เมษายน 2550 (1 เดือน) 

สูตรการคาํนวณเงินเพิ่ม 
  (6,384 x 1.5% ตอเดือน) x  1 เดือน =    95.76  บาท 
 

 ณ วันที ่14 เมษายน  2550 ผูประกอบกจิการยื่นแบบแสดงการจายเงินสมทบกองทุนพฒันาฝมือแรงงาน
ประจําป 2549 (สท.2) ตองจายเงินสมทบ จาํนวน 6,384 บาท และเงินเพิ่ม จํานวน 95.76 บาท รวมเปนเงินที่
ตองจายทั้งสิน้ จํานวน 6,479.76 บาท  
 สรุปวิธีการคํานวณเงินสมทบและเงินเพิ่ม 

1. ผูประกอบกจิการมีจํานวนรวมของลูกจางในป 2549 ณ วันสิ้นเดือนตั้งแตเดือนมีนาคมถึงธันวาคม 
รวม 10 เดือน (100+120+120+130+130+140+140+140+150+150)     = 1,320 คน 
จํานวนลูกจางเฉลี่ยป 2549           = 1,320/10 = 132 คน   

2. สัดสวนการฝกอบรมป 2549 (รอยละ 50 ของลูกจางเฉลี่ยป 2549)    = 132x50/100 = 66 คน   
ผูประกอบกจิการตองจัดใหมกีารฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกลูกจางตามสดัสวนที่กฎหมายกําหนด  
จํานวน  66 คน 

3. ป 2549 ผูประกอบกจิการจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกลูกจางของตนแลว จํานวน 50 คน 
เปรียบเทียบ จํานวนลูกจางที่จัดใหมีการฝกอบรมป 2549 (50 คน) กบั สัดสวนจํานวนลูกจางที่
ตองจัดใหมีการฝกอบรมฝมอืแรงงานป 2549 (66 คน)   
ผูประกอบกจิการจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานนอยกวาสัดสวนที่กฎหมายกําหนด ดังนั้น ตองจาย 
เงินสมทบเขากองทุนในสวนที่ฝกไมครบตามสัดสวนที่กฎหมายกําหนด จาํนวน 16 คน 

4. คํานวณเงินสมทบ [(3,990 x 1%) x 10 เดือน] x 16 คน   =  6,384  บาท 
5. ผูประกอบกจิการยื่นแบบแสดงการจายเงินสมทบกองทุนพฒันาฝมือแรงงานประจําป 2549 (สท.2)

และจายเงินสมทบเขากองทุนในวันที่ 14 เมษายน 2550 ซึ่งเกินระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 
5.1 คํานวณระยะเวลาคางชําระ  

        เร่ิมคิดเงินเพิ่มตั้งแตวันที่ 1 มนีาคมถึง 14 เมษายน 2550 (เศษของเดือนถาถึง 15 วัน หรือกวานั้น
ใหนับเปน 1 เดือน ถานอยกวานั้นใหปดทิ้ง) เศษของเดือนเม.ย. 14 วันไมถึง 15 วันใหปดทิง้ 
     ระยะเวลาคางชําระ (1 ม.ีค.ถึง 14 เม.ย.2550)   =  1 เดือน 
5.2 คํานวณเงินเพิ่ม 
    (6,384 x 1.5%) x 1 เดือน      =  95.76 บาท 
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6. ผูประกอบกจิการตองจายเงินสมทบและเงินเพิ่ม  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ( 6,384 + 95.76 )     =  6,479.76   บาท 

 
7. วิธีการชําระเงินสมทบและเงินเพิ่ม (กรณีชําระที่สถาบัน/ศนูยฯ) 

7.1 ชําระเปนเงินสด  ณ ..........(สถาบัน/ศูนยฯฯ).........ที่ตั้ง...............................    
7.2 ชําระดวยเช็ค 

1) เปนเช็คของธนาคาร (แคชเชยีรเช็ค) และตองไมเปนเช็คโอนสลักหลัง และเปนเช็คที่ออกในวันที่
นําเช็คนั้นมาชาํระ หรือเปนเชค็ที่ลงวันที่กอนวันชําระไมเกิน 7 วัน  

