
ค าแนะน าวิธีการค านวณสัดส่วนจ านวนลูกจ้างท่ีสถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจ้างตัง้แต่ 100 คนขึน้ไป
ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน และการค านวณเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานปี 2549  

ส าหรับสถานประกอบกิจการ 
 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ .ศ. 2545 มาตรา 29 มาตรา 30 และมาตรา 31 
ประกอบกับประกาศกระทรวงแรงงานท่ีออกตามความในมาตราดังกล่าว ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการประเภท 
อตุสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือธุรกิจอย่างอื่น ซึง่มีลกูจ้างตัง้แต่ 100 คนขึน้ไปทุกท้องท่ีส่งเงินสมทบเข้ากองทุน
พฒันาฝีมือแรงงานในอตัราร้อยละ 1 ของค่าจ้างท่ีใช้เป็นฐานในการค านวณเงินสมทบ (เดือนละ 3,990 บาท)   
ในกรณีท่ีไม่จัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานน้อยกว่าสัดส่วนร้อยละ 50  
ของลกูจ้างทัง้หมด โดยค านวณจากจ านวนลกูจ้างท่ีไมไ่ด้จดัให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือจดัให้มีการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงานน้อยกว่าสัดส่วนท่ีกฎหมายก าหนด และให้ผู้ ประกอบกิจการซึ่งอยู่ในข่ายบังคับย่ืนแบบแสดง 
การจ่ายเงินสมทบและรายงานการฝึกอบรมฝีมือแรงงานภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปทุกปี 
 

1.  กจิการที่อยู่ในข่ายบังคับ 
1.1 ให้ผู้ประกอบกิจการประเภทอตุสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือธุรกิจอย่างอื่นซึง่มีลกูจ้างตัง้แต่ 100 คนขึน้ไป

ทุกท้องท่ีส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในอตัราร้อยละ 1 ของค่าจ้างท่ีใช้เป็นฐานในการค านวณ 
เงินสมทบ โดยค านวณจากจ านวนลูกจ้างท่ีไม่ได้จัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือ
แรงงานน้อยกวา่สดัสว่นท่ีกฎหมายก าหนด ยกเว้น 

(1) นายจ้างซึง่ประกอบกิจการเพาะปลกู ประมง ป่าไม้ เลีย้งสตัว์และนาเกลือ ซึง่มิได้ใช้ลกูจ้าง   
      ตลอดปี และไมม่ีงานลกัษณะอื่นรวมอยู่ด้วย 
(2) นายจ้างซึง่ประกอบธุรกิจโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวา่ด้วยโรงเรียนเอกชนเฉพาะท่ีเก่ียวกับครู

และครูใหญ่ 
(3) ผู้ประกอบกิจการท่ีจดัฝึกอบรมฝีมือแรงงานในสดัสว่นร้อยละห้าสิบของลกูจ้างทัง้หมด 

1.2 ผู้ประกอบกิจการใดมีหน้าท่ีจ่ายเงินสมทบอยู่แล้ว ให้จ่ายเงินสมทบตอ่ไปแม้ภายหลงัจะมีลกูจ้างไมถ่ึง 
100 คนก็ตาม  

       

2. การค านวณสัดส่วนจ านวนลูกจ้างที่ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ปี 2549  
     (ร้อยละ 50 ของลูกจ้างทัง้หมด) 

2.1 กรณีผู้ประกอบกิจการมีลกูจ้างครบ 100 คนในปี 2548 แม้ในปี 2549 จะมีลกูจ้างไมถ่งึ 100 คนก็ตาม  
ผู้ประกอบกิจการยงัคงมีหน้าท่ีย่ืนแบบแสดงการจ่ายเงินสมทบ โดยค านวณสดัส่วนจ านวนลกูจ้างท่ีต้องจดัให้มี 
การฝึกอบรมฝีมือแรงงานในอัตราร้อยละ 50 ของลูกจ้างทัง้หมด (ค านวณจากจ านวนลูกจ้างเฉลี่ยปี 2549)  
โดยลกูจ้างเฉลี่ยปี 2549 ค านวณจากจ านวนลกูจ้าง ณ วนัสิน้เดือนของทุกเดือน นบัตัง้แต่เดือนมกราคมถึงเดือน
ธนัวาคม 2549 รวมกนัหารด้วยจ านวน 12 เดือน 
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ตัวอย่างการค านวณสัดส่วนการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 

ตัวอย่างที่ 1  กรณีผู้ประกอบกจิการมีลูกจ้างครบ 100 คนในปี 2548 แม้ในปี 2549 จะมีลูกจ้างไม่ถงึ  
                   100 คนก็ตาม  

 ดงัเช่น ปี 2549 ผู้ประกอบกิจการมีจ านวนลูกจ้าง ณ วนัสิน้เดือนมกราคม=90 คน, กุมภาพนัธ์=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   
ผู้ประกอบกิจการต้องจดัให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามสดัสว่นท่ีกฎหมายก าหนดจ านวนก่ีคน 
 

 การค านวณสัดส่วนการฝึกอบรมเพื่อประเมินเงนิสมทบ 
1. จ านวนรวมของลกูจ้างในปี 2549 (ณ วนัสิน้เดือน ม.ค. ถงึ ธ.ค. รวม 12 เดือน)   = 1,113  คน  
     (90+95+98+99+96+92+90+88+85+90+95+95 =1,113) 
2. จ านวนลกูจ้างเฉลี่ยปี 2549 (จ านวนรวมของลกูจ้างในปี 2549 หารด้วย 12 เดือน)  = 1,113/12  

           =  92.75 คน (92 คน) 
3. สดัสว่นการฝึกอบรม (ร้อยละ 50 ของลกูจ้างเฉลี่ยปี 2549)              = 92 x 50/100   
                                                                                                                                   =  46  คน 
ในปี 2549 ผู้ประกอบกิจการต้องจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างตามสัดส่วนที่   
 กฎหมายก าหนด ซึ่งค านวณได้เท่ากับ  46 คน (ร้อยละ 50 เท่ากับ 46 คน) 

 

   หมายเหตุ      ผลลัพธ์ของการค านวณสัดส่วนจ านวนลูกจ้างทีต้่องฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  ถ้ามีเศษให้ปัดทิง้ 
 

 
2.2 กรณีผู้ประกอบกิจการมีลกูจ้างครบ 100 คนขึน้ไปในระหวา่งปี 2549 ให้ย่ืนแบบแสดงการจ่ายเงิน

สมทบ โดยค านวณสดัสว่นจ านวนลกูจ้างท่ีต้องจดัให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในอตัราร้อยละ 50 ของลกูจ้าง
ทัง้หมด (ค านวณจากจ านวนลกูจ้างเฉลี่ยปี 2549)  โดยลกูจ้างเฉลี่ยปี 2549 ค านวณจากจ านวนลกูจ้าง  
ณ วนัสิน้เดือนของทกุเดือน นบัตัง้แตเ่ดือนท่ีมีลกูจ้างครบ 100 คนขึน้ไปจนถงึสิน้เดือนธนัวาคม 2549 หารด้วย
จ านวนเดือนดงักลา่ว  

