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 เลขทททบศญชทผผผประกอบกกจการ

(โปรดระบบเลขทททบดญชททททขขขนทะเบทยนกองทบนประกดนสดงคม)

ชชทอสถานประกอบกกจการ  บรกษศท ตศวอยยาง อท-บกซกเนส พลศส จจากศด

สจานศกงานใหญยตศตงอยผยเลขททท  12-13 ซอยบรมราชชนนท 39

...................................................................................................................................................................................... รหศสไปรษณทยท  10170

โทรสาร 0-2424-0972 Email ...........................................................................................

6. จจานวนผผผเขผารศบการฝฝก

 ฝฝกยกระดศบฝฝมชอแรงงาน

 ฝฝกเตรทยมเขผาทจางาน

 ฝฝกเปลททยนสาขาอาชทพ

โดยไมมนดบซขลลคน

1. จจานวนรวมลผกจผางทศตงหมดในปฝ

2. จจานวนเดชอน

3. จจานวนลผกจผางเฉลททยในรอบปฝ

4. สศดสยวนจจานวนลผกจผางทททตผองจศดผผกอบรมผทมชอแรงงาน

    ในอศตรารผอยละ 50 ของจจานวนลผกจผางเฉลททยในรอบปฝ

5. จจานวนหลศกสผตรทททไดผรศบความเหหนชอบ

หมลยเหตบ: จจานวนเงกนสมทบใชผทศนกยม 2 ตจาแหนยงไมยปปด และการสยงเงกนสมทบจะ

มทผลสมบผรณทเมชทอออกใบเสรหจรศบเงกนไวผเปปนหลศกฐานเรทยบรผอยแลผว

รวมเงกนทททตผองชจาระ

เงกนเพกทมตามกฎหมาย(ถผามท)

เงกนสมทบจจานวน

  ผลกลรประเมมนเงมนสมทบกองทบนพดฒนลฝฝมมอแรงงลน

 กลรประเมมนเงมนสมทบกองทบนพดฒนลฝฝมมอแรงงลน (ใสมเครมทองหมลย    ลงใน *

1. เปรทยบเททยบจจานวนผผผรศบการฝฝก กศบสศดสยวนจจานวนลผกจผางทททตผองจศดใหผมท      

การฝฝกอบรมฝฝมชอแรงงาน (รผอยละ 50 ของจจานวนลผกจผางเฉลททย)

จจานวนเงกนตศวอศกษร

ประทดบตรล

 นมตมบบคคล

 (ถผลมท)

สลลหรดบเจผลหนผลททท

กลรตรวจสอบตลมแบบ สท 2
     ประเมกนตามทททแจผง
     ประเมกนไมยตรงตามทททแจผง
          จจานวนเงกนเพกทมเตกม  จจานวน ............................. บาท
          ชจาระเงกนเกกน         จจานวน ............................. บาท

ลงชชทอ ..................................................................... เจผาหนผาททท

      ( ..................................................................... )

ตจาแหนยง ................................................................

     วศนททท .............../.............../...............

กรณทมทกลรชลลระเงมนสมทบ

เลขทททใบเสรหจรศบเงกน ............................ เลยมททท ................

ลงวศนททท ................./................./.................

ประทศบตรา(ซผาย)

"รอการตรวจสอบ"

ประทศบตรา(ขาว)

"ตรวจสอบแลผวถผกตผอง"

ประทศบตรา

"ชจาระเงกน"

กรณทจจานวนลผกจผางแตยละเดชอนไมยถผง 100 คน ททกเดชอน

กรณทจจานวนลผกจผางเฉลททยในรอบปฝ ไมยถผง 100 คน

2.

3.

4. กรณทหยทดหรชอเลกกกกจการ (แนบแบบแจผงเปลททยนแปลงขผอมผล สท8)

ไมยตผองสยงเงกนสมทบ  (ตามขผอ 1.1, ขผอ 2, ขผอ 3. หรชอ ขผอ 4.)

นจาสยงเงกนสมทบเขผากองททน  (ตามขผอ 1.2 หรชอ 1.3)

 12

 4,944

 1

คน

เดชอน

คน

คน

หลศกสผตร

คน 120

 206  86 คน

คน

 5

 115

คน

คน

คน

บาท

บาท

บาท

 4,644,000.00

 4,644,000.00

แบบแสดงกลรสมงเงมนสมทบกองทบนพดฒนลฝฝมมอแรงงลน

ประจลลปฝ    2559

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

                                    ...................................................................................................................................................................................

