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รายงานผลดาเนินการปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานประจาปี

แจ้งการคานวณเงินสมทบประจาปี

ข้อ 1 จานวนลูกจ้างที่ผู้ประกอบกิจการสามารถนามาคานวณสัดส่วน
เพื่อประกอบการยื่นแบบประเมินเงินสมทบ หมายถึง ลูกจ้างที่ผ่าน
การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หรือ ลูกจ้างทีเ่ ข้ารับการทดสอบ
มาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติและผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ หรือ ลูกจ้างที่ผ่านการรับรองความรู้
ความสามารถ
ข้อ 2 การคานวณสัดส่วนจานวนลูกจ้างที่ต้องดาเนินการตามข้อ 1
ให้นารายละเอียดประกอบการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานประจาปีตามข้อ 5.1-5.4 มากรอกลงในข้อ 2.1-2.4
2.1 จานวนรวมลูกจ้างทั้งหมดในปี
คน
2.2 จานวนเดือน ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป
เดือน
2.3 จานวนลูกจ้างเฉลี่ยในรอบปี
คน
2.4 สัดส่วนจานวนลูกจ้างที่ต้องจัดให้มีการดาเนินการตามข้อ 1
คน
ข้อ 3 จานวนรวมของลูกจ้างทีด่ าเนินการตามข้อ 1
จานวนทั้งสิ้น
คน (ข้อ 3.1+ข้อ 3.2+ข้อ 3.3)
3.1 จานวนลูกจ้างผูผ้ ่านการฝึก
รวม
คน
(กรอกเครื่องหมาย ลงใน  )
 ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
คน
 ฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ
คน
จานวนหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบ
หลักสูตร
3.2 จานวนลูกจ้างที่เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
และผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
รวม
คน
3.3 จานวนลูกจ้างผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ
รวม
คน
ขอรับรองว่ารายงานจานวนผู้ผ่านการฝึกอบรม ผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ
ข้างต้นถูกต้องและไม่นับซาคน

ข้อ 4 การประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
(ใส่เครื่องหมายลงใน )
4.1 จานวนรวมของลูกจ้างที่ดาเนินการตามข้อ 1
(1) มากกว่าหรือเท่ากับสัดส่วนที่กาหนด
(2) น้อยกว่าสัดส่วนที่กาหนด
(3) ไม่ได้ดาเนินการใด ๆ ตามข้อ 1

คน
คน

4.2  กรณีจานวนลูกจ้างแต่ละเดือนไม่ถึง 100 คน ทุกเดือน
4.3  กรณีจานวนลูกจ้างเฉลี่ยในรอบปี ไม่ถึง 100 คน
4.4  กรณีหยุดหรือเลิกกิจการ
ผลการประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
 ไม่ต้องส่งเงินสมทบ (ตามข้อ 4.1 (1),ข้อ 4.2,ข้อ 4.3 หรือ ข้อ 4.4)
 นาส่งเงินสมทบเข้ากองทุน (ตามข้อ 4.1 (2) หรือ ข้อ 4.1 (3))
เงินสมทบจานวน
เงินเพิ่มตามกฎหมาย(ถ้ามี)
รวมเงินที่ต้องชาระ
จานวนเงิน (ตัวอักษร)

บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ: จานวนเงินสมทบใช้ทศนิยม 2 ตาแหน่งไม่ปัด และการส่งเงิน
สมทบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ
ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง

ผู้มีอานาจลงนาม/ผู้รับมอบอานาจ
)
วันที่

/

โปรดนาส่ง สท.2 พร้อมสาเนา 1 ฉบับ เพื่อเป็นหลักฐานสาหรับผู้ประกอบกิจการ

/

.
(พลิก)

2

สาหรับเจ้าหน้าที่
การตรวจสอบตามแบบ สท. 2

การชาระเงินสมทบ

ประเมินตามที่แจ้ง
ประเมินไม่ตรงตามที่แจ้ง
ชาระเงินเพิ่มเติม จานวน
ชาระเงินเกิน จานวน
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
วันที่

/

ใบเสร็จรับเงินเล่มที่
ลงวันที่

เลขที่.....................................
/
.