2) เปนเช็คขีดครอม ส่ังจายเงินชื่อบัญชี  
         ……..เงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานจงัหวัด……บัญชีที่ 2….. และขีดคําวา “หรือผูถือ”ออก 

7.3 ชําระทางธนาคาร  
1)  ใหชําระผานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยโอนเขาบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ชือ่บัญชี   

   …..“เงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด……..บัญชีที่ 2”….. เลขที่บัญชี............ 
   2)  ใหถายเอกสารสําเนาใบนําฝากธนาคาร (Pay in) ที่ธนาคารประทับตราแสดงการรับเงินเขาบัญชี  
         สงให “.......(สถาบัน/ศูนยฯ).......”  เพื่อเปนหลักฐานแสดงการชําระเงินสมทบ และสถานประกอบ 
         กิจการตองเก็บสําเนาใบนําฝากธนาคารไวเปนหลักฐานการตรวจสอบดวย 

7.4 ชําระเปนธนาณัติ  ใหส่ังจาย 
 1)   ชื่อผูรับเงนิ ใหระบ ุ  “……(สถาบัน/ศูนยฯ)……” ณ ที่ทําการไปรษณยี ………… 

                     รหัสไปรษณีย…………..  
  2)   ชื่อผูฝากเงิน ใหระบุ “ ชือ่สถานประกอบกิจการ  (กรณีเปนนิติบุคคล) / ชื่อผูประกอบกจิการ (กรณีไมใช
นิติบุคคล) และเลขที่บัญชีนายจางที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม” 
 

หมายเหต ุ
กรณีที่ผูประกอบกจิการสงเช็คหรือธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน เพือ่ชาํระเงินทางไปรษณีย ใหสงแบบลงทะเบียน

ตอบรับ และจะนับวันทีไ่ปรษณียประทบัตรารบัจดหมายเปนวันที่ผูประกอบกจิการจายเงินสมทบ หากเกนิ
กําหนดจะตองจายเงินเพิ่มในอตัรารอยละ 1.5 ตอเดือนของเงินสมทบที่ยังไมไดนําสง หรือของเงินสมทบ 
ที่ยังขาดอยู  นบัแตวันถัดจากวันที่ตองนําสงเงินสมทบถึงวันที่ไปรษณียประทับตรารับ 
 

8. การเปลี่ยนแปลงขอมูลของผูประกอบกิจการ 
กรณีผูประกอบกิจการไดเปล่ียนแปลงขอมูลในเอกสารที่ไดยื่นไวตอหนวยงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

เชน เปล่ียนที่ตั้ง เปล่ียนชื่อสถานประกอบกิจการ เปล่ียนชื่อผูรับมอบอํานาจ หยุดกิจการชั่วคราว เลิกกิจการ  
เปนตน ใหแจงการเปลี่ยนแปลง ตามแบบ สท.8 พรอมสงเอกสารที่เกี่ยวของตอหนวยงานของกรมพัฒนาฝมือ
แรงงานที่รับเร่ืองไว ภายใน 30 วัน 
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9. สรุปประเด็นสําคัญ 

9.1 ผูประกอบกจิการที่มีลูกจางตั้งแต 100 คนขึ้นไป อยูในขายบังคับเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมือ 
แรงงาน 

9.2 ผูประกอบกจิการที่มีลูกจางครบ 100 คนในป 2548 แมในป 2549 จะมีลูกจางไมถึง 100 คนก็ตาม 
ผูประกอบกิจการนั้นยังคงอยูในขายบังคับเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน และตองจัดใหมีการฝกอบรมฝมือ
แรงงานใหแกลูกจางของตนในสัดสวนรอยละ 50 ของลูกจางทั้งหมด  