                                     ..................................................................................................................................................................................

แขวงตลกทงชศน เขตตลกทงชศน กรทงเทพมหานคร ....................

              ...........................................             .............................................

ขผลพเจผลขอรดบรองวมลรลยกลรทททแจผงไวผขผลงตผนถผกตผองและเปปนจรมงทบกประกลร...................................

 ลงชชทอ ................................................................................ ผผผมทอจานาจลงนาม/ผผผรศบมอบอจานาจ

นายดจารง มทสทข

ตจาแหนยง ...........................................................................               
31/05/2559วศนททท ....................................................

ผผผจศดการฝฝายอบรม  .

(..................................................................................)..............

 412

1.1 จศดฝฝกอบรมมากกวยาหรชอเทยาสศดสยวนทททกจาหนด

1.2 จศดฝฝกอบรมนผอยกวยาสศดสยวนทททกจาหนด

สท.2

1.3 ไมยไดผฝฝกอบรมตามสศดสยวนทททกจาหนด

--- สททลผานหกแสนสททหมชทนสททพศนบาทถผวน ---

ลงชชทอ ..................................................................... เจผาหนผาททท

      ( ..................................................................... )

ตจาแหนยง ................................................................

     วศนททท .............../.............../...............

       ขอรศบรองวยารายงานจจานวนผผผรศบการฝฝกขผางตผนถผกตผองตรงกศบจจานวนผผผรศบการฝฝก

ตามรายชชทอทททไดผรศบความเหหนชอบหลศกสผตรการฝฝกอบรมฝฝมชอแรงงาน

* หมลยเหตบ

ขผอ 1-4 กรอกตามรายละเอทยดประกอบการยชทนแบบแสดงการสยงเงกนสมทบกองททนพศฒนา

ฝฝมชอแรงงานประจจาปฝ (ดผานหลศง)

รลยงลนกลรฝฝกอบรมฝฝมมอแรงงลนประจลลปฝ  2559 แจผงกลรคลลนวณเงมนสมทบประจลลปฝ  2559

 (กรอกเครชทองหมาย    ลงใน * )

หนมวยงลน (สพภ./ศพจ.) สถลบดนพดฒนลฝฝมมอแรงลน



โปรดนลลสมง สท.2 พรผอมสลลเนล 1 ฉบดบ เพมทอเปปนหลดกฐลนสลลหรดบผผผประกอบกมจกลร (พลมก)

รลยละเอทยดประกอบกลรยมทนแบบแสดงกลรสมงเงมนสมทบกองทบนพดฒนลฝฝมมอแรงงลน ประจลลปฝ 2559  .

กลรคลลนวณลผกจผลงเฉลททยใหผเรมทมนดบตดขงแตมเดมอนทททมทลผกจผลงตดขงแตม 100 คนขขขนไป ทททเปปนลผกจผลงตลมกฎหมลยวมลดผวยกลรคบผมครองแรงงลน

มกราคม

กทมภาพศนธท

มทนาคม

เมษายน

สกงหาคม

กรกฎาคม

มกถทนายน

พฤษภาคม

กศนยายน

ตทลาคม

พฤษจกกายน

ธศนวาคม

1. จลลนวนรวมลผกจผลงทดขงหมดในปฝ  เรมทมนดบตดขงแตมเดมอนทททมทลผกจผลง 100 คนขขขนไป

2. จลลนวนเดมอนนดบตดขงแตมเดมอนทททมทลผกจผลงตดขงแตม 100 คนขขขนไป

3. จลลนวนจผลงเฉลททยในรอบปฝ (จลลนวนจลกขผอ1 หลรดผวย จลลนวนจลกขผอ 2) ตดดเศษทมขง

4. สดดสมวนจลลนวนลผกจผลงทททตผองจดดใหผมทกลรฝฝกอบรมฝฝมมอแรงงลนรผอยละ 50 ของจลลนวนลผกจผลงเฉลททย

