


คู่มือการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
สำหรับสถานประกอบการ

จากการดำเนินงานสหกิจศึกษา

  

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ



คู่มือการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับสถานประกอบการ

จากการดำเนินงานสหกิจศึกษา

จัดทำโดย

สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ที่ปรึกษา   ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น

ผู้อำนวยการจัดทำ   สุภัทร  จำปาทอง

ผู้ดำเนินการจัดทำ คณะทำงานจัดทำคู่มือการยื่นคำขอลดหย่อนภาษี

  จากการดำเนินงานสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

รวบรวมและออกแบบ ชำนาญ  บูรณโอสถ,  พันทิพา  รุ่งเรืองวารินทร์,   

  รัชดา  ชัชวาลย์

ประสานงาน ชำนาญ  บูรณโอสถ,  พันทิพา  รุ่งเรืองวารินทร์,  รัชดา  ชัชวาลย์, 

  กรุณา  ต่อเติม

พิมพ์ครั้งที่ 1   พ.ศ. 2552 จำนวน 1,700 เล่ม

พิมพ์ครั้งที่ 2   พ.ศ. 2552 จำนวน 10,000 เล่ม

พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2552  จำนวน    5,000 เล่ม

ISBN  978-974-650-992-3

พิมพ์ที่   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์

 296 ซอยอรุณอมรินทร์ 30 ถ.อรุณอมรินทร์  แขวงบางยี่ขัน 

 เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

 โทรศัพท์ 0-2433-0026-7,  0-2433-8587

 โทรสาร 0-2433-8587



คำนำ

 อนุสนธิจากการที ่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ 

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาไดมี้นโยบายส่งเสริมสนับสนุน 

การจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง และได้จัดทำเอกสารเรื่อง 

แผนการดำเนินงานส่งเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่าง 

ป พ.ศ. 2551-2555 เพื่อใช้เปนกลยุทธ์หรือแนวทางในการส่งเสริมพัฒนา 

การจัดการศึกษาในระบบสหกิจศึกษาของทุกภาคส่วน  ซึ ่งในแผนการ 

ดำเนินงานดังกล่าวได้มีการกำหนดกลยุทธ์และมาตรการหลักในการส่งเสริม

สนับสนุนการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาให้เกิดความม่ันคงอย่างต่อเน่ือง 

และยั่งยืน ได้แก่  1) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 

2) การกำหนดมาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษาไทย 3) การส่งเสริม 

และสนับสนุนสหกิจศึกษาไทย 4) การส่งเสริมและสนับสนุนสหกิจศึกษา 

นานาชาติ และได้กำหนดมาตรการไว้มาตรการหน่ึง คือ การกำหนดมาตรการ 

จูงใจด้านภาษีให้แก่องค์กรผู้ใช้บัณฑิต โดยองค์กรผู้ใช้บัณฑิตโดยเฉพาะ 

สถานประกอบการสามารถนำคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในการดำเนินงานสหกิจศึกษา 

เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ ค่าสวัสดิการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จัด 

ให้แก่นักศึกษาที่เข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา และค่าวิทยากรภายนอกที่จ้างมา 

เพื่อให้ความรู้กับนักศึกษาสหกิจไปขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม 

การพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ 

คู่มือการยื่นคำขอลดหย่อนภาษีจากการดำเนินงานสหกิจศึกษาในสถาบัน 

อุดมศึกษา โดยประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ 

เอกชนร่วมเปนคณะทำงาน และคณะทำงานฯ ได้จัดทำเอกสารเปนคู่มือ 

การขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับสถานประกอบการจากการดำเนินงาน 

สหกิจศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว  โดยสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าปฏิบัต ิ

สหกิจศึกษาสามารถใช้ประโยชน์ในการดำเนินการเพื่อขอรับสิทธิประโยชน ์



ทางภาษีต่อไปได้  ซึ่งจะจูงใจให้สถานประกอบการรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติ 

สหกิจศึกษาเพิ่มขึ้น อันจะเปนประโยชน์ต่อทุกฝายที่เกี่ยวข้องทั้งสถาบัน 

อุดมศึกษา นักศึกษาและสถานประกอบการ และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการอุดมศึกษา รวมทั้งจะเปนประโยชน์ต่อสังคมและประเทศโดยรวม

ต่อไปด้วย

 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอขอบคุณคณะทำงานที ่

ร่วมจัดทำคู่มือจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี  และหวังว่าคู่มือนี้จะเปนประโยชน์ต่อ 

สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ 

การดำเนินงานสหกิจศึกษาต่อไป

(ดร. สุเมธ    แย้ม นุ่น)

เลขาธิการ คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา 

ประธาน อนุกรรมการ 

คณะ อนุกรรมการ ส่งเสริม การ พัฒนาสห กิจ ศึกษา 

ใน สถาบัน อุดมศึกษา
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 (แบบ สก 4)

ค – 5 แบบ การ แจ้ง รายละเอียด งาน ตำแหน่งงาน พนักงาน ที่ปรึกษา  102 

 (แบบ สก 5)

ค – 6 แบบ การ แจ้ง แผน ปฏิบัติ งานสห กิจ ศึกษา (แบบ สก 6) 104

    หน้า



ค – 7 แบบ การ แจ้ง โครงร่าง รายงาน การ ปฏิบัติ งานสห กิจ ศึกษา 105 

 (แบบ สก 7)

ภาคผนวก ง เอกสาร ที่ เกี่ยวข้อง กับ กรม สรรพากร 107

ง – 1 หนังสือ ยื่น ความ จำนง บริจาค เงิน หรือ ทรัพย์สิน 108

  เพื่อ ส่งเสริม ให้ เกิด การ บูรณาการทางการ ศึกษา

ง – 2 หลักฐาน จาก สถานศึกษา ที่ แสดง การ รับเงิน บริจาค 109

  จาก สถาน ประกอบการ

ง – 3 แบบ ภ.ง.ด. 50  110

ภาคผนวก จ หนังสือ ขอ หารือ และ หนังสือ ตอบ ข้อ หารือ 118 

จ – 1 หนังสือ ขอ หารือ ต่อ กรม พัฒนา ฝมือ แรงงาน ของ สำนักงาน 119

 คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา ที่ ศธ 0505(2)/15954 

 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2551

จ – 2 หนังสือ ขอ หารือ ต่อ กรม สรรพากร ของ 121

  สำนักงาน คณะกรรมการการ อุดมศึกษา ที่ ศธ 0505(2)/15955 

 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2551

จ – 3 หนังสือ ตอบ ข้อ หารือ ของ กรม พัฒนา ฝมือแร งงาน  123

 ที่ รง 0411/09437 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 

จ – 4 หนังสือ ตอบ ข้อ หารือ ของ กรม สรรพากร  125

 ที่ กค 0702/947 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552

ภาคผนวก ฉ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือ 127

ฉ – 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการยื่นคำขอลดหย่อน    128 

 ภาษีจากการดำเนินงานสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2551

    หน้า
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บทที่ 1
บทนำ
1.1	 ความ	หมาย
 สห กิจ ศึกษา (Cooperative Education) เปนการ ศึกษา ที่ ทำ ร่วมกัน 

ระหว่าง มหาวิทยาลัย กับ องค์กร ผู้ใช้ บัณฑิต เปนระบบ การ ศึกษา ที่ เน้น 

ประสบการณ์ ที่ ได้รับ จาก การ ปฏิบัติ งาน จริง ใน องค์กร ผู้ใช้ บัณฑิต (Work 

Based Learning) หรือ การ จัดการ ศึกษา เชิง บูรณาการ กับ การ ทำงาน (Work 

Integrated Learning : WIL) สห กิจ ศึกษา ช่วย ให้ บัณฑิต สามารถ เรียนรู้ และ 

พัฒนา ทักษะ ที่ เปนความ ต้องการ ของ องค์กร ผู้ใช้ บัณฑิต ปจจุบัน สถาบัน 

อุดมศึกษา ต่าง ๆ   ท่ัวโลก ได้ มี การ จัดการ ศึกษา โดย ใช้ ระบบ สหกิจ ศึกษา ใน การ 

