คําแนะนําวิธกี ารคํานวณสัดสวนจํานวนลูกจางทีส่ ถานประกอบกิจการที่มลี ูกจางตั้งแต 100 คนขึ้นไป
ตองจัดใหมกี ารฝกอบรมฝมือแรงงาน และการคํานวณเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานป 2549
สําหรับสถานประกอบกิจการ
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
ฝ มื อ แรงงานน อ ยกว า สั ด ส ว นที่ ก ฎหมายกํ า หนด และให ผู ป ระกอบกิ จ การซึ่ ง อยู ใ นข า ยบั ง คั บ ยื่ น แบบแสดง
การจายเงินสมทบและรายงานการฝกอบรมฝมือแรงงานภายในเดือนกุมภาพันธของปถัดไปทุกป
1. กิจการที่อยูในขายบังคับ
1.1 ใหผูประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือธุรกิจอยางอื่นซึ่งมีลูกจางตั้งแต 100 คนขึ้นไป
ทุกทองที่สงเงินสมทบเขากองทุนพัฒนาฝมือแรงงานในอัตรารอยละ 1 ของคาจางที่ใชเปนฐานในการคํานวณ
เงินสมทบ โดยคํานวณจากจํานวนลูกจางที่ไมไดจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานหรือจัดใหมีการฝกอบรมฝมือ
แรงงานนอยกวาสัดสวนที่กฎหมายกําหนด ยกเวน
(1) นายจางซึ่งประกอบกิจการเพาะปลูก ประมง ปาไม เลี้ยงสัตวและนาเกลือ ซึ่งมิไดใชลกู จาง
ตลอดป และไมมีงานลักษณะอื่นรวมอยูดวย
(2) นายจางซึ่งประกอบธุรกิจโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนเฉพาะที่เกี่ยวกับครู
และครูใหญ
(3) ผูประกอบกิจการที่จัดฝกอบรมฝมือแรงงานในสัดสวนรอยละหาสิบของลูกจางทั้งหมด
1.2 ผูประกอบกิจการใดมีหนาที่จายเงินสมทบอยูแลว ใหจา ยเงินสมทบตอไปแมภายหลังจะมีลูกจางไมถึง
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

-2ตัวอยางการคํานวณสัดสวนการฝกอบรมฝมือแรงงาน
ตัวอยางที่ 1 กรณีผูประกอบกิจการมีลูกจางครบ 100 คนในป 2548 แมในป 2549 จะมีลูกจางไมถึง
100 คนก็ตาม
ดังเชน ป 2549 ผูประกอบกิจการมีจํานวนลูกจาง ณ วันสิ้นเดือนมกราคม=90 คน, กุมภาพันธ=95 คน,
มี น าคม=98 คน, เมษายน=99 คน, พฤษภาคม=96 คน, มิ ถุ น ายน=92 คน, กรกฎาคม=90 คน,
สิ ง หาคม=88 คน, กั น ยายน=85 คน, ตุ ล าคม=90 คน, พฤศจิ ก ายน=95 คน และธั น วาคม=95 คน
ผูประกอบกิจการตองจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานตามสัดสวนที่กฎหมายกําหนดจํานวนกี่คน
การคํานวณสัดสวนการฝกอบรมเพื่อประเมินเงินสมทบ
1. จํานวนรวมของลูกจางในป 2549 (ณ วันสิ้นเดือน 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 ผูประกอบกิจการตองจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกลูกจางตามสัดสวนที่
กฎหมายกําหนด ซึ่งคํานวณไดเทากับ 46 คน (รอยละ 50 เทากับ 46 คน)
หมายเหตุ

