
การขอรับรองหลักสูตรอบรม  

เพื่อขอลดหย่อนทางภาษี 200% 

(ตามคูม่อืสทิธปิระโยชนก์ารฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน) 

 

พระราชบญัญตัสิง่เสรมิการพฒันาฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2545 กาํหนดใหบ้รษิทัสามารถนํา
คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาฝีมอืแรงงานไปลดหยอ่นภาษไีด ้200% ซึง่การฝึกอบรมยกระดบั
ฝีมอืแรงงานม ี2 กรณี ดงันี ้

1. กรณีบรษัิทจัดฝึกอบรมขึน้เองหรอืจา้งจัดบรษัิทฝึกอบรมสมัมนามาจัดฝึกอบรมให ้(In-house 
Training) 

2. กรณีสง่บคุลากรไปรับการฝึกกับบรษัิทฝึกอบรมสมัมนา สถานศกึษา หรอืสถานฝึกอบรมฝีมอื
แรงงาน (Public Training) 

การฝึกยกระดบัฝีมอืแรงงาน คอืการฝึกอบรมฝีมอืแรงงานใหก้ับลกูจา้งตามกฎหมาย มกีารจา่ย 
คา่จา้ง มกีารทําสญัญาจา้งแลว้ (แมจ้ะเขา้มาในวนัแรก หรอืเป็นชว่งทดลองงานก็ตาม) 

  

หลกัเกณฑใ์นการพจิารณารบัรองหลกัสตูร 
1. มเีนือ้หาหลักสตูรเพือ่พัฒนาบคุลากรใหม้คีวามรู ้ทักษะ และทัศนคตทิีด่ตีอ่การปฏบิัตงิานเพิม่ขึน้
ตามสาขาอาชพี 
2. มเีนือ้หาสอดคลอ้งและเป็นประโยชนต์อ่กจิการ 
3. ระยะการฝึกอบรมสมัมนาสอดคลอ้งกับหลกัสตูรและไมน่อ้ยกวา่ 6 ชัว่โมง 
4. เรือ่งจํานวนชัว่โมง และจํานวนผูเ้ขา้รับการฝึกจํานวนชัว่โมงทีฝึ่กอบรม  
5. ผูเ้ขา้อบรมสมัมนาแตล่ะรุน่ตอ้งไมเ่กนิ 50 คน 

1. IN HOUSE TRAINING เอกสารทีต่อ้งใชใ้นการยืน่ขอรบัรองหลกัสตูร (ตามคูม่อืสทิธิ
ประโยชนก์ารฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน) กรณีสถานประกอบการ/บรษิทั เป็นผูด้าํเนนิการฝึก
เองหรอืจา้งจดับรษิทัฝึกอบรมสมัมนามาจดัฝึกอบรมให ้(IN-HOUSE TRAINING) มขีอ้สรปุ
ดงันี ้ 
1. คําขอรับการรับรองหลกัสตูร คา่ใชจ้า่ยในการฝึกยกระดับฝีมอืแรงงานและการฝึกเปลีย่นสาขา
อาชพี (แบบ ฝย / ฝป 1) 
2. รายละเอยีดเกีย่วกับหลกัสตูรและคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม ฝึกยกระดับฝีมอืแรงงานและการฝึก
เปลีย่นสาขาอาชพี กรณีเป็นผูดํ้าเนนิการฝึกเองหรอืจัดจา้งบรษัิทฝึกอบรมสมัมนามาดําเนนิการ
ให ้(แบบ ฝย / ฝป 2 - 1) 
3. ใบลงทะเบยีนผูรั้บการฝึกอบรม (แบบ ฝย / ฝป 3)  
4. ขอ้มลูหลกัสตูร 
5. ตารางการฝึกอบรมสมัมนา 



6. เรือ่งอนุมัตใิหจั้ดฝึกอบรมสมัมนา 
7. ขอ้มลูอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับรายละเอยีดหลักสตูร 

 รวมท ัง้คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมตา่งๆ ดงันี ้
1. เงนิคา่ตอบแทนวทิยากร-บรษัิททีเ่ขา้มาดําเนนิการ เทา่ทีจ่า่ยจรงิ หรอืตอบแทนเป็นของขวญั
สําหรับวทิยากรมลูคา่ไมเ่กนิ 5,000 บาท/คน/รุน่ อยา่งใดอยา่งหนึง่ 

2. คา่ลขิสทิธิข์องหลกัสตูรทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม 