พัฒนา ศักยภาพ นักศึกษา อย่าง แพร่หลาย

 หลักการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา ยึดหลักทฤษฎี การ เรียนรู้ พ้ืนฐาน 

ที่ สนับสนุน การ สร้าง ประสบการณ์ วิชาชีพ ให้ กับ นักศึกษา ใน 2 ทฤษฎี สำคัญ 

ได้แก่ ทฤษฎี การ เรียนรู้ ท่ี เน้น ประสบการณ์ (Experiential Learning) กับ ทฤษฎี  

การ เรียนรู้ ที่ เน้น สภาพ จริง (Authentic Learning) ซึ่ง การ จัดการ ศึกษา 

 เชิง บูรณาการ กับ การ ทำงาน เปน กรณี หนึ่ง ของ การ เรียนรู้ เชิง ประสบการณ์ ที่ 

ช่วย ให้ นักศึกษา มี โอกาส ใน การ ประยุกต์ ความรู้ ทักษะ การ ทำงาน และ ทักษะ 

เฉพาะท่ี สัมพันธ์กับ วิชาชีพ  ได้ รู้จัก ชีวิต ท่ี แท้จริง ของ การ ทำงาน ก่อน สำเร็จ การ 

ศึกษา และ เปน แนวทาง ท่ี สำคัญ ท่ี ทำให้ นักศึกษา สามารถ เช่ือมโยง ความรู้ ทาง 

ทฤษฎี ไปสู่ การ ปฏิบัติ ได้ จริง มี ความ สามารถ ใน การ ปรับตัว แก้ปญหา ที่เกิด 

 ใน งาน และ องค์กร ทำให้ มี ความ พร้อม มาก ท่ีสุด เม่ือ สำเร็จ การ ศึกษา นอกจากน้ี 

องค์กร ผู้ใช้ บัณฑิต และ สถาบัน อุดมศึกษา ยัง ได้ รับประโยชน์ ใน เชิง ความ ร่วมมือ 

และ การ พัฒนา ปรับปรุง งาน  หลักสูตร  องค์ความรู้ และ อื่นๆ 
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 1.2ความเปนมา
  จุดกำเนิดสห กิจ ศึกษา ในประเทศ ไทย   ได้ เริ ่ม ที ่ มหาวิทยาลัย 

 เทคโนโลยีสุร นารี  ซึ่ง พัฒนา ระบบสห กิจ ศึกษา ใน ป  พ. ศ.   2 5 3 6   โดย ความ 

ร่วมมือ จาก ภาค ธุรกิจ อุตสาหกรรม  และ ภาครัฐ  โดย จัด หลักสูตร ให้ มี ภาค 

สห กิจ ศึกษา สลับกับ ภาค การ เรียน ปกติ  เริ่ม ส่ง นักศึกษา รุ่น แรก ไป ปฏิบัติ งาน 

สห กิจ ศึกษา ใน ป  พ. ศ.   2 5 3 8   หลังจาก นั้น  มี การ ขยายผล ไปยัง สถาบัน 

อุดมศึกษา อื่น ๆ   และ เกิด พัฒนาการ ของสห กิจ ศึกษา ในประเทศ ไทย  โดย  

ใน ปการศึกษา  2 5 4 5   สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา ได้ ริเร่ิม โครงการ  

พัฒนาสห กิจ ศึกษา ใน สถาบัน อุดมศึกษา ใน ลักษณะ โครงการ นำร่อง โดย ใช้  

ต้น แบบ จาก มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุร นารี ได้ สนับสนุน ให้ นักศึกษา ระดับ 

ปริญญาตรี ออกไป ปฏิบัติ งาน อย่าง น้อย  1   ภาคการศึกษา  เริ่ม ใน ภาค ของ 

 ระบบ ทวิภาค ใน ปการศึกษา 2 5 4 5   มี สถาบัน อุดมศึกษา  1 7   สถาบัน   

สถาน ประกอบการ  2 5 7   แห่ง  และ นักศึกษา จำนวน  6 7 9   คน  เข้าร่วม โครงการ 

และ ได้ ขยายผล จน ถึง รุ่น ที่  5   ใน ปการศึกษา  2 5 4 7   โดย รวม แล้ว  มี สถาบัน 

อุดมศึกษา เข้าร่วม  6 0   สถาบัน  สถาน ประกอบการ  2 , 0 0 0   แห่ง  และ นักศึกษา  

รวม  1 0 , 4 4 4   คน  หลังจาก นั้น สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา ไม่ได้ 

สนับสนุน งบประมาณ แต่ ยังคง สนับสนุน ด้าน นโยบาย ต่อไป

 จาก รายงาน การ ประเมิน ผลสัมฤทธิ์ ของ โครงการสห กิจ ศึกษา 

นำร่อง พบ ว่า องค์กร ผู้ใช้ บัณฑิต ได้ ประโยชน์ จาก โครงการสห กิจ ศึกษา ทั้ง 

จาก การ นิเทศ ของ อาจารย์  รายงาน วิชาการ ของ นักศึกษา  โครงงาน และ งาน 

ประจำที่ นักศึกษา ปฏิบัติ  เกิด ความ ร่วมมือ ทางวิชาการ และ ใช้สห กิจ ศึกษา 

เปน เครื่องมือ ใน การ คัดเลือก พนักงาน ใหม่ ผลสัมฤทธิ์ ที่ สำคัญ คือ องค์กร  

ผู้ใช้ บัณฑิต มี ความ เห็นว่า บัณฑิต ที่ ผ่าน หลักสูตรสห กิจ ศึกษา มี ศักยภาพ  

มากกว่า นักศึกษา ท่ี ผ่าน หลักสูตร การ ฝึกงาน ภาคฤดูร้อน  และ รัฐ ควร สนับสนุน  

ให้ มีสห กิจ ศึกษา ต่อไป

 สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา ได้ มี นโยบาย การ ส่งเสริม 

สนับสนุน การ จัดการ ศึกษา ระบบสห กิจ ศึกษา อย่าง ต่อเนื่อง และ ยั่งยืน เพื่อให้ 

บัณฑิต มี ความ สมบูรณ์ พร้อม มี คุณภาพ และ สมรรถนะ ท่ี ตรง ตาม ความ ต้องการ  
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ของ องค์กร ผู ้ใช้ บัณฑิต และ ได้ กำหนด วัตถุ ประสงค์ และ เปาหมาย ของ  

การ ส่งเสริม พัฒนาสห กิจ ศึกษา ใน ระยะ 5 ป (ระหว่าง ป พ.ศ. 2551 – 2555) 

1.3 วัตถุประสงค
 1) เพ่ือ พัฒนา บัณฑิต ทาง ด้าน วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ 