 

ตัวอย่างการค านวณสัดส่วนการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 

ตัวอย่างที่ 2  กรณีผู้ประกอบกจิการที่มีลูกจ้างครบ 100 คนขึน้ไปในช่วงระหว่างปี 2549 
ดงัเช่น ปี 2549 ผู้ประกอบกิจการมีลกูจ้างครบ 100 คนขึน้ไปในเดือนมีนาคม 2549 และมีจ านวนลกูจ้าง  

ณ วนัสิน้เดือนมีนาคม=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 ผู้ประกอบ
กิจการต้องจดัให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามสดัสว่นท่ีกฎหมายก าหนดจ านวนก่ีคน 

 

 การค านวณสัดส่วนการฝึกอบรมเพื่อประเมินเงนิสมทบ 
1. จ านวนรวมของลกูจ้างในปี 2549 (ณ วนัสิน้เดือนมี.ค. ถงึ 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. จ านวนลกูจ้างเฉลี่ยปี 2549 (จ านวนรวมของลกูจ้างในปี 2549 หารด้วย 10 เดือน)  = 1,320/10   
                  = 132  คน 

3. สดัสว่นการฝึกอบรม (ร้อยละ 50 ของลกูจ้างเฉลี่ยปี 2549)                  = 132 x 50/100   
                                            =  66  คน 

  ในปี 2549 ผู้ประกอบกจิการต้องจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างตามสัดส่วนที่ 
 กฎหมายก าหนด ซึ่งค านวณได้เท่ากับ 66 คน (ร้อยละ 50 เท่ากับ 66 คน) 

   

3. การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 
3.1 ผู้ ประกอบกิจการท่ีด าเนินการจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างของตน จะด าเนินการ  

จดัฝึกอบรมเองหรือส่งลูกจ้างของตนไปรับการฝึกอบรมภายนอกกับสถานศกึษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  
ท่ีนายทะเบียน (อธิบดีหรือผู้ซึง่อธิบดีมอบหมาย) ให้ความเห็นชอบก็ได้ ทัง้นี ้การฝึกอบรมต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนดตามพระราชบญัญัติส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง ผู้ประกอบกิจการจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจ านวนร้อยละร้อย
ของรายจ่ายท่ีได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน โดยผู้ประกอบกิจการจะต้องส่งหลกัสูตรและ
รายการค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ (ถ้ามี) ให้หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเห็นชอบ เพ่ือประกอบการน าไป 
ขอยกเว้นภาษีกับกรมสรรพากร  ทัง้นี ้ห้ามมิให้ผู้ด าเนินการฝึกเรียกหรือรับเงินค่าฝึกอบรมหรือค่าตอบแทน 
ในลกัษณะใดๆ อนัเก่ียวกบัการฝึกอบรมฝีมือแรงงานจากผู้ รับการฝึก (มาตรา 15) 

3.2 ในสว่นของสถานประกอบกิจการท่ีมีลกูจ้างตัง้แต่ 100 คนขึน้ไป ท่ีอยู่ในข่ายบงัคบัเงินสมทบกองทุน
พฒันาฝีมือแรงงาน ท่ีด าเนินการจดัให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ลกูจ้างของตน นอกจากได้รับสิทธิประโยชน์
ในการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานแล้ว สามารถน าจ านวนผู้ รับการฝึกซึ่งเป็น
ลูกจ้างไปประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  และถ้าจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานครบสัดส่วน 
ร้อยละ 50 ของลูกจ้างทัง้หมด ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพียงแต่ย่ืนแบบแสดง 
การจ่ายเงินสมทบกองทนุพฒันาฝีมือแรงงานประจ าปี 2549 (สท.2) ภายในเดือนมกราคมถงึกมุภาพนัธ์ 2550  

 

 การฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อประเมินเงนิสมทบ ปี 2549 
1. ประเภทการฝึกอบรม และระยะเวลาการฝึก 

1.1 การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน หมายความว่า การท่ีผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นนายจ้างจัดให้
ลกูจ้างได้ฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพ่ิมเติมในสาขาอาชีพท่ีลกูจ้างปฏิบัติงานอยู่ตามปกติ เพ่ือให้ลูกจ้างได้มีความรู้
ความสามารถและทกัษะในสาขาอาชีพนัน้สงูขึน้ โดยระยะเวลาการฝึกอบรมต้องสอดคล้องกบัหลกัสตูร ทัง้นี ้ต้อง
ไมน้่อยกวา่ 6 ชัว่โมง และจ านวนผู้ รับการฝึกต้องไมเ่กินกลุม่ละ 50 คน 

     1.2 การฝึกเปล่ียนสาขาอาชีพ หมายความวา่ การท่ีผู้ประกอบกิจการซึง่เป็นนายจ้างจดัให้ลกูจ้างได้
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพ่ิมเติมในสาขาอาชีพอื่นท่ีลูกจ้างมิได้ปฏิบัติงานอยู่ตามปกติ เพ่ือให้ลูกจ้างได้มีความรู้
ความสามารถท่ีจะท างานในสาขาอาชีพอื่นนัน้ได้ด้วย โดยระยะเวลาการฝึกอบรมต้องสอดคล้องกบัหลกัสตูร ทัง้นี ้
ต้องไมน้่อยกวา่ 18 ชัว่โมง และจ านวนผู้ รับการฝึกต้องไมเ่กินกลุม่ละ 50  
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 2. การนับจ านวนผู้รับการฝึกเพื่อประเมินเงนิสมทบ 
     2.1 รายช่ือผู้ รับการฝึกตลอดทัง้ปีห้ามนบัซ า้คน ในปีเดียวกนัถ้าผู้ รับการฝึกคนเดียวกนัได้รับการฝึก 
อบรมมากกว่า 1 หลกัสูตร ให้นบั 1 คน 1 หลกัสูตร (แต่ในเร่ืองการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม ผู้ประกอบกิจการสามารถน าคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมของลกูจ้างทกุคนไปยกเว้นภาษีได้ทกุหลกัสตูร) 

2.2 ให้นบัจ านวนลกูจ้างซึง่เป็นผู้ รับการฝึก ท่ีได้ลาออกไปแล้วในระหวา่งปีด้วย 
 

หมายเหตุ    
  1. มิให้น าผู้ รับการฝึกซึง่เป็นนกัเรียน นิสิต นกัศกึษา หรือบคุคลท่ีทางราชการสง่มาฝึกตามมาตรา 18  

แห่งพระราชบญัญตัสิง่เสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มาประเมินเงินสมทบ 
 2. มิให้น าผู้ รับการฝึกเตรียมเข้าท างาน มาประเมินเงินสมทบ 
 3. มิให้น าผู้ รับการฝึกท่ีเป็นลกูจ้างของผู้ประกอบกิจการรายอื่น มาประเมินเงินสมทบ 

