
ทุกหลกัสูตร อบรม ของ บริษทั โค้ดโมบายส์ จาํกดั สามารถนําไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษไีด้ 200% 

เน่ืองจาก บริษทั โค้ดโมบายส์ จาํกดั เป็น นิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย  

และวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งบริษทั คือ จดัฝึกอบรม การเขียนโปรแกรมบนมือถือ  

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการขอรับรองหลกัสูตรอบรม เพื่อขอลดหยอ่นทางภาษี 200% 

พระราชบญัญติัส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 กาํหนดใหบ้ริษทัสามารถนาํค่าใชจ่้ายในการพฒันาฝีมือ
แรงงานไปลดหยอ่นภาษีได ้200%ซ่ึงการฝึกอบรมยกระดบัฝีมือแรงงานมี 2 กรณี ดงัน้ี  

1. กรณีฝึกอบรมภายใน (In House) คือบริษทัจดัอบรมเองหรือจา้งหน่วยงานภายนอกมาจดัอบรม ตอ้งยืน่

ขอรับรองจากกรมพฒันาฝีมือแรงงาน แลว้จึงนาํหนงัสือรับรองไปลดหยอ่นภาษีกบักรมสรรพากร 

2. กรณีฝึกอบรมภายนอก (Public Training) ไม่ตอ้งยืน่ขอรับรองจากกรมพฒันาฝีมือแรงงาน ใหย้ืน่ลดหยอ่น
ภาษีต่อกรมสรรพากรไดเ้ลย 

เงื่อนไขหลกัสูตรฝึกอบรมทีไ่ด้รับการรับรอง 

1. มีเน้ือหาหลกัสูตรท่ีเป็นประโยชนก์บัเน้ืองานของบริษทัและเหมาะกบัตาํแหน่งของผูเ้ขา้อบรม 
2. หลกัสูตรท่ีอนุโลมใหเ้พราะมีความสาํคญั/มีความจาํเป็นโดยรวมของประเทศ เช่น การดบัเพลิง การปฐม

พยาบาล ยาเสพติด 5ส เป็นตน้ 
3. กิจกรรมท่ีไม่ไดรั้บการรับรอง ไม่สามารถลดหยอ่นภาษีตาม พรบ. ฉบบัน้ีได ้คือ 

 การประชุม 
 การศึกษา เช่น ปวช. ปริญญาตรี โท เอก เป็นตน้ 
 หลกัสูตรในเร่ืองส่วนบุคคล เช่น การเล้ียงดูบุตร หลกัสูตรวยัทอง หลกัสูตรเกษียณอาย ุเป็นตน้ 

4. ระยะเวลาการฝึกอบรมตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 6 ชัว่โมง 
5. จาํนวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะตอ้งไม่เกิน 50 คน 

กรณเีป็นผู้ดาํเนินการฝึกเอง (ฝึกภายใน , IN HOUSE TRAINING)  มีข้อสรุปดงันี ้

1. เอกสารทีต้่องใช้ (ตามคู่มือสิทธิประโยชน์การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน) 
 คาํขอรับการรับรองหลกัสูตร ค่าใชจ่้ายในการฝึกยกระดบัฝีมือแรงงานและการฝึกเปล่ียนสาขา

อาชีพ  (แบบ  ฝย / ฝป  1) 



 รายละเอียดเก่ียวกบัหลกัสูตรและค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม ฝึกยกระดบัฝีมือแรงงานและการฝึก
เปล่ียนสาขาอาชีพ  กรณีเป็นผูด้าํเนินการฝึกเอง  (แบบ  ฝย / ฝป  2 - 1) 

 ใบลงทะเบียนผูรั้บการฝึกอบรม  (แบบ  ฝย / ฝป  3) 
2. รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมมี 16 ข้อ ดังนี ้

1.       เงินค่าตอบแทนวิทยากรเท่าท่ีจ่ายจริง หรือตอบแทนเป็นของขวญัสาํหรับวิทยากรมูลค่า ไม่
เกิน 5,000 บาท/คน/รุ่น อยา่งใดอยา่งหน่ึง 

2.       ค่าลิขสิทธ์ิของหลกัสูตรท่ีใชใ้นการฝึกอบรม 
3.       ค่าจา้งล่ามระหวา่งการฝึกอบรม 
4.       ค่าแปลเอกสารประกอบการฝึกอบรม หรือตาํรา 
5.       ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม หรือตาํรา เป็นค่าจา้งจดัทาํหรือซ้ือมาเป็นเล่ม 
6.       ค่าจา้งถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
7.       ค่าถ่าย ลา้ง อดัและขยายรูปภาพ ค่าบนัทึกภาพและเสียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรม 
8.       ค่าจดัทาํหรือค่าเช่าส่ือในการฝึกอบรม เช่น เทปเสียง เทปวิดีโอ ซีดี วีซีดี ดีวีดี สไลด ์แผน่ภาพ และ

