แนวปฏิบตั กิ ารส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม ตามคาสังกรมสรรพากร
่
ที ่ ป. 122/2545 เรือ่ ง ภาษีเงินได้กรณีการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับกาไรสุทธิของบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลทีไ่ ด้จากการประกอบกิจการสถานศึกษา
และทีไ่ ด้จากการประกอบกิจการสถานฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาฝีมอื แรงงานของลูกจ้างและรายจ่ายเพือ่ การศึกษาหรือ
ฝึกอบรมลูกจ้างของบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคล

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 284) พ.ศ.
2538 กาหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับกาไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้จากการประกอบ
กิจการสถานศึกษาและที่ได้จากการประกอบกิจการสถานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของลูกจ้างของบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น หรือของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกันและให้ยกเว้นภาษีเงินได้
สาหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นจานวนร้อยละ 50 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายใน
การส่งลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมในสถานศึกษาหรือสถาน
ฝึกอบรมวิชาชีพ ที่ทางราชการจัดตั้งขึ้นหรือสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือสถานฝึกอบรมวิชาชีพเอกชนเฉพาะที่มีฐานะเป็น มูลนิธิ
สมาคมหรือบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งเป็นสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมวิชาชีพที่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังประกาศกาหนด โดยการให้บริการการศึกษาหรือฝึกอบรมต้องเป็น การศึกษาหรือฝึกอบรมใน
ประเทศไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพความรู้ความสามารถ ทักษะ ฝีมือของลูกจ้างให้สูงขึ้นเพื่อประโยชน์ของกิจการของ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นนายจ้างทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการกาหนดสถานศึกษา
หรือสถานฝึกอบรมวิชาชีพที่รับลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้าศึกษาหรือฝึกอบรม ลงวันที่ 4
พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ 288) พ.ศ. 2538 กาหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็น
จานวนร้อยละ 50 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลนั้น โดยหลักสูตรที่ใช้ฝึกอบรมลูกจ้างต้องเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของลูกจ้างและได้รับ
การรับรองจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกจ้างแต่ละคนต้องเป็นไปตาม
อัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ทั้งนี้ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษี
เงินได้ (ฉบับที่ 60) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลสาหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
นั้น ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2539 นั้น

เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพากรถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบและแนะนาบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่
ได้จ่ายค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นไปเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมใน

สถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมวิชาชีพหรือได้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมลูกจ้างของบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นกรมสรรพากรจึงมีคาสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลประกอบกิจการสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน
ของลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นหรือของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกันตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับ

กาไรสุทธิที่ได้จากกิจการโรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือกิจการ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แต่ไม่รวมถึงรายได้จากการขาย
ของการรับจ้างทาของหรือการให้บริการอื่นใดที่ได้รับจากผู้ซึ่งมิใช่นักเรียนหรือนักศึกษาของโรงเรียนเอกชนหรือ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนดังกล่าว
(1)

ทั้งนี้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามวรรคหนึ่งจะต้องมิได้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการโรงเรียนเอกชน
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน

กาไรสุทธิที่ได้จากกิจการสถานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
นั้นหรือของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน
(2)

ทั้งนี้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง จะต้องมิได้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการสถานฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข้อ 2 กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จ่ายค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้เพื่อการศึกษาหรือฝึกอบรมลูกจ้างของบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นนายจ้างถือเป็น
รายจ่ายเพื่อหากาไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวมีสิทธินาไปถือเป็น
รายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ นิติบุคคล ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (13) แห่งประมวล
รัษฎากร

ค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างของตนไปเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมในสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมวิชาชีพ
ของทางราชการ ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ
(1)

ค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างของตนไปเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมในสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมวิชาชีพ
ของเอกชน ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ
(2)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างของตน ( In-house Training) โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
นั้นดาเนินการฝึกอบรมเองหรือว่าจ้างให้สถานศึกษาหรือ สถานฝึกอบรมวิชาชีพของทางราชการหรือสถานศึกษา
หรือสถานฝึกอบรมวิชาชีพของเอกชนดาเนินการฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างของตน
(3)

กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามวรรคหนึ่งส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมในสถานศึกษาหรือ
สถานฝึกอบรมวิชาชีพของทางราชการ หรือสถานศึกษาหรือ สถานฝึกอบรมวิชาชีพของเอกชนจะต้องมีการ
กาหนดเงื่อนไขให้ลูกจ้างกลับเข้าทางานให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นหลังจากสาเร็จการศึกษาหรือ
ผ่านการฝึกอบรมแล้ว

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามวรรคหนึ่งต้องมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่ามีการจ่ายค่าใช้จ่ายตาม ( 1) ถึง (3) ไป
จริงเช่น คาสั่งของนายจ้างให้ส่งลูกจ้างไปเข้ารับการศึกษา หรือฝึกอบรมคาสั่งของนายจ้างให้จัดการฝึกอบรมและ
ใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรม วิชาชีพ