 

4. การค านวณเงนิสมทบ ปี 2549 
    4.1 กรณีผู้ประกอบกิจการไม่จดัให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ลกูจ้างของตนหรือจดัให้มีการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงานน้อยกวา่สดัสว่นร้อยละ 50 ของลกูจ้างทัง้หมด (ค านวณจากจ านวนลกูจ้างเฉลี่ยปี 2549) ให้ย่ืนแบบ
แสดงการจ่ายเงินสมทบกองทนุพฒันาฝีมือแรงงานประจ าปี 2549 ภายในเดือนมกราคมถงึกมุภาพนัธ์ 2550  
พร้อมจ่ายเงินสมทบเข้ากองทนุพฒันาฝีมือแรงงานในอตัราร้อยละ 1 ของค่าจ้างท่ีใช้เป็นฐานในการค านวณเงินสมทบ 
โดยค านวณจากจ านวนลกูจ้างท่ีไมไ่ด้จดัให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือจดัให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานน้อยกวา่
สดัสว่นท่ีกฎหมายก าหนด  
 4.2 กรณีผู้ประกอบกิจการจดัให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ลกูจ้างของตนครบสดัสว่นร้อยละ 50 
ของลกูจ้างทัง้หมด (ค านวณจากจ านวนลกูจ้างเฉลี่ยปี 2549) ให้ย่ืนแบบแสดงการจ่ายเงินสมทบกองทนุพฒันา
ฝีมือแรงงานประจ าปี 2549 ภายในเดือนมกราคมถงึกมุภาพนัธ์ 2550 โดยไมต้่องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทนุพฒันา
ฝีมือแรงงาน เน่ืองจากจดัให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานครบตามสดัสว่นท่ีกฎหมายก าหนด 

ประกาศกระทรวงแรงงาน ก าหนดค่าจ้างขัน้ต ่าและขัน้สูงที่ใช้เป็นฐานในการค านวณเงนิสมทบ 
เป็นเดือนละ  3,990 บาท 
 

สูตรการค านวณเงนิสมทบ 

(คา่จ้างท่ีใช้เป็นฐานในการค านวณเงินสมทบ x อตัราเงินสมทบ 1%) x จ านวนเดือน x จ านวนลกูจ้างท่ี
ไมไ่ด้จดัให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือจดัให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานน้อยกวา่สดัสว่นท่ีกฎหมายก าหนด  
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ตัวอย่างการค านวณเงนิสมทบ 
 

ตามตัวอย่างที่ 1  กรณีผู้ประกอบกิจการมีลูกจ้างครบ 100 คนในปี 2548 แม้ในปี 2549 จะมีลูกจ้าง 
                         ไม่ถงึ 100 คนก็ตาม  

 ดงัเช่น ปี 2549 ผู้ประกอบกิจการมีจ านวนลูกจ้าง ณ วนัสิน้เดือนมกราคม=90 คน, กุมภาพนัธ์=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  จ านวนรวม 
ของลูกจ้างในปี 2549 ณ วนัสิน้เดือนมกราคมถึงธันวาคม รวม 12 เดือน เท่ากับ 1,113 คน  โดยในปี 2549  
ผู้ประกอบกิจการได้จัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ลกูจ้างของตนแล้ว จ านวน 40 คน ดงันัน้ ผู้ประกอบ
กิจการรายนีต้้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทนุหรือไม ่และถ้าจ่ายต้องจ่ายเป็นจ านวนเงินเท่าไร 
 

วิธีการค านวณเงนิสมทบ 

1. ค านวณสัดส่วนจ านวนลูกจ้างที่ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ปี 2549 
    1.1 จ านวนลกูจ้างเฉลี่ยปี 2549 (จ านวนรวมของลกูจ้างในปี 2549 หารด้วย 12 เดือน)  =  1,113/12 

                                =  92.75 คน (92 คน) 
   1.2 สดัสว่นการฝึกอบรม (ร้อยละ 50 ของลกูจ้างเฉลี่ยปี 2549)     =  92 x 50/100    
              =  46    คน 

     ในปี 2549 ผู้ประกอบกิจการต้องจดัให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ลกูจ้างของตนตามสดัสว่น 

ท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งค านวณได้เท่ากับ 46 คน  (ร้อยละ 50 เท่ากับ 46 คน) 
 2. ค านวณเงนิสมทบ 

2.1 ปี 2549  ผู้ประกอบกิจการจดัให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ลกูจ้างของตนแล้ว จ านวน 40 คน   

2.2 ปี 2549 ผู้ประกอบกิจการต้องจดัให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ลกูจ้างของตนในสดัสว่น 

ร้อยละ 50 ของลกูจ้างทัง้หมด (ค านวณจากจ านวนลกูจ้างเฉลี่ยปี 2549) จ านวน 46 คน 

2.3 เปรียบเทยีบ จ านวนลกูจ้างท่ีจดัให้มีการฝึกอบรมในปี 2549 (40 คน) กับ สดัสว่นจ านวนลกูจ้าง
ท่ีต้องจดัให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในปี 2549 (46 คน)     

    ดงันัน้ ในปี 2549 ผู้ประกอบกิจการจดัให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ลกูจ้างของตนน้อยกวา่
สดัสว่นท่ีกฎหมายก าหนด จ านวน  6 คน   

2.4 น าจ านวนลกูจ้างท่ีไมไ่ด้จดัให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามสดัส่วนท่ีกฎหมายก าหนด จ านวน 
6 คน  มาค านวณเงนิสมทบ 

สูตรการค านวณเงนิสมทบ 

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

ผู้ประกอบกิจการต้องจ่ายเงนิสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นเงนิ 2,872.80 บาท 
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ตัวอย่างการค านวณเงนิสมทบ 
 

ตามตัวอย่างที่ 2  กรณีผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างครบ 100 คนขึน้ไปในช่วงระหว่างปี 2549 
 ดงัเช่น ปี 2549 ผู้ประกอบกิจการมีลกูจ้างครบ 100 คนขึน้ไปในเดือนมีนาคม 2549 และมีจ านวนลกูจ้าง  
ณ วนัสิน้เดือนมีนาคม=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 จ านวนรวม 
ของลูกจ้างในปี 2549 ณ วันสิน้เดือนมีนาคมถึงธันวาคม รวม 10 เดือน เท่ากับ 1,320 คน  โดยในปี 2549  
ผู้ประกอบกิจการได้จัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ลกูจ้างของตนแล้ว จ านวน 50 คน ดงันัน้ ผู้ประกอบ
กิจการรายนีต้้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทนุหรือไม ่และถ้าจ่ายต้องจ่ายเป็นจ านวนเงินเท่าไร 

 