3. คา่จา้งลา่มระหวา่งการฝึกอบรม 

4. คา่แปลเอกสารประกอบการฝึกอบรม หรอืตํารา 

5. คา่เอกสารประกอบการฝึกอบรม หรอืตํารา เป็นคา่จา้งจัดทําหรอืซือ้มาเป็นเลม่ 

6. คา่จา้งถา่ยเอกสารประกอบการฝึกอบรม 

7. คา่ถา่ย ลา้ง อัดและขยายรปูภาพ คา่บันทกึภาพและเสยีงทีเ่กีย่วขอ้งกับการฝึกอบรม 

8. คา่จัดทําหรอืคา่เชา่สือ่ในการฝึกอบรม เชน่ เทปเสยีง เทปวดิโีอ ซดี ีวซีดี ีดวีดี ีสไลด ์แผน่ภาพ 
และรวมถงึชดุทดลอง ชดุสาธติทีไ่มเ่ขา้ขา่ยการลงทนุ (การเชา่ตอ้งมรีะยะเวลาทีแ่น่นอนและ
สอดคลอ้งกับหลกัสตูรทีจั่ดฝึกอบรม) 

9. คา่วสัด ุเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน ตอ้งไมป่ะปนกับทีใ่ชใ้นการประกอบกจิการ
ตามปกตขิองผูข้อรับความเห็นชอบ โดยจะตอ้งระบรุายการ จํานวนและราคาของวสัด ุเครือ่งมอืนัน้
ใหช้ดัเจน 

10. คา่เชา่เครือ่งมอื เครือ่งจักรและอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการฝึกอบรมตอ้งมรีะยะเวลาเชา่ทีแ่น่นอนและ
สอดคลอ้งกับหลกัสตูรทีจั่ดฝึกอบรม 

11. คา่เชา่สถานทีจั่ดฝึกอบรม 

12. คา่เชา่ทีพั่ก คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่และอาหารวา่งสําหรับผูรั้บการฝึกอบรม เจา้หนา้ทีป่ระสาน
การฝึกอบรม และวทิยากรระหวา่งฝึกอบรม ยกเวน้เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล ์

13. คา่พาหนะเดนิทางขา้มจังหวดัไป-กลับภายในประเทศเพือ่เขา้รับการฝึกอบรมไมเ่กนิ 2 เทีย่ว 
ยกเวน้คา่เครือ่งบนิ 

14. คา่จา้งเหมาพาหนะรับ-สง่ผูรั้บการฝึกอบรม เจา้หนา้ทีป่ระสานการฝึกอบรมและวทิยากรระหวา่ง
การฝึกอบรม ไป-กลับในประเทศไมเ่กนิสองเทีย่ว ยกเวน้คา่แท็กซีแ่ละคา่เครือ่งบนิ 

15. คา่จา้งเหมาพาหนะไปดงูานทีกํ่าหนดไวใ้นหลักสตูรภายในประเทศ ยกเวน้คา่แท็กซีแ่ละ คา่
เครือ่งบนิ 

16. คา่พาหนะเดนิทางภายในประเทศของวทิยากร 

หมายเหต ุ



• กรณีหลักฐานคา่ใชจ้า่ย (ใบเสร็จรับเงนิหรอืใบสําคัญรับเงนิ) ทีอ่อกโดยรา้นคา้หรอืนติบิคุคล 
ไดแ้กใ่บเสร็จรับเงนิหรอืใบกํากับภาษีทีม่รีายการถกูตอ้งสมบรูณ์ พรอ้มระบชุือ่หลักสตูร / รุน่ / วนัที่
อบรม / จํานวนเงนิใหช้ดัเจน (กรณีใบเสร็จรับเงนิของโรงแรมใหแ้นบใบแสดงรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย
ของคา่ทีพั่กและอาหาร) 

• กรณีใบสําคัญรับเงนิทีใ่หบ้คุคลเป็นผูรั้บเงนิในการจา้งทําของหรอืเป็นคา่ตอบแทน เชน่ 
คา่ตอบแทนวทิยากร คา่จา้งทําอาหาร คา่จา้งเหมาพาหนะรับ–สง่ เป็นตน้ พรอ้มแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูรั้บเงนิ 

• ใบเสร็จรับเงนิหรอืใบสําคัญรับเงนิสามารถใชส้ําเนาได ้ใหเ้ซ็นสําเนาถกูตอ้งทกุใบ 

• ใบเสร็จรับเงนิหรอืใบสําคัญรับเงนิขอใหแ้ยกขาดกันในแตล่ะหลกัสตูร แตล่ะรุน่ทีฝึ่ก 

• กรณีทีร่วมใบเสร็จรับเงนิหรอืใบสําคัญรับเงนิกันมามากกวา่หนึง่หลักสตูรหรอืหนึง่รุน่ ก็ใหถ้า่ย
สําเนาใบเสร็จนัน้ตามจํานวนหลักสตูรหรอืรุน่ทีร่วมกนัมา ใหเ้ขยีนหมายเหตแุบง่แยกแตล่ะหลกัสตูร 
แตล่ะรุน่ใหช้ดัเจนวา่แตล่ะหลักสตูร แตล่ะรุน่มคีา่ใชจ้า่ยหลักสตูรละรุน่ละเทา่ไร พรอ้มเซ็นชือ่ขอ
รับรองวา่เป็นความจรงิดว้ย (สามารถทําไดแ้ตไ่มแ่นะนําใหทํ้า เพราะจะมปัีญหาเวลาพจิารณา) 