ผลลัพธของการคํานวณสัดสวนจํานวนลูกจางที่ตองฝกอบรมฝมือแรงงาน ถามีเศษใหปดทิ้ง

2.2 กรณีผูประกอบกิจการมีลูกจางครบ 100 คนขึ้นไปในระหวางป 2549 ใหยื่นแบบแสดงการจายเงิน
สมทบ โดยคํานวณสัดสวนจํานวนลูกจางที่ตองจัดใหมีการฝกอบรมฝมอื แรงงานในอัตรารอยละ 50 ของลูกจาง
ทั้งหมด (คํานวณจากจํานวนลูกจางเฉลี่ยป 2549) โดยลูกจางเฉลี่ยป 2549 คํานวณจากจํานวนลูกจาง
ณ วันสิ้นเดือนของทุกเดือน นับตั้งแตเดือนที่มีลูกจางครบ 100 คนขึ้นไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2549 หารดวย
จํานวนเดือนดังกลาว
ตัวอยางการคํานวณสัดสวนการฝกอบรมฝมือแรงงาน
ตัวอยางที่ 2 กรณีผูประกอบกิจการที่มีลกู จางครบ 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 วันสิ้นเดือนมี.ค. ถึง ธ.ค. รวม 10 เดือน)
(100+120+120+130+130+140+140+140+150+150 = 1,320)

= 1,320 คน

-32. จํานวนลูกจางเฉลี่ยป 2549 (จํานวนรวมของลูกจางในป 2549 หารดวย 10 เดือน) = 1,320/10
= 132 คน
3. สัดสวนการฝกอบรม (รอยละ 50 ของลูกจางเฉลี่ยป 2549)
= 132 x 50/100
= 66 คน
ในป 2549 ผูประกอบกิจการตองจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกลูกจางตามสัดสวนที่
กฎหมายกําหนด ซึ่งคํานวณไดเทากับ 66 คน (รอยละ 50 เทากับ 66 คน)
3. การฝกอบรมฝมือแรงงาน
3.1 ผูประกอบกิ จการที่ดํ าเนินการจั ดใหมี การฝ กอบรมฝ มือแรงงานให แก ลูกจ างของตน จะดํ าเนินการ
จัดฝกอบรมเองหรือสงลูกจางของตนไปรับการฝกอบรมภายนอกกับสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงาน
ที่นายทะเบียน (อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย) ใหความเห็นชอบก็ได ทั้งนี้ การฝกอบรมตองเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ผูประกอบกิจการจะไดรับสิทธิประโยชนในการยกเวนภาษีเงินไดเปนจํานวนรอยละรอย
ของรายจายที่ไดจายไปเปนคาใชจายในการฝกอบรมฝมือแรงงาน โดยผูประกอบกิจการจะตองสงหลักสูตรและ
รายการค าใช จ ายที่ เกิ ดขึ้ น (ถ ามี ) ให หน วยงานของกรมพั ฒนาฝ มื อ แรงงานเห็ น ชอบ เพื่ อ ประกอบการนํ า ไป
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
การฝกอบรมฝมือแรงงานเพื่อประเมินเงินสมทบ 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