วิธีการค านวณเงนิสมทบ 

1. ค านวณสัดส่วนจ านวนลูกจ้างที่ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  
    1.1 จ านวนลกูจ้างเฉลี่ยปี 2549 (จ านวนรวมของลกูจ้างในปี 2549 หารด้วย 10 เดือน)      =  1,320/10  
                     =  132  คน 
   1.2 สดัสว่นการฝึกอบรม (ร้อยละ 50 ของลกูจ้างเฉลี่ยปี 2549)           = 132 x 50/100   
                  =  66    คน 

              ในปี 2549 ผู้ประกอบกิจการต้องจดัให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ลกูจ้างของตนตามสดัสว่น 
ท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งค านวณได้เท่ากับ 66 คน  (ร้อยละ 50 เท่ากับ 66 คน) 
 2. ค านวณเงนิสมทบ 

     2.1  ปี 2549  ผู้ประกอบกิจการจดัให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ลกูจ้างของตนแล้ว จ านวน 50 คน  

                 2.2  ปี 2549 ผู้ประกอบกิจการต้องจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างของตนในสดัส่วน  
ร้อยละ 50 ของลกูจ้างทัง้หมด (ค านวณจากจ านวนลกูจ้างเฉลี่ยปี 2549) จ านวน 66 คน 

 2.3 เปรียบเทยีบ จ านวนลกูจ้างท่ีจดัให้มีการฝึกอบรมในปี 2549 (50 คน) กับ สดัสว่นจ านวน 
ลกูจ้างท่ีต้องจดัให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในปี 2549 (66 คน)     

    ดงันัน้ ในปี 2549 ผู้ประกอบกิจการจดัให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ลกูจ้างของตนน้อยกวา่
สดัสว่นท่ีกฎหมายก าหนด จ านวน 16 คน   

2.4 น าจ านวนลกูจ้างท่ีไมไ่ด้จดัให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามสดัสว่นท่ีกฎหมายก าหนด จ านวน 
16 คน มาค านวณเงนิสมทบ 

สูตรการค านวณเงนิสมทบ 

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

ผู้ประกอบกิจการต้องจ่ายเงนิสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นเงนิ 6,384 บาท 
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5. ก าหนดเวลาและสถานที่ยื่นแบบแสดงการจ่ายเงนิสมทบ ปี 2549 
 ประกาศกระทรวงแรงงานก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการซึง่มีลกูจ้างตามท่ีกระทรวงแรงงานก าหนดย่ืนแบบ
แสดงการจ่ายเงินสมทบและรายงานการฝึกอบรมฝีมือแรงงานภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปทุกปี 
 

ให้ผู้ประกอบกิจการย่ืนแบบแสดงการจ่ายเงินสมทบกองทุนพฒันาฝีมือแรงงาน ประจ าปี 2549 (สท.2)
ภายในเดือนมกราคมถงึกุมภาพันธ์ 2550 ณ จังหวัดที่ตัง้ของส านักงานใหญ่ที่ ผู้ประกอบกิจการจดทะเบียน
ตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ 

กรุงเทพฯ ให้ย่ืน ณ กรมพฒันาฝีมือแรงงาน ส านกังานสง่เสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน ชัน้ 4 ถ.มิตรไมตรี 
ดินแดง กรุงเทพฯ  

จังหวัดอ่ืน ให้ย่ืน ณ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค หรือศนูย์พฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดั 
ในกรณีผู้ประกอบกิจการมีหน่วยงานสาขาหรือมีลกูจ้างท างานในท้องท่ีอื่นด้วย ให้ย่ืนแบบแสดงการจ่ายเงิน

สมทบและรายงานการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรวมกนัท่ีส านกังานใหญ่ และให้นบัรวมลกูจ้างของทุกสาขาไว้ด้วย 
หากส านกังานใหญ่ประสงค์จะให้ส านกังานสาขาเป็นผู้ด าเนินการย่ืนแบบแทน ให้ด าเนินการได้เฉพาะกรณีท่ี
ส านกังานใหญ่ไมส่ามารถด าเนินการดงักลา่วได้  และได้แจ้งความประสงค์ให้ส านกังานสาขาเป็นผู้ด าเนินการแทน  
ทัง้นี ้ ส านกังานสาขาท่ีด าเนินการแทนต้องมีท่ีตัง้ท่ีแน่นอน เช่น มีการจดทะเบียนสาขาไว้ในหนงัสือรับรองของ 
กระทรวงพาณิชย์หรือมีใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน  

 

แนวปฏบิัต ิ

 1. กรณีท่ีส านกังานใหญ่ประสงค์จะให้ส านกังานสาขาเป็นผู้ด าเนินการย่ืนแบบ สท.2 แทน ให้ท าหนงัสือ
แจ้งความประสงค์วา่จะให้สาขาใดเป็นผู้ด าเนินการแทนต่อหน่วยงานของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน (ส านกังานส่งเสริม
การพฒันาฝีมือแรงงาน สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค หรือศนูย์พฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดั) ในจงัหวดัท่ีเป็นท่ีตัง้
ของส านกังานใหญ่ และเมื่อส านักงานสาขาย่ืนแบบ สท.2 ให้ส าเนาหนังสือดงักล่าวแจ้งหน่วยงานของกรมพฒันา
ฝีมือแรงงาน ในจังหวดัท่ีเป็นท่ีตัง้ของส านักงานสาขาทราบด้วย พร้อมแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนของ
กระทรวงพาณิชย์ หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และทุกครัง้ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีย่ืนแบบ สท.2  
ให้ส านักงานใหญ่ท าหนังสือแจ้งหน่วยงานของกรมพฒันาฝีมือแรงงานท่ีเป็นท่ีตัง้ของส านักงานใหญ่และส าเนา  
ให้หน่วยงานของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน ในจงัหวดัท่ีเป็นท่ีตัง้ของส านกังานสาขาทราบทกุครัง้ 

การมอบอ านาจให้ส านักงานสาขาเป็นผู้ ด าเนินการย่ืนแบบ สท.2 แทน ให้มอบสาขาใดสาขาหนึ่ง
เท่านัน้ จะมอบหลายสาขาไม่ได้ เน่ืองจากการค านวณเงินสมทบกองทุนพฒันาฝีมือแรงงานต้องน าลกูจ้างของทุก
สาขาหรือลกูจ้างท่ีท างานในท้องท่ีอื่นมานบัรวมกนั ดงันัน้ แตล่ะสาขาจะแยกย่ืนแบบ สท.2 ไมไ่ด้ 