    (จลลนวนจลกขผอ3 x 50%) ตดดเศษทมขง

หมลยเหตบ : 1) ขผอ1-4 ใหผกรอกลงในรลยงลนกลรฝฝกอบรมฝฝมมอแรงงลนประจลลปฝ  (แบบสท.2 ดผลนหนผล)

              2) กรอกจลลนวนลผกจผลงแตมละเดมอนใหผครบถผวน  เพมทอชทขแจงขผอเททจจรมง กรณทมทจลลนวนลผกจผลงแตมละเดมอนไมมถขง 100 คน ไมมตผองคลลนวณจลลนวน

                  ลผกจผลงเฉลททยในรอบปฝ

              3) กรณทหยบดหรมอเลมกกมจกลร  ใหผแนบแบบแจผงกลรเปลททยนแปลงขผอมผลของผผผประกอบกมจกลร (สท.8) เฉพละผผผประกอบกมจกลรทททยดงไมมไดผแจผงกลร

                  หยบดหรมอเลมกกมจกลร

ประทดบตรล

 นมตมบบคคล

 (ถผลมท)

หมลยเหตบ

1. สผตรกลรคลลนวนเงมนสมทบ = { (*ฐลนคมลจผลง x 30) x  จจานวนลผกจผางทททไมยไดผจศดใหผมทการฝฝกอบรมในสศดสยวนทททกฎหมายกจาหนด x จจานวนเดชอน } ÷100

    โดย *ฐลนคมลจผลง คมอ อศตราคยาจผางขศตนตทจาสทดเปปนอศตราเดทยวกศนตามกฎหมายวยาดผวยการคทผมครองแรงงานทททผผผประกอบกกจการจยายในปฝสทดทผายกยอนปฝทททมท 

    การสยงเงกนสมทบ โดยใหผพกจารณาอศตราคยาจผางขศตนตทจาสทดตามประกาศคณะกรรมการคยาจผางกยอนปฝทททมทการสยงเงกนสมทบ

2. สผตรกลรคลลนวณเงมนเพมทม = (เงกนสมทบทททยศงไมยไดผนจาสยง x อศตราเงกนเพกทม 1.5% ตยอเดชอน) x **ระยะเวลลคผลงชลลระ(เดชอน)

    โดย **ระยะเวลาคผางชจาระ  ใหผคจานวณเปปนเดชอน เศษของเดชอน 15 วศน ใหผนศบเปปน 1 เดชอน โดยเรกทมนศบระยะเวลาคผางชจาระตศตงแตยวศนททท 1 เมษายนของปฝถศดไป

3. ใหผยมทนแบบแสดงกลรสมงเงมนสมทบกองทบนพดฒนลฝฝมมอแรงงลนประจลลปฝ(สท.2) พรผอมสจาเนา 1 ฉบศบ กรณทมทการจศดฝฝกอบรมใหผแนบสจาเนาหนศงสชอรศบรอง

    การฝฝกอบรมฝฝมชอแรงงานทททผยานความเหหนชอบโดยนายทะเบทยนตาม พ.ร.บ.สยงเสรกมการพศฒนาฝฝมชอแรงงาน พ.ศ. 2554 (รศบรองสจาเนาถผกตผองโดยผผผมทอจานาจลงนาม)

4. กลลหนดยมทนแบบแสดงกลรสมงเงมนสมทบ ภายในเดชอนมกราคม ถผง มทนาคมปฝถศดไป

5. ประทดบตรลนมตมบบคคล(ถผลมท)ทบกครดขงทททยมทนเอกสลร

จลลนวน (คน)

 412

 412

 412

 412

 412

 412

 412

 412

 412

 412

 412

 412

 12

 4,944

 206

ขผลพเจผลขอรดบรองวมลรลยกลรทททแจผงไวผขผลงตผนถผกตผองและเปปนจรมงทบกประกลร...................................

 ลงชชทอ................................................................................ผผผมทอจานาจลงนาม/ผผผรศบมอบอจานาจ

นายดจารง มทสทข

ตจาแหนยง  ...........................................................................

31/05/2559วศนททท ....................................................

ผผผจศดการฝฝายอบรม

(................................................................................).........................................

 412

...................

รลยงลนจลลนวนลผกจผลงปฝ 2559 ณ วดนสมขนเดมอนแตมละเดมอน