-42. การนับจํานวนผูรับการฝกเพื่อประเมินเงินสมทบ
2.1 รายชื่อผูรับการฝกตลอดทั้งปหามนับซ้ําคน ในปเดียวกันถาผูรับการฝกคนเดียวกันไดรับการฝก
อบรมมากกวา 1 หลักสูตร ใหนับ 1 คน 1 หลักสูตร (แตในเรื่องการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับคาใชจายในการ
ฝกอบรม ผูประกอบกิจการสามารถนําคาใชจายในการฝกอบรมของลูกจางทุกคนไปยกเวนภาษีไดทุกหลักสูตร)
2.2 ใหนับจํานวนลูกจางซึ่งเปนผูรับการฝก ที่ไดลาออกไปแลวในระหวางปดวย
หมายเหตุ
1. มิใหนําผูรับการฝกซึ่งเปนนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลที่ทางราชการสงมาฝกตามมาตรา 18
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมอื แรงงาน พ.ศ. 2545 มาประเมินเงินสมทบ
2. มิใหนําผูรับการฝกเตรียมเขาทํางาน มาประเมินเงินสมทบ
3. มิใหนําผูรับการฝกที่เปนลูกจางของผูประกอบกิจการรายอื่น มาประเมินเงินสมทบ
4. การคํานวณเงินสมทบ ป 2549
4.1 กรณีผปู ระกอบกิจการไมจัดใหมีการฝกอบรมฝมอื แรงงานใหแกลูกจางของตนหรือจัดใหมีการฝกอบรม
ฝมือแรงงานนอยกวาสัดสวนรอยละ 50 ของลูกจางทั้งหมด (คํานวณจากจํานวนลูกจางเฉลี่ยป 2549) ใหยื่นแบบ
แสดงการจายเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานประจําป 2549 ภายในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ 2550
พรอมจายเงินสมทบเขากองทุนพัฒนาฝมอื แรงงานในอัตรารอยละ 1 ของคาจางที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบ
โดยคํานวณจากจํานวนลูกจางที่ไมไดจัดใหมกี ารฝกอบรมฝมอื แรงงานหรือจัดใหมกี ารฝกอบรมฝมอื แรงงานนอยกวา
สัดสวนที่กฎหมายกําหนด
4.2 กรณีผูประกอบกิจการจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกลูกจางของตนครบสัดสวนรอยละ 50
ของลูกจางทั้งหมด (คํานวณจากจํานวนลูกจางเฉลี่ยป 2549) ใหยื่นแบบแสดงการจายเงินสมทบกองทุนพัฒนา
ฝมือแรงงานประจําป 2549 ภายในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ 2550 โดยไมตองจายเงินสมทบเขากองทุนพัฒนา
ฝมือแรงงาน เนื่องจากจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานครบตามสัดสวนที่กฎหมายกําหนด
ประกาศกระทรวงแรงงาน กําหนดคาจางขัน้ ต่าํ และขัน้ สูงที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบ
เปนเดือนละ 3,990 บาท
สูตรการคํานวณเงินสมทบ
[(คาจางที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบ x อัตราเงินสมทบ 1%) x จํานวนเดือน] x จํานวนลูกจางที่
ไมไดจัดใหมีการฝกอบรมฝมอื แรงงานหรือจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานนอยกวาสัดสวนที่กฎหมายกําหนด

-5ตัวอยางการคํานวณเงินสมทบ
ตามตัวอยางที่ 1 กรณีผูประกอบกิจการมีลูกจางครบ 100 คนในป 2548 แมในป 2549 จะมีลูกจาง
ไมถึง 100 คนก็ตาม
ดังเชน ป 2549 ผูประกอบกิจการมีจํานวนลูกจาง ณ วันสิ้นเดือนมกราคม=90 คน, กุมภาพันธ=95 คน,
มี น าคม=98 คน, เมษายน=99 คน, พฤษภาคม=96 คน, มิ ถุ น ายน=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. คํานวณสัดสวนจํานวนลูกจางที่ตองจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงาน 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 ผูประกอบกิจการตองจัดใหมกี ารฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกลูกจางของตนตามสัดสวน
ที่กฎหมายกําหนด ซึ่งคํานวณไดเทากับ 46 คน (รอยละ 50 เทากับ 46 คน)
2. คํานวณเงินสมทบ
2.1 ป 2549 ผูประกอบกิจการจัดใหมีการฝกอบรมฝมอื แรงงานใหแกลูกจางของตนแลว จํานวน 40 คน
2.2 ป 2549 ผูประกอบกิจการตองจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกลูกจางของตนในสัดสวน
รอยละ 50 ของลูกจางทั้งหมด (คํานวณจากจํานวนลูกจางเฉลี่ยป 2549) จํานวน 46 คน
2.3 เปรียบเทียบ จํานวนลูกจางที่จัดใหมีการฝกอบรมในป 2549 (40 คน) กับ สัดสวนจํานวนลูกจาง
ที่ตองจัดใหมีการฝกอบรมฝมอื แรงงานในป 2549 (46 คน)
ดังนั้น ในป 2549 ผูประกอบกิจการจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกลูกจางของตนนอยกวา
สัดสวนที่กฎหมายกําหนด จํานวน 6 คน
2.4 นําจํานวนลูกจางที่ไมไดจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานตามสัดสวนที่กฎหมายกําหนด จํานวน
6 คน มาคํานวณเงินสมทบ
สูตรการคํานวณเงินสมทบ
[(3,990 x 1%) x 12 เดือน] x 6 คน = 2,872.80 บาท
ผูประกอบกิจการตองจายเงินสมทบเขากองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน เปนเงิน 2,872.80 บาท