และ มนุษยศาสตร์ ให้ มี คุณลักษณะ และ สมรรถนะ ที่ ตรง ตาม ความ ต้องการ  

ของ องค์กร ผู้ใช้ บัณฑิต

 2) เพื่อให้ สถาบัน อุดมศึกษา ซึ่ง เปน ภาค ผู้ผลิต บัณฑิต ได้ เชื่อมโยง 

สัมพันธ์กับ องค์กร ผู้ใช้ บัณฑิต และ เกิด การ บูรณาการ ความ ร่วมมือ ใน การ พัฒนา  

หลักสูตร การ เรียน การ สอน การ วิจัย และ การ สร้าง องค์ความรู้ ใหม่

 3) เพื่อให้ องค์กร ผู้ใช้ บัณฑิต ได้ รับประโยชน์ จาก โครงงาน หรือ งานที่  

นักศึกษา ปฏิบัติ อีกทั้ง ใช้ ประโยชน์ จากสห กิจ ศึกษา เปน แนวทาง หนึ่งใน การ  

สรรหา และ พัฒนา บุคลากร ที่ มี ประสิทธิภาพ 

 4) เพื่อ เพิ่ม ขีด ความ สามารถ ใน การ แข่งขัน ของ ประเทศ

 เพื่อให้ บรรลุ วัตถุ ประสงค์ สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา 

กำหนด กลยุทธ์ หลัก ที่ สำคัญ ใน การ ดำเนินการ ไว้ 5 ประการ ดังนี้

 1. การ เสริมสร้าง ความ รู้ความ เข้าใจ เกี่ยวกับสห กิจ ศึกษา

 2. การ กำหนด มาตรฐาน การ ดำเนินงานสห กิจ ศึกษา ไทย

 3. การ ส่งเสริม และ สนับสนุนสห กิจ ศึกษา ไทย

 4. การ ส่งเสริม และ สนับสนุนสห กิจ ศึกษา นานาชาติ

 5. การ ติดตาม ประเมินผล

1.4 ผลที่คาดวาจะไดรับจากการนำนโยบายและกลยุทธสหกิจศึกษา 
 ไปสูการปฏิบัติ
 1) คุณภาพ บัณฑิต บัณฑิต ท่ี จบ การ ศึกษา ด้วย หลักสูตรสห กิจ ศึกษา 

เม่ือ เข้าสู่ โลก ของ การ ทำงาน  จะ ใช้เวลา เรียนรู้ งาน น้อยลง เข้าใจ ระบบ การ ทำงาน 

 ใน องค์กร และ ปรับตัว ได้ เร็ว ข้ึน  มี ความ ก้าวหน้า ใน สาย งานอาชีพ และ มี มุมมอง  

ใน งานอาชีพ ของ ตน กว้าง มากข้ึน ซ่ึง เปน ประโยชน์ ต่อ นักศึกษา เปน อย่าง มาก 
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 2) คุณภาพ สถาบัน อุดมศึกษา สห กิจ ศึกษา จะ เปน กลไก สำคัญ 

 ใน การ ปฏิรูป อุดมศึกษา ท่ี มุ่ง ปรับ บทบาท ของ สถาบัน อุดมศึกษา ให ้กลับมา ให้ 

ความ สำคัญกับ ภาค ความ ต้องการ หรือ ความ พึงพอใจ ของ องค์กร ผู้ใช้ บัณฑิต 

เกิด ความ ร่วมมือ ใน ทางวิชาการ ระหว่าง สถาบัน อุดมศึกษา กับ องค์กร ผู้ใช้ 

บัณฑิต มี ระบบ การ ส่งผ่าน ข้อ มูลความ ต้องการ ที่ นำไปสู่ การ ปรับ หลักสูตร  

และ การ เรียนการ สอน ที่ ยึด ผู้เรียน เปนสำคัญ และ ความ พยายาม ที่จะ เพิ่ม ขีด 

 ความ สามารถ ใน การ ทำงาน ของ บัณฑิต  ทำให้ บัณฑิต มี งาน ทำ มากขึ้น 

(Employability) มี รายได้ สูงขึ้น และ เปนที่ พอใจ ของ สถาน ประกอบการ 

นอกจากนี้สห กิจ ศึกษา ยัง ช่วย เพิ่มพูน ประสบการณ์ ของ อาจารย์ ที่ปรึกษา ที่ 

ไป นิเทศ งาน นักศึกษา ใน องค์กร ผู้ใช้ บัณฑิต นำไปสู่ การ พัฒนาการ เรียน การ 

สอนให้ สอดคล้องกับ ความ ต้องการ ของ องค์กร ผู้ใช้ บัณฑิต มาก ยิ่งขึ้น และ เกิด 

ความ ร่วมมือ ทางวิชาการ ระหว่าง สถาบัน อุดมศึกษา และ องค์กร ผู้ใช้ บัณฑิต

 3)  คุณภาพ ของ องค์กร ผู้ใช้ บัณฑิต สห กิจ ศึกษา จะ มีส่วนช่วย ลด 

ต้นทุน การ ผลิต ไม่ เสียเวลา และ งบประมาณ ใน การ พัฒนา ความ พร้อม ของ 

พนักงาน ใหม่ สามารถ ใช้ กระบวนการสห กิจ ศึกษา ใน การ สรรหา พนักงาน ทำให้ 

ลด ความ เส่ียง ใน การ คัดเลือก พนักงาน ใหม่ ท่ี ไม่มี ประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ยัง ได้ 

ใช้ ประโยชน์ จาก การ นิเทศ งาน ของ อาจารย์ ท่ีปรึกษา รายงาน วิชาการ โครงงาน 

ท่ี นักศึกษาสห กิจ ศึกษา จัดทำ ไป ปรับปรุง กระบวนการ ทำงาน หรือ กระบวนการ 

ผลิต ให้ ดีข้ึน นำไปสู่ ผลผลิต มวลรวม ของ ประเทศ ท่ี สูงข้ึน และ ทำให้เกิด ระบบ ท่ี 

องค์กร ผู้ใช้ บัณฑิต มี ส่วนร่วม ใน การ พัฒนา คุณภาพ บัณฑิต และ เปนการ แสดง 

ความ รับผิดชอบ ต่อ สังคม 

 4)  การ สร้าง องค์ความรู้ ใหม่ สห กิจ ศึกษา จะ ช่วย สร้าง องค์ความรู้ 

ใหม่ ขึ้น ใน องค์กร ผู้ใช้ บัณฑิต รวมทั้ง ต่อ ยอด ไปสู่ งาน ที่ปรึกษา และ งานวิจัย 

เชิง พาณิชย์ 

 5)  ความ สัมพันธ์ เชิง ลึก ระหว่าง ภาค ความ ต้องการ และ สถาบัน 

อุดมศึกษา จะ เกิด การ เชื่อม โลก ธุรกิจ และ อุตสาหกรรม หรือ สาขา อาชีพ อื่น  

กับ โลก ของ การ ศึกษา เข้า ด้วยกัน  มี การ พัฒนา ความ สัมพันธ์ เชิง ลึก ของโลก 
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 ท้ัง 2 ใบ โดย ริเร่ิม ความ สัมพันธ์ ของ การ มี ส่วนร่วม ของ องค์กร ผู้ใช้ บัณฑิต ต้ังแต่  

การ จัดทำ หรือ ปรับปรุง หลักสูตร การ พัฒนา ความ ช่วยเหลือ ซึ่ง กันและกัน ให้ 

เข้าสู่ สังคม แห่ง การ เรียนรู้ (Knowledge-based Society) และ การ จัดการ 

องค์ความรู้ (Knowledge Management) การ พึ่งพากัน ของ ความรู้ ข่าวสาร 

ข้อมูล และ เทคโนโลยี การ ใช้ ประโยชน์ ของ ทรัพยากร บุคคล และ เครื่องมือ 

 หรือ เทคโนโลยี ของ ทั้ง 2 ฝาย อย่าง มี ประสิทธิภาพ จน ปรับตัว เปน หุ้นส่วน 

(Partnership) หรือ ผู้มีส่วน ได้ ส่วน เสีย (Stakeholder)