รวมถึงชุดทดลอง ชุดสาธิตท่ีไม่เขา้ข่ายการลงทุน (การเช่าตอ้งมีระยะเวลาท่ีแน่นอนและสอดคลอ้ง
กบัหลกัสูตรท่ีจดัฝึกอบรม) 

9.       ค่าวสัดุ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตอ้งไม่ปะปนกบัท่ีใชใ้นการประกอบกิจการ
ตามปกติของผูข้อรับความเห็นชอบ โดยจะตอ้งระบุรายการ จาํนวนและราคาของวสัดุ เคร่ืองมือนั้น
ใหช้ดัเจน 

10.     ค่าเช่าเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการฝึกอบรมตอ้งมีระยะเวลาเช่าท่ีแน่นอนและ
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรท่ีจดัฝึกอบรม 

11.     ค่าเช่าสถานท่ีจดัฝึกอบรม 
12.     ค่าเช่าท่ีพกั ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารวา่งสาํหรับผูรั้บการฝึกอบรม เจา้หนา้ท่ีประสานการ

ฝึกอบรม และวิทยากรระหวา่งฝึกอบรม ยกเวน้เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์
13.     ค่าพาหนะเดินทางขา้มจงัหวดัไป-กลบัภายในประเทศเพ่ือเขา้รับการฝึกอบรมไม่เกิน 2 เท่ียว ยกเวน้

ค่าเคร่ืองบิน 
14.     ค่าจา้งเหมาพาหนะรับ-ส่งผูรั้บการฝึกอบรม เจา้หนา้ท่ีประสานการฝึกอบรมและวิทยากรระหวา่งการ

ฝึกอบรม ไป-กลบัในประเทศไม่เกินสองเท่ียว ยกเวน้ค่าแทก็ซ่ีและค่าเคร่ืองบิน 
15.     ค่าจา้งเหมาพาหนะไปดูงานท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรภายในประเทศ ยกเวน้ค่าแทก๊ซ่ีและ ค่า

เคร่ืองบิน 
16.     ค่าพาหนะเดินทางภายในประเทศของวิทยากร 



 3. หลกัฐานค่าใช้จ่าย ของการฝึกภายในมีดังนี ้
  กรณีหลกัฐานค่าใชจ่้าย (ใบเสร็จรับเงินหรือใบสาํคญัรับเงิน) ท่ีออกโดยร้านคา้หรือนิติบุคคล 

ไดแ้ก่ใบเสร็จรับเงินหรือใบกาํกบัภาษีท่ีมีรายการถูกตอ้งสมบูรณ์ พร้อมระบุช่ือหลกัสูตร / รุ่น / 
วนัท่ีอบรม / จาํนวนเงินใหช้ดัเจน (กรณีใบเสร็จรับเงินของโรงแรมใหแ้นบใบแสดงรายละเอียด
ค่าใชจ่้ายของค่าท่ีพกัและอาหาร หรือ Folio ประกอบดว้ย) 

  กรณีใบสาํคญัรับเงินท่ีใหบุ้คคลเป็นผูรั้บเงินในการจา้งทาํของหรือเป็นค่าตอบแทน เช่น 
ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าจา้งทาํอาหาร ค่าจา้งเหมาพาหนะรับ –ส่ง เป็นตน้พร้อมแนบสาํเนาบตัร
ประจาํตวัประชาชนของผูรั้บเงิน 

  ใบเสร็จรับเงินหรือใบสาํคญัรับเงินสามารถใชส้าํเนาได ้ใหเ้ซ็นสาํเนาถูกตอ้งทุกใบ 
  ใบเสร็จรับเงินหรือใบสาํคญัรับเงินขอใหแ้ยกขาดกนัในแต่ละหลกัสูตร แต่ละรุ่นท่ีฝึก 
  กรณีท่ีรวมใบเสร็จรับเงินหรือใบสาํคญัรับเงินกนัมามากกวา่หน่ึงหลกัสูตรหรือหน่ึงรุ่น กใ็หถ่้าย