/

บาท
บาท
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
)
s
ก

/

s
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
วันที่

/

/

เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
)
d
d

ข้อ 5 รายละเอียดประกอบการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจาปี พ.ศ. .........................
รายงานจานวนลูกจ้าง ณ วันสินเดือนแต่ละเดือน
การคานวณลูกจ้างเฉลี่ยให้เริ่มนับตั้งแต่เดือนที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ที่เป็นลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน

จานวน (คน)

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

5.1 จานวนรวมลูกจ้างทังหมดในปี เริ่มนับตังแต่เดือนที่มีลูกจ้าง 100 คนขึนไป
5.2 จานวนเดือนนับตังแต่เดือนที่มีลูกจ้างตังแต่ 100 คนขึนไป
5.3 จานวนลูกจ้างเฉลี่ยในรอบปี (จานวนจากข้อ 5.1 หารด้วย จานวนจากข้อ 5.2 ตัดเศษทิ้ง)
5.4 สัดส่วนจานวนลูกจ้างที่ต้องจัดให้มีการดาเนินการตามข้อ 1 ร้อยละ 50 ของจานวนลูกจ้างเฉลี่ย
(จานวนจากข้อ 5.3 x ½) ตัดเศษทิ้ง
หมายเหตุ :

1) ให้นาจานวนลูกจ้าง ตามข้อ 5.1-5.4 ไปกรอกในข้อ 2.1-2.4
2) กรอกจานวนลูกจ้างแต่ละเดือนให้ครบถ้วน เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีมีจานวนลูกจ้างแต่ละเดือนไม่ถึง 100 คน ไม่ต้องคานวณจานวนลูกจ้าง
เฉลี่ยในรอบปี
3) กรณีหยุดหรือเลิกกิจการ ให้แนบแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ประกอบกิจการ (สท.8) เฉพาะผู้ประกอบกิจการทีย่ ังไม่ได้แจ้งการหยุดหรือ
เลิกกิจการ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ
ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง

ผู้มีอานาจลงนาม/ผู้รับมอบอานาจ
)
วันที่

/

โปรดนาส่ง สท.2 พร้อมสาเนา 1 ฉบับ เพื่อเป็นหลักฐานสาหรับผู้ประกอบกิจการ

/

.
(พลิก)

3
หมายเหตุ
1. สูตรการคานวณเงินสมทบ
= [(*ฐานค่าจ้าง x 30) x จานวนลูกจ้างที่ไม่ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหรือ ไม่มีลูกจ้างที่เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติและผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติหรือไม่มีลูกจ้างที่ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถหรือจัดให้มีการดาเนินการ
ดั ง กล่ า ว อย่ างใดอย่ างหนึ่ งหรื อรวมกั นไม่ ครบตามสั ดส่ วนที่ กฎหมายก าหนด x จ านวนเดื อ นที่ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งจ่ า ยเงิ น สมทบในแต่ ล ะปี
x อัตราเงินสมทบที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด]
*ฐานค่า จ้า ง คือ อัต ราค่า จ้า งขั ้น ต่ าสุด เป็น อัต ราเดีย วกัน ตามกฎหมายว่า ด้ว ยการคุ ้ม ครองแรงงานที ่ผู ้ป ระกอบกิจ การจ่า ย
ในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการส่งเงินสมทบ โดยให้พิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าสุดตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างก่อนปีที่มีการส่งเงินสมทบ
2. สูตรการค านวณเงินเพิ่ม = (จานวนเงินสมทบที่ยังไม่ได้นาส่ง หรือจานวนเงินสมทบที่ยังขาดอยู่ x อัตราเงินเพิ่ม 1.5%ต่อเดือน)
x **ระยะเวลาที่ค้างชาระ(เดือน)
** ระยะเวลาค้ า งช าระ ให้ ค านวณเป็ น เดื อ น เศษของเดื อ น 15 วั น ให้ นั บ เป็ น 1 เดื อ น โดยเริ่ ม นั บ ระยะเวลาค้ า งช าระตั้ ง แต่
วันที่ 1 เมษายนของปีถัดไป
3. เอกสารประกอบการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบ (สท.2)
3.1 แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจาปี (สท.2) พร้อมสาเนาคู่ฉบับ 1 ชุด
3.2 กรณีมีการจัดฝึกอบรมให้แนบสาเนาหนังสือรับรองการฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่ผ่านความเห็นชอบโดยนายทะเบียนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 (รับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนาม/ผู้รับมอบอานาจ)
3.3 กรณีลูกจ้างที่เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ให้แนบสาเนาหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (รับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนาม/
ผู้รับมอบอานาจ)
3.4 กรณีลูกจ้างที่ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ ให้แนบสาเนาหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
(รับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนาม/ผู้รับมอบอานาจ)
4. กาหนดยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบ ภายในเดือนมกราคม ถึง มีนาคมของปีถัดไป
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซด์ www.dsd.go.th/sdpaa
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2390 0262 , 0 2391 1007 , 0 2390 0261 ต่อ 120
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 โทรศัพท์ 0 2245 1707 ต่อ 415 , 416 และ 417
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 โทรศัพท์ 0 2576 1971-74
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