 6) การ เพิ่ม ขีด ความ สามารถ ของ ประเทศ สห กิจ ศึกษา จะ ช่วย 

เพิ่ม ขีด ความ สามารถ ใน การ แข่งขัน ของ ทุกๆ ฝาย ที่ เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ ภาครัฐ 

ภาค องค์กร ผู้ใช้ บัณฑิต และ ภาคการศึกษา เปนการ เรียนรู้ ร่วมกัน ใน การ 

พัฒนา ความ รู้ความ สามารถ ของ แต่ละ ฝาย สห กิจ ศึกษา จึง มี ความ สำคัญต่อ 

ประสิทธิภาพ การ ลงทุน ทางการ ศึกษา และ ต่อ ความ มั่นคง ทาง เศรษฐกิจ และ 

สังคม เพิ่ม ความ สามารถ ใน การ ทำงาน ของ บัณฑิต ซึ่ง ตอบสนอง ต่อ ความ 

ต้องการ ของ องค์กร ผู้ใช้ บัณฑิต และ สร้าง ความ เชื่อมั่น ใน การ ลงทุน ที่ ต้อง ใช้ 

กำลังคน ระดับสูง เปน จำนวน มาก 
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บทที่ 2
กระบวนการดำเนินงานสหกิจศึกษา

 ใน การ ดำเนินงานสห กิจ ศึกษา เพ่ือให้ ได้ รับประโยชน์ ทาง ภาษี น้ัน  ผู้ ร่วม 

 ดำเนินการ ควรดำเนินการ ให้ เปนไปตาม กระบวนการ ดำเนินงานสห กิจศึกษา  

โดย มี การ จัด เตรียม ความ พร้อม ของ ทั้ง สถาบัน อุดมศึกษา และ สถานประกอบ 

การ และ ดำเนินการ โดย มี สาระสำคัญ ดังนี้

2.1การเตรียมความพรอมของสถาบันอุดมศึกษา

 2.1.1 แนว ทางการ จัดทำ หลักสูตรสห กิจ ศึกษา 

 แนว ทางการ จัดทำ หลักสูตรสห กิจ ศึกษา ของ แต่ละ สาขาวิชา อาจ มี ความ 

แตกต่างกัน ตาม ลักษณะ ของ สาขาวิชา น้ัน ๆ  ซ่ึง ควร คำนึงถึง ความ ต้องการ ของ 

ผู้ใช้ บัณฑิต เปนหลัก ดังนั้น จึง มี แนว ทางใน การ ดำเนินการ ดังนี้

 1. แต่งตั้ง คณะกรรมการ จัดทำ ร่าง หลักสูตร ที่ ประกอบด้วย คณาจารย์ 

ผู้ ทรงคุณวุฒิ ผู้ เชี่ยวชาญ ใน สาขาวิชา นั้นๆ ผู้แทน จาก องค์กร  

ผู้ใช้ บัณฑิต ผู้แทน จาก สมาคม วิชาชีพ ศิษย์เก่า

 2. คณะกรรมการ พิจารณา กำหนด รายวิชา และ จำนวน หน่วยกิต ท่ี ควร  

มี ใน หลักสูตร โดยเฉพาะ รายวิชา ที่จะ ต้อง ศึกษา ก่อน นักศึกษา ออก 

สห กิจ ศึกษา  หรือ รายวิชา ท่ี เปนการ เตรียม ความ พร้อม ให้ นักศึกษา 

ก่อน ออกสห กิจ ศึกษา

 3. การ กำหนด รายวิชาสห กิจ ศึกษา อาจ กำหนด เปน วิชาชีพ บังคับ หรือ 

วิชาชีพ เลือก ไม่ ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต และ ให้ นักศึกษา ปฏิบัติ งาน  

เต็มเวลา ใน สถาน ประกอบการ ไม่ น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา อาจ  

เปนระบบ ทวิภาค หรือ ไตร ภาค ก็ได้
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 4. การ กำหนด แผนการ เรียน ของ นักศึกษา  อาจ เปน หลักสูตร 

 การ ศึกษา 4 ป หรือ 5 ป การ ศึกษา ก็ได้ โดย พิจารณา ความ 

 เช่ือมโยง ของ รายวิชา โดย การ กำหนด รายวิชาสห กิจ ศึกษา ต้อง เปน 

ไปตาม มาตรฐาน การ ดำเนินงานสห กิจ ศึกษา ไทย ที่ กำหนด คือ  

ต้อง ไม่ เปน ภาคเรียน สุดท้าย

 5. หลักสูตร ทุก หลักสูตร จะ ต้อง ได้รับ การ รับรอง จาก สภา สถาบัน 

อุดมศึกษา และ สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา รับทราบ

   

 2.1.2 การ เตรียม ความ พร้อม ของ นักศึกษา ก่อน ออก ปฏิบัติ งาน 

   สห กิจ ศึกษา

 ก่อน ที่ นักศึกษา จะ ออก ปฏิบัติ งานสห กิจ ศึกษา สถาบัน อุดมศึกษา จะ 

ต้อง จัดให้ มี การ เตรียม ความ พร้อม ให้ นักศึกษา ก่อน โดย อาจ จัด เปน รายวิชา 

ใน หลักสูตร หรือ จัด เปน กิจกรรม ฝึกอบรม ให้ กับ นักศึกษา ใน หัวข้อ เรื่อง ดังนี้

 1. การ เลือก งาน และ สถาน ประกอบการ

 2. การ เขียน ใบสมัครงาน และ การ เขียน ประวัติ ส่วนตัว

 3. การ เตรียมตัว สัมภาษณ์

 4. การ พัฒนา บุคลิกภาพ

 5. การ นำเสนอ โครงการ/ผลงาน

 6. ความ ปลอดภัย ใน โรงงาน

 7. กิจกรรม 5 ส

 8. ระบบ คุณภาพ ISO 9000

 9. มารยาท ใน การ ทำงาน

 10. การ จัดทำ รายงาน

 สถาบัน อุดมศึกษา อาจ จัด กิจกรรม เพิ่มเติม ที่จะ ทำให้ นักศึกษา มี  

ความ พร้อม เช่น ศึกษา ดูงาน ใน สถาน ประกอบการ เมื่อ ผ่าน การ อบรม แล้ว 

สถาบัน อุดมศึกษา จะ ต้อง จัดการ ปฐมนิเทศ แก่ นักศึกษา พร้อมทั้ง จัด เตรียม 

คู่มือ การ ปฏิบัติสห กิจ ศึกษา ซึ่ง จะ ต้อง มี เกณฑ์ การ ประเมินผล อย่าง ชัดเจน  

ให้ แก่ นักศึกษา
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 2.1.3 การ เตรียม ความ พร้อม ของ อาจารย์ นิเทศ

 อาจารย์ นิเทศ ต้อง มีความรู้ เกี่ยว กับ ภาระ หน้าที่ใน เรื่อง ต่างๆ ดังนี ้

 1. ความ รู้ความ เข้าใจ เกี่ยวกับสห กิจ ศึกษา

 2. บทบาท ภาระ หน้าที่ และ ความ รับผิดชอบ ของ อาจารย์ นิเทศ

 3. การ ประเมินผล การ ปฏิบัติ งาน

 4. การ จัดการ ศึกษา เชิง บูรณาการ กับ การ ทำงาน (Work-Integrated  

  Learning : WIL)