• บลิเงนิสดทีอ่อกกันเองไมส่ามารถใชไ้ด ้

• คา่ใชจ้า่ย 16 ขอ้ขา้งตน้ ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ โดยมจํีานวนเหมาะสมและจําเป็นกับการฝึกอบรม 

  

2. PUBLIC TRAINING  เอกสารทีต่อ้งใชใ้นการยืน่ขอรบัรองหลกัสตูร (ตามคูม่อืสทิธิ
ประโยชนก์ารฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน) กรณีสง่บคุลากรไปรบัการฝึกกบับรษิทัฝึกอบรม
สมัมนา สถานศกึษา หรอืสถานฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน (PUBLIC TRAINING) มขีอ้สรปุดงันี ้

1. คําขอรับการรับรองหลกัสตูร คา่ใชจ้า่ยในการฝึกยกระดับฝีมอืแรงงานและการฝึกเปลีย่นสาขา
อาชพี (แบบ ฝย / ฝป 1) 

2. รายละเอยีดเกีย่วกับหลกัสตูรและคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม (แบบ ฝย / ฝป 2-2) 

3. เอกสารประชาสมัพันธห์ลักสตูรอบรม 

4. เอกสารกําหนดการอบรมหลักสตูร 

5. เอกสารการอนุมตัใิหบ้คุลากรเขา้รับการอบรม 

6. ใบเสร็จรับเงนิคา่ลงทะเบยีน 

7. วฒุบิัตร, ประกาศนยีบัตรทีผ่า่นการอบรม 

เง ือ่นไขของสถานประกอบการ-สถาบนัทีจ่ดัฝึกอบรม (Public Training) 

- เป็นสถานศกึษาตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรยีน เอกชน สถาบันอดุมศกึษาตามกฎหมายวา่ดว้ย 
สถาบันอดุมศกึษาเอกชน  



- สถานฝึกอบรมฝีมอืแรงงานของทางราชการ 

- สถานฝึกอบรมฝีมอืแรงงานทีม่ฐีานะเป็นมลูนธิ ิสมาคม หรอืนติบิคุคลทีต่ัง้ข ึน้ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมทีน่ํามายืน่ประกอบ มดีงันี ้

• คา่ธรรมเนยีมเขา้อบรมหรอืคา่ลงทะเบยีน 

• คา่พาหนะเดนิทางขา้มจังหวดัไป-กลับภายในประเทศเพือ่เขา้รับการฝึกอบรมไมเ่กนิสองเทีย่ว
ยกเวน้คา่เครือ่งบนิ 

• คา่เชา่ทีพั่กเพือ่เขา้รับการฝึกอบรม ในกรณีสถานศกึษาหรอืสถานฝึกอบรมฝีมอืแรงงานไมไ่ดจั้ด
สถานทีพั่กให ้

หมายเหต ุรายละเอยีดเกีย่วกับเอกสาร รวมทัง้ความถกูตอ้งของเอกสารเรือ่งกรอบคา่ใชจ้า่ยการฝึก
ยกระดับฝีมอืแรงงานภายนอก เหมอืนกรณีฝึกอบรมภายใน 

  

เอกสารทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

• คําชีแ้จงประกอบการขอใชส้ทิธปิระโยชนต์ามพระราชบัญญัตสิง่เสรมิการพัฒนาฝีมอืแรงงาน 

• คําแนะนําวธิกีารคํานวณสดัสว่นจํานวนลกูจา้งฯ 

• คําขอรับการรับรองหลกัสตูรรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งและรายการคา่ใชจ้า่ย (แบบ ฝย/ฝป 1) 

• รายละเอยีดเกีย่วกับหลกัสตูรและคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมกรณีเป็นผูดํ้าเนนิการฝึกเอง (แบบ ฝย/
ฝป.2-1) 

• ใบลงทะเบยีนผูรั้บการฝึกอบรม (แบบ ฝย/ฝป.3) 

• รายละเอยีดเกีย่วกับหลกัสตูรและคา่ใชจ้า่ยในการฝึกกรณีสง่ลกูจา้งไปรับการฝึกกับสถานศกึษา
หรอืสถานฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน (แบบ ฝย/ฝป.2-2) 

• พระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบับที ่437) พ.ศ. 
2548 

• ระเบยีบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมฯ (สําหรับหน่วยงานราชการ) 
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http://www.knctrainingcenter.com/images/introc_1373598245/form03.pdf
http://www.knctrainingcenter.com/images/introc_1373598245/form03.pdf
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