-6ตัวอยางการคํานวณเงินสมทบ
ตามตัวอยางที่ 2 กรณีผูประกอบกิจการทีม่ ีลูกจางครบ 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. คํานวณสัดสวนจํานวนลูกจางที่ตองจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงาน
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 ผูประกอบกิจการตองจัดใหมกี ารฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกลูกจางของตนตามสัดสวน
ที่กฎหมายกําหนด ซึ่งคํานวณไดเทากับ 66 คน (รอยละ 50 เทากับ 66 คน)
2. คํานวณเงินสมทบ
2.1 ป 2549 ผูประกอบกิจการจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกลูกจางของตนแลว จํานวน 50 คน
2.2 ป 2549 ผูประกอบกิจการตองจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกลูกจางของตนในสัดสวน
รอยละ 50 ของลูกจางทั้งหมด (คํานวณจากจํานวนลูกจางเฉลี่ยป 2549) จํานวน 66 คน
2.3 เปรียบเทียบ จํานวนลูกจางที่จัดใหมีการฝกอบรมในป 2549 (50 คน) กับ สัดสวนจํานวน
ลูกจางที่ตองจัดใหมีการฝกอบรมฝมอื แรงงานในป 2549 (66 คน)
ดังนั้น ในป 2549 ผูประกอบกิจการจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกลูกจางของตนนอยกวา
สัดสวนที่กฎหมายกําหนด จํานวน 16 คน
2.4 นําจํานวนลูกจางที่ไมไดจดั ใหมีการฝกอบรมฝมอื แรงงานตามสัดสวนที่กฎหมายกําหนด จํานวน
16 คน มาคํานวณเงินสมทบ
สูตรการคํานวณเงินสมทบ
[(3,990 x 1%) x 10 เดือน] x 16 คน
= 6,384 บาท
ผูประกอบกิจการตองจายเงินสมทบเขากองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน เปนเงิน 6,384 บาท

-75. กําหนดเวลาและสถานทีย่ ื่นแบบแสดงการจายเงินสมทบ 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 สถาบันพัฒนาฝมอื แรงงานภาค หรือศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด
ในกรณีผปู ระกอบกิจการมีหนวยงานสาขาหรือมีลูกจางทํางานในทองที่อื่นดวย ใหยื่นแบบแสดงการจายเงิน
สมทบและรายงานการฝกอบรมฝมือแรงงานรวมกันที่สํานักงานใหญ และใหนับรวมลูกจางของทุกสาขาไวดวย
หากสํานักงานใหญประสงคจะใหสํานักงานสาขาเปนผูดาํ เนินการยื่นแบบแทน ใหดําเนินการไดเฉพาะกรณีที่
สํานักงานใหญไมสามารถดําเนินการดังกลาวได และไดแจงความประสงคใหสํานักงานสาขาเปนผูดําเนินการแทน
ทั้งนี้ สํานักงานสาขาที่ดําเนินการแทนตองมีที่ตั้งที่แนนอน เชน มีการจดทะเบียนสาขาไวในหนังสือรับรองของ
กระทรวงพาณิชยหรือมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
แนวปฏิบัติ
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

-86. 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. เริ่มคิดเงินเพิ่มตั้งแตวันที่ 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
สูตรการคํานวณเงินเพิ่ม
(เงินสมทบที่ยังไมไดนําสง x อัตราเงินเพิ่ม 1.5% ตอเดือน) x จํานวนเดือนที่คางชําระ (เดือน)