 เพื่อให้ อาจารย์ นิเทศ ได้ เข้าใจ กระบวนการ และ วิธีการ ปฏิบัติ งาน 

 ใน สถาน ประกอบการ   สถาบัน อุดมศึกษา ควร ส่งเสริม ให้ อาจารย์ นิเทศ ได้  

เข้าไป ปฏิบัติ งาน จริง ใน สถาน ประกอบการ ใน ช่วงเวลา หนึ่ง เพื ่อให้ เกิด 

 การ เรียนรู้  ซึ่ง เปน ประโยชน์ ต่อ การ นิเทศ นักศึกษาสห กิจ ศึกษา

2.2การเตรียมความพรอมของสถานประกอบการ

 2.2.1 การ เตรียม ความ พร้อม พี่เลี้ยง หรือ พนักงาน ที่ปรึกษา 

   (Mentor , Job supervisor)

 พี ่เลี ้ยง ใน สถาน ประกอบการ (หมายถึง ครูฝึก ตาม คำ นิยาม ใน 

 พระ ราช บัญญัติ ส่งเสริม การ พัฒนา ฝมือ แรงงาน พ.ศ. 2545) นับว่า มี ความ สำคัญ 

 อย่างย่ิง ใน โครงการสห กิจ ศึกษา ท่ีจะ ต้อง ดูแล รับผิดชอบ นักศึกษาสห กิจ ศึกษา 

ใน ช่วงเวลา ที่ ปฏิบัติ งาน อยู่ ใน สถาน ประกอบการ  จึง มี ความ จำเปน อย่างยิ่ง 

ที่จะ ต้อง มี การ อบรม หรือ ให้ ความรู้ ใน เรื่อง ต่าง ๆ ดังนี้

 1. การ จัดการ ศึกษา เชิง บูรณาการ กับ การ ทำงาน

 2. ความ รู้ความ เข้าใจ เกี่ยวกับสห กิจ ศึกษา

 3. บทบาท ภาระ หน้าที่ และ ความ รับผิดชอบ ของ พี่เลี้ยง

 4. การ เตรียม โครงงาน สำหรับ นักศึกษาสห กิจ ศึกษา

 5. การ ประเมินผล การ ปฏิบัติ งาน ร่วมกับ อาจารย์ นิเทศ

 นอกจาก ความรู้ ดังกล่าว ข้างต้น แล้ว ควร จัดให้ มี กิจกรรม ร่วม ระหว่าง 

พี่เลี้ยง อาจารย์ นิเทศ และ นักศึกษา เพื่อ ให้การ ทำงาน เปนไป ด้วย ความ 

เรียบร้อย



18 คู่มือการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับสถานประกอบการ
จากการดำเนินงานสหกิจศึกษา

 2.2.2  การ เตรียม ความ พร้อม ด้าน เอกสาร

 สถาน ประกอบการ จะ ต้อง จัด เตรียม เอกสาร ดัง ต่อไปนี้

 1.  เอกสาร แบบฟอร์ม ที่ ยื่น ต่อ กรม พัฒนา ฝมือ แรงงาน ได้แก่

  (1) แบบ ฝง 1 คำขอ รับทราบ การ รับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือ  

   บุคคล ท่ีทางราชการ ส่ง มา ฝึก เข้า เปน ผู้รับ การ ฝึก ตาม มาตรา 18 

    แห่ง พระ ราช บัญญัติ ส่งเสริมการ พัฒนา ฝมือ แรงงาน พ.ศ. 2545  

   และ เอกสาร แนบ ประกอบด้วย

   - สำเนา หนังสือ แสดง การ จด ทะเบียน และ วัตถุ ประสงค์ ของ  

    สถาน ประกอบการ ผู้ ยื่น

   - หลักสูตร และ รายละเอียด เกี่ยวกับ การ ฝึก

      - ทะเบียน ประวัติ ผู้รับ การ ฝึก กรณี รับ นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา 

     หรือ บุคคล ที่ทางราชการ ส่ง มา ฝึก

  (2) แบบ ฝง 2 สัญญา รับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือ บุคคล ที่  

   ทางราชการ ส่ง มา ฝึกเข้า เปน ผู้รับ การ ฝึก

  (3) แบบ ฝง 3 แบบ แจ้ง ผู้สำเร็จ การ ฝึก กรณ ีรับ นักเรียน นิสิต  

   นักศึกษา หรือ บุคคลที่ ทางราชการ ส่ง มา ฝึก ตาม มาตรา 18  

   แห่ง พระ ราช บัญญัติ ส่งเสริม การ พัฒนา ฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545  

   และ เอกสาร แนบ ประกอบด้วย

     - ทะเบียน รายชื่อ ผู้สำเร็จ การ ฝึก กรณี รับ นักเรียน นิสิต  

    นักศึกษา หรือ บุคคล ที่ทางราชการ ส่ง มา ฝึก

 2. เอกสาร แบบฟอร์ม ของ สถาบัน อุดมศึกษา ที่ กำหนด ให้ นักศึกษา ใช้  

เพื่อ การ ประสานงาน กับ สถาน ประกอบการ

  (1) ใบสมัคร สำหรับ นักศึกษา ที่ เข้าร่วม โครงการสห กิจ ศึกษา  

   (แบบ สก 1)

  (2) แบบ การ เสนองาน และ ค่า ตอบแทน นักศึกษา (แบบ สก 2)

  (3) แบบ การ แจ้ง นักศึกษา เข้า รายงานตัว กับ สถาน ประกอบการ  

   (แบบ สก 3)
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  (4) แบบ การ แจ้ง รายละเอียด ท่ีพัก ระหว่าง การ ปฏิบัติสห กิจ ศึกษา  

   (แบบ สก 4)

            (5)  แบบ การ แจ้ง รายละเอียด งาน ตำแหน่งงาน พนักงาน ท่ีปรึกษา  

   (แบบ สก 5)

  (6) แบบ การ แจ้ง แผน ปฏิบัติ งานสห กิจ ศึกษา (แบบ สก 6)

  (7) แบบ การ แจ้ง โครงร่าง รายงาน การ ปฏิบัติ งานสห กิจ ศึกษา  

   (แบบ สก 7)

หมายเหตุ :   แบบ ใน ข้อ 2 ข้างต้น เปน เพียง ตัวอย่าง ที่ ยกขึ้น มา เพื่อให้ เห็น 

   ภาพ รวมทั้งหมด  แต่ ในทางปฏิบัติ  สถาบัน อุดมศึกษา อาจ  

   กำหนด ให้ มี จำนวน และ เนื้อหา แบบฟอร์ม ที่ แตกต่าง ไปจากนี้  

   ก็ได้ รวมทั้งอาจ เรียกชื่อ แบบฟอร์ม เปน อย่าง อื่น ก็ได้

 2.2.3  หน้าที่ ของ สถาน ประกอบการ

  (1)  จะ ต้อง ยื่น คำขอ รับทราบ การ รับ นักศึกษา เข้า เปน ผู้รับ การ ฝึก 

สห กิจ ศึกษา และหลักสูตร ท่ีจะ ฝึกสห กิจ ศึกษา พร้อม เอกสาร หลักฐาน ตามแบบ 

ฝง. 1 ให้ นายทะเบียน รับทราบ ก่อน เร่ิม ดำเนินการสห กิจ ศึกษา โดย นายทะเบียน 

 จะ ออก หนังสือ รับทราบ ให้ เปน หลักฐาน

  (2) จัด ทำสัญญา การ ฝึกสห กิจ ศึกษา กับ นักศึกษา

  (3) ต้อง ปฏิบัติ ตาม หลักเกณฑ์ ท่ี เก่ียวกับ การ คุ้มครอง ผู้รับ การ ฝึก 

  (4) จัดทำ ทะเบียน ประวัติ นักศึกษา ไว้ เปน หลักฐาน

  (5) ออก หนังสือ รับรอง ให้ แก่ นักศึกษา ท่ี สำเร็จ โครงการสห กิจ ศึกษา  

ภายใน 15 วัน นับแต่ วัน เสร็จสิ้น การ วัดผล แล้ว แจ้ง ให้ นายทะเบียน ทราบ

  (6) ห้าม เรียก รับเงิน หรือ ค่า ตอบแทน ใน ลักษณะ ใดๆ  จาก นักศึกษา 

  (7) สถาน ประกอบการ ที่จะ ขอรับ สิทธิ ประโยชน์ ทาง ภาษี ตาม  

พระ ราช บัญญัติส่งเสริม การ พัฒนา ฝมือ แรงงาน พ.ศ. 2545 จะ ต้อง จ่าย ค่า 

ตอบแทน ให้ แก่ นักศึกษา ใน อัตรา ไม่ น้อยกว่า ครึ่ง หนึ่ง ของ อัตรา ค่าจ้าง ขั้นต่ำ 