ข้อ 3 กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จ่ายค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
นั้นไปเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ ความรู้ความสามารถ ทักษะ ฝีมือของลูกจ้างให้สูงขึ้น
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นนายจ้างตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้บริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็น
จานวนร้อยละ 50 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว ตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 284) พ.ศ. 2538

ค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างของตนไปเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมในสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมวิชาชีพที่
ทางราชการจัดตั้งขึ้นซึ่งต้องมีการกาหนดเงื่อนไขให้ลูกจ้างกลับเข้าทางานให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
นั้นหลังจากสาเร็จการศึกษาหรือผ่านการฝึกอบรมแล้ว
(1)

ค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างของตนไปเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมในสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน
เอกชนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนหรือสถานฝึกอบรมวิชาชีพเอกชน
เฉพาะที่มีฐานะเป็นมูลนิธิ สมาคม หรือบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งต้องมีการกาหนดเงื่อนไขให้ลูกจ้างกลับ
เข้าทางานให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นหลังจากสาเร็จการศึกษาหรือผ่านการฝึกอบรมแล้ว
(2)

สถานศึกษาตามวรรคหนึ่งต้องจัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการสาหรับการศึกษาในระดับที่ต่า
กว่าอุดมศึกษาหรือต้องจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยสาหรับการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาหรือต้องจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการสาหรับโรงเรียนนอก
ระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือต้องจัดการฝึกอบรมเป็นการทั่วไป ( Public Training) ตามหลักสูตรที่
สถานศึกษานั้น ๆ ได้จัดขึ้น

สถานฝึกอบรมวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดการฝึกอบรมเป็นการทั่วไป ( Public Training) เพื่อให้บริการฝึกอบรม
ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาชีพใด

ข้อ 4 ค่าใช้จ่ายที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจ่ายให้แก่สถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมวิชาชีพตามข้อ
ประกอบด้วย

(1)

ค่าใช้จ่ายการศึกษาที่เป็นค่าเล่าเรียน ค่าลงทะเบียน หรือค่าบารุง

(2)

ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมที่เป็นค่าธรรมเนียมเข้าอบรม หรือค่าลงทะเบียน

2

ค่าใช้จ่ายการศึกษาหรือค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่ง หมายความ รวมถึงค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทาง
เพื่อเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการดูงานในประเทศหรือต่างประเทศตามที่กาหนดในหลักสูตร

(ถ้ามี)ที่สถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมวิชาชีพได้เรียกเก็บจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลด้วย

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ต้องมีใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมวิชาชีพที่
ออกให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่ายการศึกษาหรือค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเพื่อเป็น
หลักฐานประกอบการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น

กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามวรรคหนึ่งจ่ายค่าใช้จ่ายการศึกษาหรือค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมให้แก่
สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนหรือสถานฝึกอบรมวิชาชีพเอกชนเฉพาะที่มีฐานะเป็นมูลนิธิ สมาคมหรือบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวต้องจัดทารายงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายตาม ( 1) และ (2) ตามแบบที่แนบท้าย
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการกาหนดสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมวิชาชีพที่รับลูกจ้างของบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลเข้าศึกษาหรือฝึกอบรม ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545

ข้อ 5 กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของลูกจ้างทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่
เป็นนายจ้างตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
สาหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลเป็นจานวนร้อยละ 50 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับ
ที่ 288) พ.ศ. 2538

หลักสูตรที่ใช้ฝึกอบรมลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาฝีมือ
แรงงานของลูกจ้างและได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงานและ สวัสดิการสังคมและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ลูกจ้างแต่ละคนนั้นต้องเป็นไปตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
(1)

(2)

ลูกจ้างที่เข้ารับการฝึกอบรมต้องเป็นลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลนั้นไม่น้อยกว่า 6 เดือน

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานลูกจ้างของตนต้องมีการกาหนดเงื่อนไข
ให้ลูกจ้างที่เข้ารับการฝึกอบรมนั้นกลับเข้าทางานให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นหลังจากการฝึกอบรม
(3)

เสร็จสิ้น

วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆที่จะใช้ในการฝึกอบรมตามหลักสูตรตาม ( 1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้อง
กาหนดลักษณะ ขนาดและคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อมิให้ปะปนกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบ
กิจการตามปกติของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น
(4)

ข้อ 6 กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาหรือฝึกอบรมลูกจ้างของบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคล ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นนายจ้างตามข้อ 2 ถึงข้อ
5 ไม่ถือเป็นประโยชน์อย่างอื่นที่ลูกจ้างแต่ละคนได้รับซึ่งอาจคิดคานวณได้เป็นเงินตามมาตรา 39 แห่งประมวล
รัษฎากรลูกจ้างแต่ละคนจึงไม่ต้องนาค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาหรือฝึกอบรมในส่วนของตนไปรวมคานวณเป็นเงินได้
เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่อย่างใด

สั่ง ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2545

ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล
อธิบดีกรมสรรพากร

2.

และต้องจัดทารายงานตามตัวอย่างตามเว็ปเพจนี้ครับ
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