2. กรณีท่ีส านกังานใหญ่ยกเลิกการมอบอ านาจของส านกังานสาขาเดิม และมอบอ านาจใหม่ให้ส านกังาน
สาขาจังหวดัอื่นเป็นผู้ ด าเนินการแทน ให้ส านักงานใหญ่ท าหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีย่ืนแบบ สท.2  
ต่อหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ส านักงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพฒันาฝีมือแรงงาน
ภาค หรือศนูย์พฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดั) ในจงัหวดัท่ีเป็นท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่ และส าเนาหนงัสือดงักล่าวแจ้ง
หน่วยงานของกรมพฒันาฝีมือแรงงานในจงัหวดัท่ีเป็นท่ีตัง้ของส านกังานสาขาเดิมท่ีแจ้งยกเลิก และแจ้งหน่วยงาน
ของกรมพฒันาฝีมือแรงงานในจงัหวดัท่ีเป็นท่ีตัง้ของส านกังานสาขาท่ีด าเนินการแทนแห่งใหม่ 
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6. การค านวณเงนิเพิ่ม ปี 2549 
 มาตรา 31 ผู้ประกอบกิจการรายใดท่ีไมจ่่ายเงินสมทบภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนดหรือจ่ายไม่ครบตาม

สดัสว่นจ านวนผู้ รับการฝึกอบรมกบัจ านวนลกูจ้าง ต้องจ่ายเงินเพ่ิมในอตัราร้อยละ 1.5 ตอ่เดือนของเงินสมทบท่ียงั
ไม่ได้น าส่งหรือของเงินสมทบท่ียังขาดอยู่ นบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีต้องน าส่งเงินสมทบ ส าหรับเศษของเดือนถ้าถึง 
สิบห้าวนัหรือกวา่นัน้ให้นบัเป็นหนึง่เดือน ถ้าน้อยกวา่นัน้ให้ปัดทิง้  

6.1 กรณีผู้ประกอบกิจการไม่จดัให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ลกูจ้างของตนหรือจดัให้มีการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงานน้อยกว่าสดัส่วนร้อยละ 50 ของลูกจ้างทัง้หมด และถ้าไม่จ่ายเงินสมทบภายในเดือนมกราคมถึง
กมุภาพนัธ์ 2550 หรือจ่ายไม่ครบ ต้องจ่ายเงินเพ่ิมในอตัราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินสมทบท่ียงัไม่ได้น าส่งหรือ
ของเงินสมทบท่ียงัขาดอยู่ นบัแต่วนัถัดจากวนัท่ีต้องน าส่งเงินสมทบ ส าหรับเศษของเดือนถ้าถึงสิบห้าวนัหรือกว่า
นัน้ให้นบัเป็นหนึง่เดือน ถ้าน้อยกวา่นัน้ให้ปัดทิง้  

6.2 กรณีผู้ประกอบกิจการจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างของตนครบสดัส่วนร้อยละ 50 
ของลูกจ้างทัง้หมด แม้ย่ืนแบบแสดงการจ่ายเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายหลงัเดือนกุมภาพันธ์ 2550   
ก็ไมต้่องจ่ายเงินเพ่ิมเข้ากองทนุพฒันาฝีมือแรงงาน (เน่ืองจากไมม่ีเงินสมทบท่ีต้องจ่าย) 

 

 การนับวันในการค านวณเงนิเพิ่ม 

“นบัแตว่นัถดัจากวนัท่ีต้องน าสง่เงินสมทบ ส าหรับเศษของเดือนถ้าถึงสิบห้าวนัหรือกว่านัน้ให้นบัเป็นหนึง่เดือน
ถ้าน้อยกวา่นัน้ให้ปัดทิง้” 

1. กฎหมายก าหนดให้ย่ืนแบบแสดงการจ่ายเงินสมทบภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปทุกปี  ดงันัน้  
วนัสดุท้ายท่ีจ่ายเงินสมทบ คือ วนัท่ี 28 หรือ 29 กมุภาพนัธ์ 

2. เร่ิมคิดเงินเพ่ิมตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม เป็นวนัแรก (กฎหมายก าหนดให้คิดเงินเพ่ิม นบัแต่วนัถดัจากวนัท่ี
ต้องน าสง่เงินสมทบ) 

3. ระยะเวลาท่ีค้างช าระให้นบัเป็น “เดือน” เศษของเดือนถ้าถึง 15 วนัหรือกว่านัน้ให้นบัเป็น 1 เดือน 
ถ้าน้อยกวา่นัน้ให้ปัดทิง้ 

4. ถ้าน าส่งเงินสมทบภายในวนัท่ี 1 ถึงวนัท่ี 14 มีนาคม ไม่ต้องจ่ายเงินเพ่ิม เน่ืองจากเศษของเดือนไม่ถึง 
15 วนั แตถ้่าน าสง่เงินสมทบตัง้แตว่นัท่ี 15 มีนาคมเป็นต้นไป ให้คิดเงินเพ่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม 

 

วิธีค านวณเงนิเพิ่ม 

1. อตัราเงินเพ่ิม “ร้อยละ 1.5 ตอ่เดือน” 
2. เงินเพ่ิมให้ค านวณจาก “เงินสมทบท่ียงัไมไ่ด้น าสง่ หรือเงินสมทบท่ียงัขาดอยู่” 
3. จ านวนเดือนท่ีค้างช าระ 
 

สูตรการค านวณเงนิเพิ่ม 
(เงินสมทบท่ียงัไมไ่ด้น าสง่ x  อตัราเงินเพ่ิม 1.5% ตอ่เดือน) x  จ านวนเดือนท่ีค้างช าระ (เดือน) 
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ตัวอย่างการค านวณเงนิเพิ่ม    

กรณีผู้ประกอบกิจการจ่ายเงนิสมทบเกินระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
 

จากตัวอย่างการค านวณเงนิสมทบตัวอย่างที่ 1  กรณีผู้ประกอบกิจการมีลูกจ้างครบ 100 คน 
ในปี 2548 แม้ในปี 2549 จะมีลูกจ้างไม่ถงึ 100 คนกต็าม 

ดงัเช่น ปี 2549 ผู้ประกอบกิจการมีจ านวนรวมของลกูจ้าง ณ วนัสิน้เดือนมกราคมถึงธนัวาคม 2549  
รวม 12 เดือน เท่ากบั 1,113 คน จ านวนลกูจ้างเฉลี่ยปี 2549 เท่ากบั 92.75 (92)คน (1,113/12) สดัสว่นการฝึกอบรม
ปี 2549 (ร้อยละ 50 ของลกูจ้างเฉลี่ยปี 2549) เท่ากบั 46 คน (92x50/100) โดยในปี 2549 ผู้ประกอบกิจการได้จดั
ให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ลกูจ้างแล้ว จ านวน 40 คน ซึง่น้อยกวา่สดัสว่นท่ีกฎหมายก าหนด จ านวน 6 คน 
ดงันัน้ ผู้ประกอบกิจการต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทนุพฒันาฝีมือแรงงานในสว่นท่ีฝึกไม่ครบตามสดัสว่นท่ีกฎหมาย 
จ านวน 6 คน เป็นเงิน  2,872.80 บาท  โดยผู้ประกอบกิจการย่ืนแบบแสดงการจ่ายเงินสมทบกองทนุพฒันาฝีมือ
แรงงานประจ าปี 2549  (สท.2) และจ่ายเงินสมทบจ านวนดงักลา่วในวนัท่ี  17 มิถนุายน 2550  ซึง่เกินระยะเวลา 
ท่ีกฎหมายก าหนด ผู้ประกอบกิจการรายนีต้้องจ่ายเงินเพ่ิมเป็นจ านวนเท่าไร 