สูงสุด
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สถานที่ ยื่น คำขอ

กรุงเทพมหานคร ยื่น ณ กรม พัฒนา ฝมือ แรงงาน หรือ ศูนย์ พัฒนา ฝมือ  

   แรงงาน กรุง เทพ

จังหวัด อื่น  ยื่น ณ สถาบัน พัฒนา ฝมือ แรงงาน ภาค หรือ ศูนย์ พัฒนา  

   ฝมือ แรงงาน จังหวัด

2.3 การเตรียมความพรอมระหวางสถาบันอุดมศึกษากับสถาน 
 ประกอบการ
 ใน การ ดำเนินงานสห กิจ ศึกษา เพื่อให้ บรรลุ เปาหมาย และ ได้ ประโยชน์ 

สูงสุด  สถาบัน อุดมศึกษา กับ สถาน ประกอบการ จะ ต้อง ร่วมมือกัน อย่าง ใกล้ ชิด  

โดย ท่ี สถาบัน อุดมศึกษา จะ มี หน่วยงานสห กิจ ศึกษา เปน ผู้ รับผิดชอบ  ส่วน สถาน 

ประกอบการ อาจ มอบหมายให้ ฝายบริหาร ทรัพยากร มนุษย์ หรือ ฝายบุคคล 

รับผิดชอบ ใน การ ประสานงาน และ ทำงาน ร่วมกัน กับ สถาบัน อุดมศึกษา ดังนี้

 1. ร่วมกัน พิจารณา กำหนด ลักษณะ งาน ที่ นักศึกษา จะ ต้อง ปฏิบัติ

 2. ร่วมกัน ให้ คำ แนะนำ แก่ นักศึกษา ใน เรื่อง การ ทำงาน หรือ โครงงาน 

หรือ งานวิจัย ที่ ได้รับ มอบหมาย จาก สถาน ประกอบการ 

 3. ใน ระหว่าง การ ปฏิบัติ งาน ของ นักศึกษา เจ้าหน้าท่ีสห กิจ ศึกษา ของ 

สถาบัน อุดมศึกษา อาจารย์ ที่ปรึกษา และ ผู้ รับผิดชอบ ของ สถาน ประกอบการ 

เช่น พี่เลี้ยง หรือ เจ้าหน้าที่ ฝายบุคคล ที่ ได้รับ มอบหมาย ควร จัด ประชุม เพื่อ 

รับทราบ ปญหา ต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้น ใน ระหว่าง การ ปฏิบัติ งาน ของ นักศึกษา  

รวมท้ัง เสนอ ข้อมูล เพ่ิมเติม บางอย่าง ใน การ พัฒนาสห กิจ ศึกษา ให้ ได้ ผลสัมฤทธ์ิ 

ที่ ดีขึ้น

 4. พี่เลี้ยง ต้อง ตรวจ แก้ไข รายงาน และ ประเมินผล การ ปฏิบัติ งาน ของ 

นักศึกษา นำส่ง อาจารย์ นิเทศ ตาม แบบฟอร์ม ที่ สถาบัน อุดมศึกษา กำหนด 
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A

ลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน
                 ลำดับ ขั้นตอน การ ดำเนินงาน                    กิจกรรม

1. หน่วยงานสห กิจ ศึกษา ของ สถาบัน อุดมศึกษา
     -  รับสมัคร นักศึกษา ตาม คุณสมบัติ ที่ สถาบัน  
  อุดมศึกษา กำหนด เข้า เปน นักศึกษาสห กิจ ศึกษา  
  (ตามแบบ สก 1)
    -  ภาควิชา เปน ผู้ ทำการ คัดเลือก   

2. สถาน ประกอบการ
    - เสนอ รายละเอียด ของ ตำแหน่งงาน และ ลักษณะ งาน  
  ที่ ต้องการ ให้ นักศึกษา ปฏิบัติ รวมทั้ง อัตรา  
  ค่า ตอบแทน ให้ แก่ สถาบัน อุดมศึกษา ทราบ ล่วงหน้า  
  (ตามแบบ สก 2)

3. หน่วยงานสห กิจ ศึกษา ของ สถาบัน อุดมศึกษา
    - ส่ง ใบสมัครงาน ให้ สถาน ประกอบการ คัดเลือก  
  (ตามแบบ สก 1)
    - สถาน ประกอบการ พิจารณา ใบสมัคร และ ส่งผล กลับ  
  มายัง สำนักงานสห กิจ ศึกษา พร้อม ระบุ ลำดับ การ  
  คัดเลือก นักศึกษา
    - ประกาศ ผล การ คัดเลือก นักศึกษา ที่ ได้ เขียน ใบสมัคร  
  ไว้

4. นักศึกษา
    - ทำการ ลงทะเบียน ล่วงหน้า ก่อน ปด ภาคการศึกษา  
  เพื่อที่จะ เตรียม ออก ปฏิบัติ งาน ใน ภาคการศึกษา   
  ถัดไป 

5. คณะ
    -  ให้การ อบรม สัมมนา และ ปฐมนิเทศ นักศึกษา
  สห กิจ ศึกษา ก่อน ออก ปฏิบัติ งาน ล่วงหน้า ไม่ เกิน 
  1 ภาคการศึกษา ใน หัวข้อ เช่น ความ ปลอดภัย 
   ใน โรงงาน, 5 ส., ระบบ ควบคุม คุณภาพ  
  ISO 9000 ฯลฯ (ใน กรณีที่ ไม่มี วิชาการ เตรียม
  สห กิจ ศึกษา) 

รับนักศึกษาสหกิจศึกษา
และคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ

s

s

เสนองานและค่าตอบแทน
นักศึกษา

ส่งใบสมัครให้สถาน
ประกอบการคัดเลือก

ประกาศผลการคัดเลือก

ลงทะเบียน

อบรมเรื่องการเตรียมตัว
ก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา

s

s

s

s
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A
6. หน่วยงานสห กิจ ศึกษา ของ สถาบัน อุดมศึกษา
    -  แจ้ง นักศึกษา ให้ ไป รายงานตัว ที่ สถาน ประกอบการ 
  (ตามแบบ สก 3) 

7. สถาน ประกอบการ
    -  ฝายบุคคล ให้การ ปฐมนิเทศ แก่ นักศึกษา ใน เรื่อง 
  ต่างๆ เช่น ระเบียบ ข้อบังคับ ของ บริษัท การ ปรับตัว  
  ให้ เข้ากับ สังคม ของ สถาน ประกอบการ  
  ความ ปลอดภัย ใน ที่ทำงาน ฯลฯ
    -  พี่เลี้ยง จะ ต้อง แจ้ง รายละเอียด หน้าที่ ที่จะ ปฏิบัติ งาน  
  ให้ นักศึกษา ทราบ
  - พี่เลี้ยง มี หน้าที่ ดูแล รับผิดชอบ นักศึกษา ให้คำปรึกษา  
  แนะนำ ตลอด ระยะเวลา การ ปฏิบัติ งานสห กิจ ศึกษา
    -  นักศึกษา จัดส่ง แบบ สก 4 , สก 5, สก 6, และ สก 7 
  กลับ มายัง สำนักงานสห กิจ ศึกษา ของ สถาบัน อุดมศึกษา