9.3 การคํานวณสัดสวนจํานวนลูกจางที่ตองจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานในป 2549 
       (1) กรณีผูประกอบกิจการมีลูกจางครบ 100 คนในป 2548 แมในป 2549 จะมีลูกจางไมถึง 100 คนก็ตาม  

            การคํานวณสัดสวนการฝกอบรมในอัตรารอยละ 50 ของลูกจางทั้งหมด (คํานวณจากจํานวน
ลูกจางเฉลี่ยป 2549) โดยลูกจางเฉลี่ยป 2549 คํานวณจากจํานวนลูกจาง ณ วันสิ้นเดือนของทุกเดือน นับตั้งแต
เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2549 หารดวยจํานวน 12 เดือน 

(2) กรณีผูประกอบกิจการมีลูกจางครบ 100 คนขึ้นไปในระหวางป 2549  
  การคํานวณสัดสวนการฝกอบรมในอัตรารอยละ 50 ของลูกจางทั้งหมด (คํานวณจากจํานวน
ลูกจางเฉลี่ยป 2549) โดยลูกจางเฉลี่ยป 2549 คํานวณจากจํานวนลูกจาง ณ วันสิ้นเดือนของทุกเดือน นับตั้งแต
เดือนที่มีลูกจางครบ 100 คนขึ้นไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2549 หารดวยจํานวนเดือนดังกลาว  

9.4 ผูประกอบกจิการที่ไมจัดใหมกีารฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกลูกจางของตน หรือจัดใหมกีารฝกอบรม
ฝมือแรงงานนอยกวาสัดสวนรอยละ 50 ของลูกจางทั้งหมด ตองจายเงินสมทบเขากองทุนในอัตรารอยละ 1 ของ
คาจางที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบ (3,990 บาทตอเดือน) โดยคํานวณจากจาํนวนลูกจางที่ไมไดจัดใหมี
การฝกอบรมฝมือแรงงาน หรือจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานนอยกวาสัดสวนที่กฎหมายกําหนด 

9.5 ผูประกอบกจิการที่อยูในขายบังคับทุกราย ไมวาจะจดัใหมีการฝกอบรมฝมอืแรงงานใหแกลูกจาง 
ของตนครบสัดสวนรอยละ 50 ของลูกจางทั้งหมด หรือไมจัดใหมีการฝกอบรมฝมอืแรงงาน หรือจัดใหมีการ
ฝกอบรมฝมอืแรงงานนอยกวาสัดสวนที่กฎหมายกาํหนด มหีนาที่ตองยื่นแบบแสดงการจายเงินสมทบกองทุนพัฒนา
ฝมือแรงงานประจาํป 2549 (สท.2) ภายในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ 2550 

9.6  ผูประกอบกจิการที่จัดใหมีการฝกอบรมฝมอืแรงงานใหแกลูกจางของตนครบสัดสวนรอยละ 50 ของ
ลูกจางทั้งหมด ไมตองจายเงินสมทบเขากองทุน แตมีหนาที่ตองยื่นแบบแสดงการจายเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมอื
แรงงานประจาํป 2549 (สท.2) ภายในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ 2550 

9.7 ผูประกอบกจิการที่ไมจัดใหมกีารฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกลูกจางของตนหรือจัดใหมีการฝกอบรม
ฝมือแรงงานนอยกวาสัดสวนรอยละ 50 ของลูกจางทั้งหมด ถาไมจายเงินสมทบภายในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ 
2550 หรือจายไมครบ ตองจายเงินเพิ่มในอัตรารอยละ 1.5 ตอเดือนของเงินสมทบที่ยังไมไดนําสงหรือของเงนิ
สมทบที่ยังขาดอยู นับแตวันถัดจากวันที่ตองนําสงเงินสมทบ สําหรับเศษของเดือนถาถึงสิบหาวันหรือกวานั้นให
นับเปนหนึ่งเดือน ถานอยกวานั้นใหปดทิ้ง 

9.8 จํานวนลูกจางที่นํามาคํานวณเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ใหรวมถึงแรงงานตางดาวตาม
คํานิยามของลกูจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 

--------------------------------------------- 
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