 

วิธีการค านวณเงนิเพิ่ม 
 1. ค านวณระยะเวลาค้างช าระ 
     เร่ิมคิดเงินเพ่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคมถงึวนัท่ี 17 มิถนุายน 2550 (เศษของเดือนถ้าถงึ 15 วนั หรือกวา่นัน้ 
ให้นบัเป็น 1 เดือน)   
     ระยะเวลาค้างช าระ (1 มี.ค.ถงึ 17 มิ.ย. 2550)   =    4  เดือน   
 2. ค านวณเงนิเพิ่ม 

     อตัราร้อยละ 1.5 ตอ่เดือนของเงินสมทบท่ียงัไมไ่ด้น าสง่ จ านวน 2,872.80 บาท ตามระยะเวลาท่ีค้าง
ช าระ นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคมถงึวนัท่ี 17 มิถนุายน 2550 (4 เดือน) 

 

สูตรการค านวณเงนิเพิ่ม 

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

 ณ วนัท่ี 17 มิถนุายน  2550 ผู้ประกอบกิจการย่ืนแบบแสดงการจ่ายเงินสมทบกองทนุพฒันาฝีมือแรงงาน
ประจ าปี 2549 (สท.2) ต้องจ่ายเงินสมทบ จ านวน 2,872.80 บาท และเงินเพ่ิม จ านวน 172.36 บาท รวมเป็นเงนิ
ที่ต้องจ่ายทัง้สิน้ จ านวน 3,045.16 บาท  
 สรุปวิธีการค านวณเงนิสมทบและเงนิเพิ่ม 

1. ผู้ประกอบกิจการมีจ านวนรวมของลกูจ้างในปี 2549 ณ วนัสิน้เดือนตัง้แตเ่ดือนมกราคมถึงธนัวาคม 
รวม 12 เดือน (90+95+98+99+96+92+90+88+85+90+95+95)    = 1,113 คน 

จ านวนลูกจ้างเฉล่ียปี 2549         = 1,113/12  
           = 92.75 คน  (92 คน) 
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2. สัดส่วนการฝึกอบรมปี 2549 (ร้อยละ 50 ของลกูจ้างเฉลี่ยปี 2549)  = 92 x 50/100  = 46 คน   
ผู้ประกอบกิจการต้องจดัให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แกล่กูจ้างตามสดัสว่นท่ีกฎหมายก าหนด  
จ านวน 46 คน 

3. ปี 2549 ผู้ประกอบกิจการจดัให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ลกูจ้างของตนแล้ว จ านวน 40 คน 
เปรียบเทยีบ จ านวนลกูจ้างท่ีจดัให้มีการฝึกอบรมปี 2549 (40 คน) กับ สดัสว่นจ านวนลกูจ้างท่ี
ต้องจดัให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานปี 2549 (46 คน)   
ผู้ประกอบกิจการจดัให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานน้อยกว่าสดัส่วนท่ีกฎหมายก าหนด ดงันัน้ ต้องจ่าย 
เงินสมทบเข้ากองทนุในสว่นท่ีฝึกไมค่รบตามสดัสว่นท่ีกฎหมายก าหนด จ านวน 6 คน 

4. ค านวณเงนิสมทบ (3,990 x 1%) x 12 เดือน x 6 คน    =  2,872.80 บาท 
5. ผู้ประกอบกิจการย่ืนแบบแสดงการจ่ายเงินสมทบกองทนุพฒันาฝีมือแรงงานประจ าปี 2549 (สท.2)

และจ่ายเงินสมทบเข้ากองทนุในวนัท่ี 17 มิถนุายน 2550 ซึง่เกินระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
5.1 ค านวณระยะเวลาค้างช าระ  
       เร่ิมคิดเงินเพ่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคมถงึ 17 มิถนุายน 2550 (เศษของเดือนถ้าถงึ 15 วนั หรือกวา่นัน้
ให้นบัเป็น 1 เดือน) 
      ระยะเวลาค้างช าระ (1 ม.ีค.ถงึ 17 มิ.ย.2550)   =  4 เดือน 

5.2 ค านวณเงนิเพิ่ม 
    (2,872.80 x 1.5%) x 4 เดือน     =  172.36 บาท 

6. ผู้ประกอบกิจการต้องจ่ายเงินสมทบและเงินเพ่ิม  
รวมเป็นเงินทัง้สิน้ ( 2,872.80 + 172.36 )    =  3,045.16   บาท 

 
 

จากตัวอย่างการค านวณเงนิสมทบตัวอย่างที่ 2  กรณีผู้ประกอบกิจการมีลูกจ้างครบ 100 คนขึน้ไป
ในช่วงระหว่างปี 2549 

ดงัเช่น ปี 2549 ผู้ประกอบกิจการมีจ านวนรวมของลกูจ้าง ณ วนัสิน้เดือนมีนาคมถึงธนัวาคม 2549  
รวม 10 เดือน เท่ากบั 1,320 คน จ านวนลกูจ้างเฉลี่ยปี 2549 เท่ากบั 132 คน (1,320/10) สดัสว่นการฝึกอบรม 
ปี 2549 (ร้อยละ 50 ของลกูจ้างเฉลี่ยปี 2549) เท่ากบั 66 คน (132x50/100) โดยในปี 2549 ผู้ประกอบกิจการ 
ได้จดัให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ลกูจ้างแล้ว จ านวน 50 คน ซึง่น้อยกวา่สดัสว่นท่ีกฎหมายก าหนด จ านวน 
16 คน ดงันัน้ ผู้ประกอบกิจการต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทนุพฒันาฝีมือแรงงานในสว่นท่ีฝึกไมค่รบตามสดัส่วนท่ี
กฎหมายก าหนด จ านวน 16 คน เป็นเงิน  6,384 บาท  โดยผู้ประกอบกิจการย่ืนแบบแสดงการจ่ายเงินสมทบกองทนุ
พฒันาฝีมือแรงงานประจ าปี 2549  (สท.2) และจ่ายเงินสมทบจ านวนดงักลา่วในวนัท่ี 14 เมษายน 2550  ซึง่เกิน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ผู้ประกอบกิจการรายนีต้้องจ่ายเงินเพ่ิมเป็นจ านวนเท่าไร 
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วิธีการค านวณเงนิเพิ่ม 