8. อาจารย์ ที่ปรึกษาสห กิจ ศึกษา
    -  อาจารย์ ท่ีปรึกษาสห กิจ ศึกษา ต้อง ออก นิเทศ นักศึกษา  
  ตาม จำนวน ครั้ง ที่ สถาบัน อุดมศึกษา กำหนด 

9. หน่วยงานสห กิจ ศึกษา ของ สถาบัน อุดมศึกษา
    - จัด กิจกรรม ปจฉิมนิเทศ เช่น อาจารย์ ที่ปรึกษา
  สห กิจ ศึกษา สัมภาษณ์ นักศึกษา ถึง ปญหา ต่างๆ 
  จัดให้ นักศึกษา แลกเปล่ียน ประสบการณ์ ของ นักศึกษา  
  ร่วมกัน ฯลฯ

10. คณะ 
    - ประเมินผลสห กิจ ศึกษา โดย อาศัย ข้อมูล จาก
  1. ผล การ ประเมิน จาก สถาน ประกอบการ
  2. ผล การ ประเมิน รายงาน จาก อาจารย์ ที่ปรึกษา
   สห กิจ ศึกษา
  3. การ เข้าร่วม กิจกรรม ของ นักศึกษา ก่อน และ 
   หลังสห กิจ ศึกษา
 - ผล การ ประเมิน เปนไป ตามเกณฑ์ ท่ี สถาบัน อุดมศึกษา  
  กำหนด

                 ลำดับ ขั้นตอน การ ดำเนินงาน                    กิจกรรม

s

s

s

s

s
แจ้งนักศึกษาให้ไปรายงาน 

ตัวที่สถานประกอบการ

ปฐมนิเทศนักศึกษา

กิจกรรมการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา

นิเทศนักศึกษา

กิจกรรมปจฉิมนิเทศ

ประเมินผล
สรุปผล

s
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บทที่ 3
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
พ.ศ.2545
 

 

3.1 ความเปนมา
   จาก การ ที่ มี การ เปลี่ยน แปลง โครงสร้าง ทาง เศรษฐกิจ ในประเทศ  จาก 

ภาค เกษตรกรรม ไปสู่ ภาค อุตสาหกรรม  ประกอบ กับ การ แข่งขัน ทาง ด้าน การ ค้า 

ใน ตลาดโลก ทวี ความรุน แรง มากข้ึน  ทำ ให้ อุตสาหกรรม ขยายตัว มี การ ปรับปรุง 

การ ดำเนินการ ทาง ด้าน ธุรกิจ และ กระบวนการ ผลิต ด้าน อุตสาหกรรม  โดย 

การนำ เทคโนโลยี สมัย ใหม่ มา ใช้ แทน แรงงาน ไร้ ฝมือ เพ่ือ เพ่ิม ผลผลิต  ประกอบ 

กับ แรงงาน ฝมือ ส่วนหน่ึง เดินทาง ไป ทำงาน ใน ต่างประเทศ   จึง ทำ ให้ เกิด ปญหา 

ขาด แคลน แรงงาน ฝมือ และ กึ่ง ฝมือ มากขึ้น  นอกจากนี้ แรงงาน ไร้ ฝมือ ของ 

ประเทศ เพื่อนบ้าน มี ค่าจ้าง แรงงาน ใน อัตรา ที่ ต่ำกว่า อัตรา ค่าจ้าง ขั้นต่ำ ของ 

แรงงาน ไทย  ทำ ให้ นัก ลงทุน จาก ต่างประเทศ มี แนวโน้ม ที่ จะ ไป ลงทุน ประเทศ 

ที่ มี ค่าจ้าง แรงงาน ถูก กว่า  ดัง นั้น จึง เปนความ จำเปน เร่งด่วน ใน การ พัฒนา 

กำลัง แรงงาน ในประเทศ ให้ มีความรู้  ความ สามารถ  ทักษะ ใน การ ประกอบ 

อาชีพ  และ ความ สามารถ ใน การ ปรับตัว ให้ ทัน ต่อกระ แส ความ เปลี่ยน แปลง  

ทั้ง ในด้าน เศรษฐกิจ  สังคม  และ การ ปกครอง  รวม ทั้ง ยกระดับ ทักษะ ฝมือ และ 

ความรู้ พื้นฐาน ให้ แก่ แรงงาน ใน สถาน ประกอบการ ด้วย การ พัฒนา สติปญญา  

และ ทักษะ ฝมือ แรงงาน ให้ มี คุณภาพ และ ประสิทธิภาพ สูงขึ้น ใน กระบวนการ 

ผลิต  โดย สามารถ ปรับตัว ได้ กับ การ เปลี่ยน แปลง ทาง เศรษฐกิจ และ สังคม  เพื่อ 

รองรับ กับ ความ เปล่ียน แปลง ของ เทคโนโลยี สมัย ใหม่  โดย ท่ี หน่วยงาน ของ รัฐ ท่ี 

ทำ หน้า ที่ ผลิต แรงงาน ฝมือ  ไม่ สามารถ สนองตอบ ได้ ทัน ต่อ ความ ต้องการ ของ 



24 คู่มือการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับสถานประกอบการ
จากการดำเนินงานสหกิจศึกษา

ภาค ธุรกิจ อุตสาหกรรม  เนื่องจาก ข้อจำกัด ใน เรื่อง งบประมาณ และ เจ้าหน้า ที่  

รัฐบาล จึง มี นโยบาย ด้าน การ พัฒนา ฝมือ แรงงาน เพื่อ ส่งเสริม ให้ ภาคเอกชน  

มี ส่วนร่วม ใน การ พัฒนา ฝมือ แรงงาน    มุ่งเน้น ใน การ พัฒนา คน เปน หัว ใจ สำคัญ  

และ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ ภาคเอกชน มี ส่วนรวม ใน การ พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์  

โดย ให้ กรม พัฒนา ฝมือ แรงงาน เปน หน่วยงาน ที่ มีหน้า ที่ และ ความ รับผิดชอบ 

โดย ตรง ใน การ พัฒนา ฝมือ แรงงาน ของ บุคคล ท่ี อยู่ ใน วัยทำงาน  ให้ มี ทักษะ ฝมือ 

ใน การ ประกอบ อาชีพ  เพ่ือ รองรับ การ ขยายตัว ของ ภาค ธุรกิจ และ อุตสาหกรรม  

และ ให้ มี การ ออกกฎหมาย เพื่อ เปน เครื่องมือ ให้ กรม พัฒนา ฝมือ แรงงาน ใช้  

ใน การ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ ภาคเอกชน มี ส่วนร่วม ใน การ พัฒนา ฝมือ แรงงาน  

ให้ แก่ กำลัง แรงงาน ทั้ง ใน และ นอก ระบบ การ จ้างงาน โดย มี มาตรการ ทาง ด้าน 

ภาษี และ ให้ ความ ช่วยเหลือ ในด้าน ต่าง  ๆ    เปน แรง จูง ใจ  

 พระ ราช บัญญัติ ส่งเสริม การ พัฒนา ฝมือ แรงงาน  พ. ศ.   2 5 4 5   เปน 

กฎหมาย ที่ ตรา ขึ้น เพื่อ ปรับปรุง แก้ไข พระ ราช บัญญัติ ส่งเสริม การ ฝึก อาชีพ   

พ. ศ.   2 5 3 7   เพื่อ ให้ เปน บทบัญญัติ ที่ เอื้ออำนวย เพียงพอ ต่อ การ พัฒนา ฝมือ 