-9ตัวอยางการคํานวณเงินเพิม่

กรณีผูประกอบกิจการจายเงินสมทบเกินระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
จากตัวอยางการคํานวณเงินสมทบตัวอยางที่ 1 กรณีผูประกอบกิจการมีลูกจางครบ 100 คน
ในป 2548 แมในป 2549 จะมีลูกจางไมถงึ 100 คนก็ตาม
ดังเชน ป 2549 ผูประกอบกิจการมีจํานวนรวมของลูกจาง ณ วันสิ้นเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2549
รวม 12 เดือน เทากับ 1,113 คน จํานวนลูกจางเฉลี่ยป 2549 เทากับ 92.75 (92)คน (1,113/12) สัดสวนการฝกอบรม
ป 2549 (รอยละ 50 ของลูกจางเฉลี่ยป 2549) เทากับ 46 คน (92x50/100) โดยในป 2549 ผูประกอบกิจการไดจัด
ใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกลูกจางแลว จํานวน 40 คน ซึ่งนอยกวาสัดสวนที่กฎหมายกําหนด จํานวน 6 คน
ดังนั้น ผูประกอบกิจการตองจายเงินสมทบเขากองทุนพัฒนาฝมอื แรงงานในสวนที่ฝกไมครบตามสัดสวนที่กฎหมาย
จํานวน 6 คน เปนเงิน 2,872.80 บาท โดยผูประกอบกิจการยื่นแบบแสดงการจายเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมอื
แรงงานประจําป 2549 (สท.2) และจายเงินสมทบจํานวนดังกลาวในวันที่ 17 มิถุนายน 2550 ซึ่งเกินระยะเวลา
ที่กฎหมายกําหนด ผูประกอบกิจการรายนี้ตองจายเงินเพิ่มเปนจํานวนเทาไร
วิธีการคํานวณเงินเพิ่ม
1. คํานวณระยะเวลาคางชําระ
เริ่มคิดเงินเพิ่มตั้งแตวันที่ 1 มีนาคมถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2550 (เศษของเดือนถาถึง 15 วัน หรือกวานัน้
ใหนับเปน 1 เดือน)
ระยะเวลาคางชําระ (1 มี.ค.ถึง 17 มิ.ย. 2550) = 4 เดือน
2. คํานวณเงินเพิ่ม
อัตรารอยละ 1.5 ตอเดือนของเงินสมทบที่ยังไมไดนําสง จํานวน 2,872.80 บาท ตามระยะเวลาที่คาง
ชําระ นับตั้งแตวันที่ 1 มีนาคมถึงวันที่ 17 มิถนุ ายน 2550 (4 เดือน)
สูตรการคํานวณเงินเพิ่ม
(2,872.80 x 1.5% ตอเดือน) x 4 เดือน

= 172.36 บาท

ณ วันที่ 17 มิถนุ ายน 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. ผูประกอบกิจการมีจํานวนรวมของลูกจางในป 2549 ณ วันสิ้นเดือนตั้งแตเดือนมกราคมถึงธันวาคม
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)