 1. ค านวณระยะเวลาค้างช าระ 
     เร่ิมคิดเงินเพ่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม ถงึวนัท่ี 14 เมษายน 2550 (เศษของเดือนถ้าถงึ 15 วนั หรือกวา่นัน้ 
ให้นบัเป็น 1 เดือน ถ้าน้อยกวา่นัน้ให้ปัดทิง้)  เศษของเดือนเม.ย. 14 วันไม่ถงึ 15 วันให้ปัดทิง้ 
     ระยะเวลาค้างช าระ (1 มี.ค.ถงึ 14 เม.ย. 2550)   =      1  เดือน   
 2. ค านวณเงนิเพิ่ม 

     อตัราร้อยละ 1.5 ตอ่เดือนของเงินสมทบท่ียงัไมไ่ด้น าสง่ จ านวน 6,384 บาท ตามระยะเวลาท่ีค้าง
ช าระ นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคมถงึวนัท่ี 14 เมษายน 2550 (1 เดือน) 

สูตรการค านวณเงนิเพิ่ม 

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

 ณ วนัท่ี 14 เมษายน  2550 ผู้ประกอบกิจการย่ืนแบบแสดงการจ่ายเงินสมทบกองทนุพฒันาฝีมือแรงงาน
ประจ าปี 2549 (สท.2) ต้องจ่ายเงินสมทบ จ านวน 6,384 บาท และเงินเพ่ิม จ านวน 95.76 บาท รวมเป็นเงนิที่
ต้องจ่ายทัง้สิน้ จ านวน 6,479.76 บาท  
 สรุปวิธีการค านวณเงนิสมทบและเงนิเพิ่ม 

1. ผู้ประกอบกิจการมีจ านวนรวมของลกูจ้างในปี 2549 ณ วนัสิน้เดือนตัง้แตเ่ดือนมีนาคมถงึธนัวาคม 
รวม 10 เดือน (100+120+120+130+130+140+140+140+150+150)     = 1,320 คน 

จ านวนลูกจ้างเฉล่ียปี 2549           = 1,320/10 = 132 คน   

2. สัดส่วนการฝึกอบรมปี 2549 (ร้อยละ 50 ของลกูจ้างเฉลี่ยปี 2549)    = 132x50/100 = 66 คน   
ผู้ประกอบกิจการต้องจดัให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แกล่กูจ้างตามสดัสว่นท่ีกฎหมายก าหนด  
จ านวน  66 คน 

3. ปี 2549 ผู้ประกอบกิจการจดัให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ลกูจ้างของตนแล้ว จ านวน 50 คน 
เปรียบเทยีบ จ านวนลกูจ้างท่ีจดัให้มีการฝึกอบรมปี 2549 (50 คน) กับ สดัสว่นจ านวนลกูจ้างท่ี
ต้องจดัให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานปี 2549 (66 คน)   
ผู้ประกอบกิจการจดัให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานน้อยกว่าสดัส่วนท่ีกฎหมายก าหนด ดงันัน้ ต้องจ่าย 
เงินสมทบเข้ากองทนุในสว่นท่ีฝึกไมค่รบตามสดัสว่นท่ีกฎหมายก าหนด จ านวน 16 คน 

4. ค านวณเงนิสมทบ (3,990 x 1%) x 10 เดือน x 16 คน   =  6,384  บาท 
5. ผู้ประกอบกิจการย่ืนแบบแสดงการจ่ายเงินสมทบกองทนุพฒันาฝีมือแรงงานประจ าปี 2549 (สท.2)

และจ่ายเงินสมทบเข้ากองทนุในวนัท่ี 14 เมษายน 2550 ซึง่เกินระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
5.1 ค านวณระยะเวลาค้างช าระ  

        เร่ิมคิดเงินเพ่ิมตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคมถงึ 14 เมษายน 2550 (เศษของเดือนถ้าถึง 15 วนั หรือกวา่นัน้
ให้นบัเป็น 1 เดือน ถ้าน้อยกวา่นัน้ให้ปัดทิง้) เศษของเดือนเม.ย. 14 วนัไมถ่งึ 15 วนัให้ปัดทิง้ 
     ระยะเวลาค้างช าระ (1 มี.ค.ถงึ 14 เม.ย.2550)   =  1 เดือน 

5.2 ค านวณเงนิเพิ่ม 
    (6,384 x 1.5%) x 1 เดือน      =  95.76 บาท 
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6. ผู้ประกอบกิจการต้องจ่ายเงินสมทบและเงินเพ่ิม  
รวมเป็นเงินทัง้สิน้ ( 6,384 + 95.76 )     =  6,479.76   บาท 

 

7. วิธีการช าระเงนิสมทบและเงนิเพิ่ม (กรณีช าระที่สถาบัน/ศูนย์ฯ) 
7.1 ช าระเป็นเงินสด  ณ   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น  เลขท่ี  151  ถนนมะลิวลัย์    

ต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 
7.2 ช าระด้วยเช็ค 

1) เป็นเช็คของธนาคาร (แคชเชียร์เชค็) และต้องไมเ่ป็นเช็คโอนสลกัหลงั และเป็นเช็คท่ีออกในวนัท่ี
น าเช็คนัน้มาช าระ หรือเป็นเชค็ท่ีลงวนัท่ีก่อนวนัช าระไมเ่กิน 7 วนั  

2) เป็นเช็คขีดคร่อม สัง่จ่ายเงินช่ือบญัชี  
เงนิกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดขอนแก่น  บัญชีที่ 2   และขีดค าวา่ “หรือผู้ ถือ”ออก 

7.3 ช าระทางธนาคาร  
1)  ให้ช าระผ่านธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) โดยโอนเข้าบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั ช่ือบญัชี   

   เงนิกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดขอนแก่น บัญชีที่ 2 เลขที่บัญชี   424-6-02577-1 
   ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  สาขาถนนมะลิวัลย์ 

   2)  ให้ถ่ายเอกสารส าเนาใบน าฝากธนาคาร (Pay in) ท่ีธนาคารประทบัตราแสดงการรับเงินเข้าบญัชี  
         สง่ให้ “สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น”   เพ่ือเป็นหลกัฐานแสดงการช าระเงิน 

        สมทบและสถานประกอบกิจการต้องเก็บส าเนาใบน าฝากธนาคารไว้เป็นหลกัฐานการตรวจสอบด้วย 
7.4 ช าระเป็นธนาณตัิ  ให้สัง่จ่าย 

 1)   ช่ือผู้ รับเงิน ให้ระบุ “สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น” ณ ท่ีท าการไปรษณีย์ 
        เทพารักษ์    รหสัไปรษณีย์ 40000 

  2)   ช่ือผู้ฝากเงิน ให้ระบ ุ“ ช่ือสถานประกอบกิจการ  (กรณีเป็นนิติบคุคล) / ช่ือผู้ประกอบกิจการ (กรณีไมใ่ช่ 
        นิติบคุคล) และเลขท่ีบญัชีนายจ้างท่ีขึน้ทะเบียนกองทนุประกนัสงัคม” 

 

