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ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การกําหนดสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงานที่รับ
ลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเขาศึกษาหรือฝกอบรม
ตามที่ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลัง มี อํา นาจที่ จ ะประกาศกํา หนดสถานศึ ก ษาหรื อ
สถานฝกอบรมฝมือแรงงานที่รับลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเขาศึกษาหรือฝกอบรม ตามมาตรา
๔ (๑) แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๓๗)
พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงเห็นควรกําหนดสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงาน ขอบเขตและเงื่อนไข
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรม
วิชาชีพที่รับลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเขาศึกษาหรือฝกอบรม ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๔๕
ขอ ๒ บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สงลูกจางเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมในสถานศึกษา
หรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงาน จะไดรับยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลเปนจํานวนรอยละรอยของรายจายที่ไดจายไปเปนคาใชจายในการสงลูกจางของบริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคลเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมนั้น ตองสงลูกจางเขารับการศึกษาหรือฝกอบรม
ในสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงาน ตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ ๓ ขอ ๔ ขอ ๕ ขอ ๖
ขอ ๗ ขอ ๘ และขอ ๙
ขอ ๓ สถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงานที่จะใหบริการการศึกษาหรือฝกอบรม
ตองเปนสถานศึกษา ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน สถาบัน อุดมศึกษาเอกชน ตามกฎหมาย
วาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงานเฉพาะที่มีฐานะเปนมูลนิธิ สมาคม
บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ
ขอ ๔ การใหบริการการศึกษาหรือฝกอบรมตองเปนการศึกษาหรือฝกอบรมในประเทศไทย
เพื่อพัฒนาคุณภาพ ความรู ความสามารถ ทักษะ ฝมือของลูกจางใหสูงขึ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของกิจการ
ของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่เปนนายจาง
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ขอ ๕ หลักสูตรที่สถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงานตามขอ ๓ ใชในการใหบริการ
การศึกษาหรือฝกอบรมลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้น ตองมีลักษณะ ดังนี้
(๑) กรณีสถานศึกษา
(ก) ตองจัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการสําหรับการศึกษาในระดับ
ที่ต่ํากวาอุดมศึกษา หรือ
(ข) ตองจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการสําหรับการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา หรือ
(ค) ตอ งจั ดการศึ กษาตามหลั ก สูต รที่ ไ ดรั บ อนุ มัติ จ ากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารสํ า หรั บ
โรงเรียนนอกระบบ ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน หรือ
(ง) ตองจัดการฝกอบรมใหแกสาธารณชนเปนการทั่วไป (Public Training) หรือใหแก
ลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลในเครือเดียวกันตามหลักสูตรที่สถานศึกษานั้น ๆ ไดจัดขึ้น
(๒) กรณีสถานฝกอบรมฝมือแรงงานตองจัดการฝกอบรมใหแกสาธารณชนเปนการทั่วไป
(Public Training) หรือใหแกลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน หรือบริษัท
หรือหางหุน สวนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธทางธุรกิจเปนเครือขายกัน เชน ตัวแทนจําหนายสิน คา
ศูนยบริการซอมสินคา เปนตน
ขอ ๖ คาใชจายที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลจายใหสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรม
ฝมือแรงงานตามขอ ๓ เพื่อสงลูกจางเขารับการศึกษาหรือฝกอบรม ประกอบดวย
(๑) คาใชจายการศึกษาที่เปนคาเลาเรียน คาลงทะเบียนหรือคาบํารุง
(๒) คาใชจายการฝกอบรมที่เปนคาธรรมเนียมเขาอบรมหรือคาลงทะเบียน
คาใชจายการศึกษาหรือคาใชจายการฝกอบรมตามวรรคหนึ่ง ใหหมายความรวมถึง คาอาหาร
คาที่พัก คาเดิน ทางเพื่อเขา รับการศึก ษาหรือฝก อบรม และคาใชจ ายในการดูงานในประเทศหรื อ
ตางประเทศตามที่กําหนดในหลักสูตร (ถามี) ที่สถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงานตามขอ ๓
เรียกเก็บจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลดวย
ขอ ๗ คาใชจายตามขอ ๖ ตองมีใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงาน
ตามขอ ๓ ที่ออกใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล เพื่อเรียกเก็บคาใชจายการศึกษาหรือคาใชจาย
การฝกอบรม เพื่อเปนหลักฐานประกอบการใชสิทธิยกเวน ภาษีเงิน ไดสําหรับเงิน ไดของบริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคลนั้น
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กรณีใ บเสร็จ รับ เงิน คา ใชจายการศึก ษาตามวรรคหนึ่ง ที่ไดอ อกใหลูก จา งซึ่ง บริษัท หรือ
หางหุนสวนนิติบุคคลนั้นสงเขารับการศึกษา ก็ใหใชเปนหลักฐานประกอบการใชสิทธิยกเวนภาษีเงินได
สําหรับเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นไดดวย
ขอ ๘ บริษัท หรือ หา งหุน สว นนิติบุคคลตอ งจัดทํา รายงานเกี่ย วกับคา ใชจา ยตามขอ ๖
โดยตองมีรายการและขอความอยางนอยตามแบบที่แนบทายประกาศนี้ พรอมแนบรายละเอียดและ
กําหนดการฝกอบรมในหลักสูตรนั้นเก็บไว ณ สถานประกอบการเพื่อเปนหลักฐานประกอบการใชสทิ ธิ
ยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นแสดงตอเจาพนักงาน
ขอ ๙ บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สงลูกจางเขารับการศึกษาหรือฝกอบรม ตองมี
การกําหนดเงื่อนไขใหลูกจางกลับเขาทํางานใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้น หลังจากสําเร็จ
การศึกษาหรือผานการฝกอบรมแลว
ขอ ๑๐ ประกาศนี้ใหใชบังคับสําหรับการจายคาใชจายตั้งแตวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
เปนตนไป ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมวิชาชีพ
ที่รับลูกจางของบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลเขาศึกษาหรือฝกอบรม ลงวัน ที่ ๔ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหยังคงใชบังคับตอไป เฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีเงิน ไดที่คางอยูหรือพึงชําระ
กอนวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ไชยยศ สะสมทรัพย
รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