- 10 2. สัดสวนการฝกอบรมป 2549 (รอยละ 50 ของลูกจางเฉลี่ยป 2549) = 92 x 50/100 = 46 คน
ผูประกอบกิจการตองจัดใหมกี ารฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกลูกจางตามสัดสวนที่กฎหมายกําหนด
จํานวน 46 คน
3. ป 2549 ผูประกอบกิจการจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกลูกจางของตนแลว จํานวน 40 คน
เปรียบเทียบ จํานวนลูกจางที่จัดใหมีการฝกอบรมป 2549 (40 คน) กับ สัดสวนจํานวนลูกจางที่
ตองจัดใหมีการฝกอบรมฝมอื แรงงานป 2549 (46 คน)
ผูประกอบกิจการจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานนอยกวาสัดสวนที่กฎหมายกําหนด ดังนั้น ตองจาย
เงินสมทบเขากองทุนในสวนที่ฝกไมครบตามสัดสวนที่กฎหมายกําหนด จํานวน 6 คน
4. คํานวณเงินสมทบ [(3,990 x 1%) x 12 เดือน] x 6 คน
= 2,872.80 บาท
5. ผูประกอบกิจการยื่นแบบแสดงการจายเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานประจําป 2549 (สท.2)
และจายเงินสมทบเขากองทุนในวันที่ 17 มิถุนายน 2550 ซึ่งเกินระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
5.1 คํานวณระยะเวลาคางชําระ
เริ่มคิดเงินเพิ่มตั้งแตวันที่ 1 มีนาคมถึง 17 มิถุนายน 2550 (เศษของเดือนถาถึง 15 วัน หรือกวานั้น
ใหนับเปน 1 เดือน)
ระยะเวลาคางชําระ (1 มี.ค.ถึง 17 มิ.ย.2550)
= 4 เดือน
5.2 คํานวณเงินเพิ่ม
(2,872.80 x 1.5%) x 4 เดือน
= 172.36 บาท
6. ผูประกอบกิจการตองจายเงินสมทบและเงินเพิ่ม
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ( 2,872.80 + 172.36 )
= 3,045.16 บาท
จากตัวอยางการคํานวณเงินสมทบตัวอยางที่ 2 กรณีผูประกอบกิจการมีลูกจางครบ 100 คนขึ้นไป
ในชวงระหวางป 2549
ดังเชน ป 2549 ผูประกอบกิจการมีจํานวนรวมของลูกจาง ณ วันสิน้ เดือนมีนาคมถึงธันวาคม 2549
รวม 10 เดือน เทากับ 1,320 คน จํานวนลูกจางเฉลี่ยป 2549 เทากับ 132 คน (1,320/10) สัดสวนการฝกอบรม
ป 2549 (รอยละ 50 ของลูกจางเฉลี่ยป 2549) เทากับ 66 คน (132x50/100) โดยในป 2549 ผูประกอบกิจการ
ไดจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกลูกจางแลว จํานวน 50 คน ซึ่งนอยกวาสัดสวนที่กฎหมายกําหนด จํานวน
16 คน ดังนัน้ ผูป ระกอบกิจการตองจายเงินสมทบเขากองทุนพัฒนาฝมอื แรงงานในสวนที่ฝกไมครบตามสัดสวนที่
กฎหมายกําหนด จํานวน 16 คน เปนเงิน 6,384 บาท โดยผูป ระกอบกิจการยื่นแบบแสดงการจายเงินสมทบกองทุน
พัฒนาฝมอื แรงงานประจําป 2549 (สท.2) และจายเงินสมทบจํานวนดังกลาวในวันที่ 14 เมษายน 2550 ซึ่งเกิน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ผูประกอบกิจการรายนี้ตองจายเงินเพิ่มเปนจํานวนเทาไร

- 11 วิธีการคํานวณเงินเพิ่ม
1. คํานวณระยะเวลาคางชําระ
เริ่มคิดเงินเพิ่มตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 14 เมษายน 2550 (เศษของเดือนถาถึง 15 วัน หรือกวานัน้
ใหนับเปน 1 เดือน ถานอยกวานั้นใหปดทิ้ง) เศษของเดือนเม.ย. 14 วันไมถึง 15 วันใหปด ทิ้ง
ระยะเวลาคางชําระ (1 มี.ค.ถึง 14 เม.ย. 2550) = 1 เดือน
2. คํานวณเงินเพิ่ม
อัตรารอยละ 1.5 ตอเดือนของเงินสมทบที่ยังไมไดนําสง จํานวน 6,384 บาท ตามระยะเวลาที่คาง
ชําระ นับตั้งแตวันที่ 1 มีนาคมถึงวันที่ 14 เมษายน 2550 (1 เดือน)
สูตรการคํานวณเงินเพิ่ม
(6,384 x 1.5% ตอเดือน) x 1 เดือน = 95.76 บาท
ณ วันที่ 14 เมษายน 2550 ผูประกอบกิจการยื่นแบบแสดงการจายเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน
ประจําป 2549 (สท.2) ตองจายเงินสมทบ จํานวน 6,384 บาท และเงินเพิ่ม จํานวน 95.76 บาท รวมเปนเงินที่
ตองจายทั้งสิน้ จํานวน 6,479.76 บาท
สรุปวิธีการคํานวณเงินสมทบและเงินเพิ่ม
1. ผูประกอบกิจการมีจํานวนรวมของลูกจางในป 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
ผูประกอบกิจการตองจัดใหมกี ารฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกลูกจางตามสัดสวนที่กฎหมายกําหนด
จํานวน 66 คน
3. ป 2549 ผูประกอบกิจการจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกลูกจางของตนแลว จํานวน 50 คน
เปรียบเทียบ จํานวนลูกจางที่จัดใหมีการฝกอบรมป 2549 (50 คน) กับ สัดสวนจํานวนลูกจางที่
ตองจัดใหมีการฝกอบรมฝมอื แรงงานป 2549 (66 คน)
ผูประกอบกิจการจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานนอยกวาสัดสวนที่กฎหมายกําหนด ดังนั้น ตองจาย
เงินสมทบเขากองทุนในสวนที่ฝกไมครบตามสัดสวนที่กฎหมายกําหนด จํานวน 16 คน
4. คํานวณเงินสมทบ [(3,990 x 1%) x 10 เดือน] x 16 คน
= 6,384 บาท
5. ผูประกอบกิจการยื่นแบบแสดงการจายเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานประจําป 2549 (สท.2)
และจายเงินสมทบเขากองทุนในวันที่ 14 เมษายน 2550 ซึ่งเกินระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
5.1 คํานวณระยะเวลาคางชําระ
เริ่มคิดเงินเพิ่มตั้งแตวันที่ 1 มีนาคมถึง 14 เมษายน 2550 (เศษของเดือนถาถึง 15 วัน หรือกวานั้น
ใหนับเปน 1 เดือน ถานอยกวานั้นใหปดทิ้ง) เศษของเดือนเม.ย. 14 วันไมถึง 15 วันใหปดทิง้
ระยะเวลาคางชําระ (1 มี.ค.ถึง 14 เม.ย.2550)
= 1 เดือน
5.2 คํานวณเงินเพิ่ม
(6,384 x 1.5%) x 1 เดือน
= 95.76 บาท