หมายเหตุ 

กรณีท่ีผู้ประกอบกิจการสง่เช็คหรือธนาณตัิหรือตัว๋แลกเงิน เพ่ือช าระเงินทางไปรษณีย์ ให้สง่แบบลงทะเบียน
ตอบรับ และจะนับวันที่ไปรษณีย์ประทบัตรารับจดหมายเป็นวันที่ผู้ประกอบกจิการจ่ายเงนิสมทบ หากเกิน
ก าหนดจะต้องจ่ายเงนิเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินสมทบท่ียงัไมไ่ด้น าสง่ หรือของเงินสมทบ 
ท่ียงัขาดอยู่  นบัแตว่นัถดัจากวนัท่ีต้องน าสง่เงินสมทบถงึวนัท่ีไปรษณีย์ประทบัตรารับ 
 

8. การเปล่ียนแปลงข้อมูลของผู้ประกอบกิจการ 
กรณีผู้ประกอบกิจการได้เปลี่ยนแปลงข้อมลูในเอกสารท่ีได้ย่ืนไว้ตอ่หน่วยงานของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน  

เช่น เปลี่ยนท่ีตัง้ เปลี่ยนช่ือสถานประกอบกิจการ เปลี่ยนช่ือผู้ รับมอบอ านาจ หยุดกิจการชั่วคราว เลิกกิจการ  
เป็นต้น ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลง ตามแบบ สท.8 พร้อมส่งเอกสารท่ีเก่ียวข้องต่อหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานท่ีรับเร่ืองไว้ ภายใน 30 วนั 
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9. สรุปประเดน็ส าคัญ 

9.1 ผู้ประกอบกิจการท่ีมีลกูจ้างตัง้แต ่100 คนขึน้ไป อยู่ในข่ายบงัคบัเงินสมทบกองทนุพฒันาฝีมอืแรงงาน 
9.2 ผู้ประกอบกิจการท่ีมีลกูจ้างครบ 100 คนในปี 2548 แม้ในปี 2549 จะมีลกูจ้างไมถ่งึ 100 คนก็ตาม 

ผู้ประกอบกิจการนัน้ยงัคงอยู่ในข่ายบงัคบัเงินสมทบกองทนุพฒันาฝีมือแรงงาน และต้องจดัให้มีการฝึกอบรมฝีมือ
แรงงานให้แก่ลกูจ้างของตนในสดัสว่นร้อยละ 50 ของลกูจ้างทัง้หมด  

9.3 การค านวณสดัสว่นจ านวนลกูจ้างท่ีต้องจดัให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในปี 2549 
       (1) กรณีผู้ประกอบกิจการมีลกูจ้างครบ 100 คนในปี 2548 แม้ในปี 2549 จะมีลกูจ้างไมถ่งึ 100 คนกต็าม  

            การค านวณสัดส่วนการฝึกอบรมในอตัราร้อยละ 50 ของลูกจ้างทัง้หมด (ค านวณจากจ านวน
ลกูจ้างเฉลี่ยปี 2549) โดยลกูจ้างเฉลี่ยปี 2549 ค านวณจากจ านวนลกูจ้าง ณ วนัสิน้เดือนของทุกเดือน นบัตัง้แต่
เดือนมกราคมถงึเดือนธนัวาคม 2549 หารด้วยจ านวน 12 เดือน 

(2) กรณีผู้ประกอบกิจการมีลกูจ้างครบ 100 คนขึน้ไปในระหวา่งปี 2549  
  การค านวณสดัส่วนการฝึกอบรมในอตัราร้อยละ 50 ของลูกจ้างทัง้หมด (ค านวณจากจ านวน
ลกูจ้างเฉลี่ยปี 2549) โดยลกูจ้างเฉลี่ยปี 2549 ค านวณจากจ านวนลกูจ้าง ณ วนัสิน้เดือนของทุกเดือน นบัตัง้แต่
เดือนท่ีมีลกูจ้างครบ 100 คนขึน้ไปจนถงึสิน้เดือนธนัวาคม 2549 หารด้วยจ านวนเดือนดงักลา่ว  

9.4 ผู้ประกอบกิจการท่ีไมจ่ดัให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แกล่กูจ้างของตน หรือจดัให้มีการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงานน้อยกวา่สดัสว่นร้อยละ 50 ของลกูจ้างทัง้หมด ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทนุในอตัราร้อยละ 1 ของ
คา่จ้างท่ีใช้เป็นฐานในการค านวณเงินสมทบ (3,990 บาทตอ่เดือน) โดยค านวณจากจ านวนลกูจ้างท่ีไมไ่ด้จดัให้มี
การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หรือจดัให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานน้อยกวา่สดัสว่นท่ีกฎหมายก าหนด 

9.5 ผู้ประกอบกิจการท่ีอยู่ในข่ายบงัคบัทกุราย ไมว่า่จะจดัให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ลกูจ้าง 
ของตนครบสดัสว่นร้อยละ 50 ของลกูจ้างทัง้หมด หรือไมจ่ดัให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หรือจดัให้มีการ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานน้อยกว่าสดัสว่นท่ีกฎหมายก าหนด มีหน้าท่ีต้องย่ืนแบบแสดงการจ่ายเงินสมทบกองทนุพฒันา
ฝีมือแรงงานประจ าปี 2549 (สท.2) ภายในเดือนมกราคมถงึกุมภาพนัธ์ 2550 

9.6  ผู้ประกอบกิจการที่จดัให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ลกูจ้างของตนครบสดัสว่นร้อยละ 50 ของ
ลกูจ้างทัง้หมด ไมต้่องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทนุ แตม่ีหน้าท่ีต้องย่ืนแบบแสดงการจ่ายเงินสมทบกองทนุพฒันาฝีมือ
แรงงานประจ าปี 2549 (สท.2) ภายในเดือนมกราคมถงึกมุภาพนัธ์ 2550 

9.7 ผู้ประกอบกิจการท่ีไม่จดัให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แกล่กูจ้างของตนหรือจดัให้มีการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงานน้อยกวา่สดัสว่นร้อยละ 50 ของลกูจ้างทัง้หมด ถ้าไมจ่่ายเงินสมทบภายในเดือนมกราคมถงึกมุภาพนัธ์ 
2550 หรือจ่ายไมค่รบ ต้องจา่ยเงินเพ่ิมในอตัราร้อยละ 1.5 ตอ่เดือนของเงินสมทบท่ียงัไมไ่ด้น าสง่หรือของเงิน
สมทบท่ียงัขาดอยู่ นบัแตว่นัถดัจากวนัท่ีต้องน าสง่เงินสมทบ ส าหรับเศษของเดือนถ้าถงึสิบห้าวนัหรือกวา่นัน้ให้
นบัเป็นหนึง่เดือน ถ้าน้อยกวา่นัน้ให้ปัดทิง้ 

9.8 จ านวนลกูจ้างท่ีน ามาค านวณเงินสมทบกองทนุพฒันาฝีมือแรงงาน ให้รวมถงึแรงงานตา่งด้าวตาม
ค านิยามของลกูจ้างตามกฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

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