สาํเนาใบเสร็จนั้นตามจาํนวนหลกัสูตรหรือรุ่นท่ีรวมกนัมา ใหเ้ขียนหมายเหตุแบ่งแยกแต่ละ
หลกัสูตร แต่ละรุ่นใหช้ดัเจน วา่แต่ละหลกัสูตร แต่ละรุ่นมีค่าใชจ่้ายหลกัสูตรละ รุ่นละเท่าไร 
พร้อมเซ็นช่ือขอรับรองวา่เป็นความจริงดว้ย (สามารถทาํไดแ้ต่ไม่แนะนาํใหท้าํ เพราะจะมีปัญหา
เวลาพิจารณา) 

  บิลเงินสดท่ีออกกนัเองไม่สามารถใชไ้ด ้
  ค่าใชจ่้ายตามรายการ 16 ขอ้ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีจาํนวนเหมาะสมและจาํเป็นกบัการ

ฝึกอบรม 

กรณส่ีงลูกจ้างไปรับการฝึกกบัสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 
(ฝึกภายนอก , PUBLIC TRAINING) มีข้อสรุปดังนี ้

1. เอกสารท่ีตอ้งใช ้(ตามคู่มือสิทธิประโยชน์การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน) 
(1) คาํขอรับการรับรองหลกัสูตร (แบบ ฝย / ฝป 1) 
(2) รายละเอียดเก่ียวกบัหลกัสูตรและค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม (แบบ ฝย / ฝป 2-2) 
(3) เอกสารท่ีแนบมาดว้ย *ใบเสร็จรับเงิน *ใบเบิกเงินทางบริษทั *ใบตอบรับของบริษทั *ตาราง การ
ฝึกอบรม , *ใบประกาศการรับฝึกอบรม, *ใบประกาศนียบตัรใหแ้นบมาดว้ย (ถา้มี) (ขอใหแ้นบราละเอียด
ทุกอยา่ง ท่ีมีมาดว้ย ขอทั้งหมดเท่าท่ีมี) เน้ือหาหลกัสูตรหนาๆ ไม่ตอ้งแนบมากไ็ด ้

2. องคก์รท่ีจะส่งผูเ้ขา้รับการฝึกไปฝึกนั้น ตอ้งเป็นสถานศึกษาตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียน เอกชน 
สถาบนัอุดมศึกษาตามกฎหมายวา่ดว้ยสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน หรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ของทาง
ราชการ หรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานท่ีมีฐานะเป็นมูลนิธิ สมาคม หรือนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมาย



ไทย (บริษัท โค้ดโมบายส์ จํากดั เป็น นิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย และวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้ง
บริษทั คือ จดัฝึกอบรม การเขียนโปรแกรมบนมือถือ) ซ่ึงเป็นการจดัฝึกอบรมใหแ้ก่บุคคลเป็นการทัว่ไป 

3. บริษทัในเครือหรือบริษทัแม่ฝึกร่วมกบับริษทัลูกนั้น สามารถฝึกร่วมกนัได ้และสามารถ ส่งหลกัสูตรมา
ขอรับรองได ้แต่ใบเสร็จต่างๆ ขอใหแ้ยกกนัเดด็ขาด ส่วนผูเ้ขา้รับการฝึกขอใหแ้ยกส่วนบริษทั ใครบริษทั
มนั ขอใหแ้นบหลกัฐานการฝึกท่ีฝึกร่วมมาดว้ยวา่มีบริษทัไหนฝึกบา้ง มีก่ีบริษทั และจาํนวนผูเ้ขา้รับการฝึก
ทั้งหลกัสูตรนั้นมีก่ีคน (ไดมี้การตีความจากทางสรรพากรแลว้สามารถส่งหลกัสูตรการฝึกไดป้กติ) 

4. ตอ้งเปิดประกาศฝึกอบรมเป็นการทัว่ไป (ไม่ใช่จดัฝึกเฉพาะ) 
5. รายการค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม มีดงัน้ี 

(1) ค่าธรรมเนียมเขา้อบรม หรือค่าลงทะเบียน 
(2) ค่าพาหนะเดินทางขา้มจงัหวดัไป-กลบัภายในประเทศเพ่ือเขา้รับการฝึกอบรมไม่เกินสองเท่ียวยกเวน้ค่า
เคร่ืองบิน 
(3) ค่าเช่าท่ีพกัเพื่อเขา้รับการฝึกอบรม ในกรณีสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานไม่ไดจ้ดั
สถานท่ีพกัให ้

6. ความถูกตอ้งของเอกสารเร่ืองรายการค่าใชจ่้ายการฝึกยกระดบัฝีมือแรงงานภายนอก เหมือนกรณีฝึกอบรม
ภายใน 

 