- 12 6. ผูประกอบกิจการตองจายเงินสมทบและเงินเพิ่ม
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ( 6,384 + 95.76 )

= 6,479.76 บาท

7. วิธีการชําระเงินสมทบและเงินเพิ่ม (กรณีชําระที่สถาบัน/ศูนยฯ)
7.1 ชําระเปนเงินสด ณ ..........(สถาบัน/ศูนยฯฯ).........ที่ตั้ง...............................
7.2 ชําระดวยเช็ค
1) เปนเช็คของธนาคาร (แคชเชียรเช็ค) และตองไมเปนเช็คโอนสลักหลัง และเปนเช็คที่ออกในวันที่
นําเช็คนั้นมาชําระ หรือเปนเช็คที่ลงวันที่กอนวันชําระไมเกิน 7 วัน
2) เปนเช็คขีดครอม สั่งจายเงินชื่อบัญชี
……..เงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด……บัญชีที่ 2….. และขีดคําวา “หรือผูถือ”ออก
7.3 ชําระทางธนาคาร
1) ใหชําระผานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยโอนเขาบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ชือ่ บัญชี
…..“เงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด……..บัญชีที่ 2”….. เลขที่บัญชี............
2) ใหถายเอกสารสําเนาใบนําฝากธนาคาร (Pay in) ที่ธนาคารประทับตราแสดงการรับเงินเขาบัญชี
สงให “.......(สถาบัน/ศูนยฯ).......” เพื่อเปนหลักฐานแสดงการชําระเงินสมทบ และสถานประกอบ
กิจการตองเก็บสําเนาใบนําฝากธนาคารไวเปนหลักฐานการตรวจสอบดวย
7.4 ชําระเปนธนาณัติ ใหสั่งจาย
1) ชื่อผูรับเงิน ใหระบุ “……(สถาบัน/ศูนยฯ)……” ณ ที่ทําการไปรษณีย …………
รหัสไปรษณีย…………..
2) ชื่อผูฝากเงิน ใหระบุ “ ชือ่ สถานประกอบกิจการ (กรณีเปนนิติบุคคล) / ชื่อผูประกอบกิจการ (กรณีไมใช
นิติบุคคล) และเลขที่บัญชีนายจางที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม”
หมายเหตุ
กรณีที่ผูประกอบกิจการสงเช็คหรือธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน เพือ่ ชําระเงินทางไปรษณีย ใหสงแบบลงทะเบียน
ตอบรับ และจะนับวันทีไ่ ปรษณียประทับตรารับจดหมายเปนวันที่ผูประกอบกิจการจายเงินสมทบ หากเกิน
กําหนดจะตองจายเงินเพิ่มในอัตรารอยละ 1.5 ตอเดือนของเงินสมทบที่ยังไมไดนําสง หรือของเงินสมทบ
ที่ยังขาดอยู นับแตวันถัดจากวันที่ตองนําสงเงินสมทบถึงวันที่ไปรษณียประทับตรารับ
8. การเปลี่ยนแปลงขอมูลของผูประกอบกิจการ
กรณีผูประกอบกิจการไดเปลี่ยนแปลงขอมูลในเอกสารที่ไดยื่นไวตอหนวยงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
เชน เปลี่ยนที่ตั้ง เปลี่ยนชื่อสถานประกอบกิจการ เปลี่ยนชื่อผูรับมอบอํานาจ หยุดกิจการชั่วคราว เลิกกิจการ
เปนตน ใหแจงการเปลี่ยนแปลง ตามแบบ สท.8 พรอมสงเอกสารที่เกี่ยวของตอหนวยงานของกรมพัฒนาฝมือ
แรงงานที่รับเรื่องไว ภายใน 30 วัน

- 13 9. สรุปประเด็นสําคัญ
9.1 ผูประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 100 คนขึ้นไป อยูใ นขายบังคับเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงาน
9.2 ผูประกอบกิจการที่มีลูกจางครบ 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 ผูประกอบกิจการที่ไมจัดใหมกี ารฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกลูกจางของตน หรือจัดใหมกี ารฝกอบรม
ฝมือแรงงานนอยกวาสัดสวนรอยละ 50 ของลูกจางทั้งหมด ตองจายเงินสมทบเขากองทุนในอัตรารอยละ 1 ของ
คาจางที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบ (3,990 บาทตอเดือน) โดยคํานวณจากจํานวนลูกจางที่ไมไดจัดใหมี
การฝกอบรมฝมือแรงงาน หรือจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานนอยกวาสัดสวนที่กฎหมายกําหนด
9.5 ผูประกอบกิจการที่อยูในขายบังคับทุกราย ไมวา จะจัดใหมีการฝกอบรมฝมอื แรงงานใหแกลูกจาง
ของตนครบสัดสวนรอยละ 50 ของลูกจางทั้งหมด หรือไมจัดใหมีการฝกอบรมฝมอื แรงงาน หรือจัดใหมีการ
ฝกอบรมฝมอื แรงงานนอยกวาสัดสวนที่กฎหมายกําหนด มีหนาที่ตองยื่นแบบแสดงการจายเงินสมทบกองทุนพัฒนา
ฝมือแรงงานประจําป 2549 (สท.2) ภายในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ 2550
9.6 ผูประกอบกิจการที่จัดใหมีการฝกอบรมฝมอื แรงงานใหแกลูกจางของตนครบสัดสวนรอยละ 50 ของ
ลูกจางทั้งหมด ไมตองจายเงินสมทบเขากองทุน แตมีหนาที่ตองยื่นแบบแสดงการจายเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมอื
แรงงานประจําป 2549 (สท.2) ภายในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ 2550
9.7 ผูประกอบกิจการที่ไมจัดใหมกี ารฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกลูกจางของตนหรือจัดใหมีการฝกอบรม
ฝมือแรงงานนอยกวาสัดสวนรอยละ 50 ของลูกจางทั้งหมด ถาไมจา ยเงินสมทบภายในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ
2550 หรือจายไมครบ ตองจายเงินเพิ่มในอัตรารอยละ 1.5 ตอเดือนของเงินสมทบที่ยังไมไดนําสงหรือของเงิน
สมทบที่ยังขาดอยู นับแตวันถัดจากวันที่ตองนําสงเงินสมทบ สําหรับเศษของเดือนถาถึงสิบหาวันหรือกวานั้นให
นับเปนหนึ่งเดือน ถานอยกวานั้นใหปดทิ้ง
9.8 จํานวนลูกจางที่นํามาคํานวณเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ใหรวมถึงแรงงานตางดาวตาม
คํานิยามของลูกจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
---------------------------------------------