แรงงาน ใน ภาวะ ปจจุบัน  และ ให้ นายจ้าง  หรือ สถาน ประกอบ กิจการ  มี ส่วนร่วม 

ใน การ พัฒนา ฝมือ แรงงาน มากข้ึน  ตลอดจน ให้ มี การ จัดต้ัง กองทุน พัฒนา ฝมือ 

แรงงาน เพื่อ สนับสนุน การ พัฒนา ฝมือ แรงงาน

 

3.2หลักการและเหตุผล
  เพื ่อ ส่งเสริม และ สนับสนุน ให้ สถาน ประกอบ กิจการ ภาคเอกชน มี 

ส่วนร่วม ใน การ พัฒนา ฝมือ แรงงาน ให้ มาก ยิ่งขึ้น  โดย การ ใช้ มาตรการ จูง ใจ  

ด้าน การ ยกเว้น และ ลดหย่อน ภาษีอากร  รวม ท้ัง การ ให้สิทธิ และ ประโยชน์ ในด้าน 

ต่างๆ   โดย ปรับปรุง สิทธิ และ ประโยชน์ ใน กรณี ที่ นายจ้าง และ สถาน ประกอบ 

กิจการ  ดำเนินการ ฝึกอบรม ฝมือ แรงงาน ให้ กับ บุคคล ที่ จะ รับ เข้าทำงาน และ 

ลูกจ้าง ของ ตน เอง ให้ มี ความ เหมาะสม และ เพิ่ม มาก ยิ่งขึ้น  และ ให้ มี การ จัดตั้ง 

กองทุน พัฒนา ฝมือ แรงงาน เพื่อ เปน ทุน หมุนเวียน ใน การ ใช้จ่าย เกี่ยวกับ การ 

ส่งเสริม การ พัฒนา ฝมือ แรงงาน  นอกจากนี้ ยัง กำหนด ให้ มี การ ส่งเสริม ใน เรื่อง 

มาตรฐาน ฝมือ แรงงาน
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3.3 การบังคับใช
  พระ ราช บัญญัติ ส่งเสริม การ พัฒนา ฝมือ แรงงาน  พ. ศ.   2 5 4 5   ได้ ลง 

ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ กฤษฎีกา  เล่ม  1 1 9   ตอน ที่  9 8   /   1   วัน ที่  1   

ตุลาคม  2 5 4 5   มี ผลบังคับ ใช ้เม่ือ พ้นกำหนด หน่ึง ร้อย ย่ีสิบ วัน นับ แต ่วัน ประกาศ 

ใน ราชกิจจานุเบกษา เปนต้นไป  โดย มี ผลบังคับ ใช้ ตั้ง แต่ วัน ที่  2 9   มกราคม   

2 5 4 6 

 

3.4 กลุมเปาหมาย
  1 .  ผู้ ประกอบ กิจการ ที่ มี ลูกจ้าง ตั้ง แต่  1   คน ขึ้น ไป  ที่ ไม่ อยู่ ใน ข่าย ต้อง 

ส่ง เงินสมทบ ตามกฎหมาย  แต่ เปน ผู้ ซึ่ง จัด ให้ มี การ ฝึกอบรม ฝมือ แรงงาน 

 แก่ ลูกจ้าง ของ ตน ก็ ได้รับ สิทธิ ประโยชน์ ตามกฎหมาย ด้วย

  2 .  ผู้ ประกอบ กิจการ ท่ี มี ลูกจ้าง ต้ัง แต่  1 0 0   คน ข้ึน ไป  ซ่ึง อยู่ ใน ข่าย ท่ี ต้อง 

ส่ง เงินสมทบตามกฎหมาย  เว้น แต่ เปน ผู้ ซึ่ง จัด ให้ มี การ ฝึกอบรม ฝมือ แรงงาน 

แก่ ลูกจ้าง ของ ตน ไม่ น้อยกว่า ร้อยละ  5 0   ของ จำนวน ลูกจ้าง ทั้งหมด

 

3.5 สาขาอาชีพที่จะสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
  รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง แรงงาน กำหนด สาขา อาชีพ ที่ จะ ส่งเสริม การ 

พัฒนา ฝมือ แรงงานไว้ จำนวน  7   สาขา  เมื่อ วัน ที่  1 9   มีนาคม  2 5 4 6   ดังนี้

  1 . สาขา อาชีพ ช่าง ก่อสร้าง

  2 .  สาขา อาชีพ ช่าง อุตสาห การ

  3 .   สาขา อาชีพ ช่าง เครื่องกล

  4 .   สาขา อาชีพ ช่างไฟฟา  อิเล็กทรอนิกส์  และ คอมพิวเตอร์

  5 .  สาขา อาชีพ ช่าง อุตสาหกรรม ศิลป์

  6 .  สาขา อาชีพ เกษตร อุตสาหกรรม

  7 .  สาขา อาชีพ ภาค บริการ
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3.6เนื้อหา
  พระ ราช บัญญัติ ฉบับ นี้  มี เนื้อหา ทั้งหมด 9     หมวด    ดังนี้

   หมวด ที่  1 การ ฝึกอบรม ฝมือ แรงงาน    มาตรา  8 - มาตรา  2 1   

   หมวด ที่  2 มาตรฐาน ฝมือ แรงงาน    มาตรา  2 2 - มาตรา  2 6 

   หมวด ที่  3 กองทุน พัฒนา ฝมือ แรงงาน    มาตรา  2 7 - มาตรา  3 2 

   หมวด ที่  4  สิทธิ และ ประโยชน์ ของ ผู้ ดำเนินการ ฝึก    มาตรา  3 3 - มาตรา  3 7 

 หมวด ที่  5 คณะกรรมการ ส่งเสริม การ พัฒนา ฝมือ แรงงาน    มาตรา  3 8 -  

  มาตรา  4 4 

   หมวด ที่  6  นายทะเบียน และ พนักงาน เจ้าหน้า ที่ มาตรา  4 5 -มาตรา  4 7 

   หมวด ที่ 7 การ เพิกถอน การ เปน ผู้ ดำเนินการ ฝึก   การ พัก ใช้   และ  

  การ เพิกถอน ใบอนุญาต  มาตรา  4 8   มาตรา  4 9 

   หมวด ที่  8   การ อุทธรณ์    มาตรา  5 0 - มาตรา  5 2 

   หมวด ที่  9 บท กำหนด โทษ    มาตรา  5 3 

 

หมวด1การดำเนินการฝกอบรมฝมือแรงงาน

  1 . 1 ประเภท ของ การ ฝก มี  3   ประเภท คือ

    ( 1 ) การ ฝก เตรียม เข้าทำงาน  หมาย ถึง  การ ฝึกอบรม ฝมือ 

แรงงาน ก่อน เข้าทำงาน  เพื่อ ให้ สามารถ ทำงาน ได้ ตาม มาตรฐาน ฝมือ แรงงาน

    ( 2 )   การ ฝก ยกระดับ ฝมือ แรงงาน  หมาย ถึง  การ ที่ ผู้ ประกอบ 

กิจการ ซ่ึง เปน นายจ้าง      จัด ให้ ลูกจ้าง ได้ ฝึกอบรม ฝมือ แรงงาน เพ่ิมเติม ใน สาขา 

อาชีพ ท่ี ลูกจ้าง ปฏิบัติ งาน อยู่ ตามปกติ  เพ่ือ ให้ ลูกจ้าง ได้ มีความรู้ ความ สามารถ 

และ ทักษะ ใน สาขา อาชีพ นั้น สูงขึ้น

    ( 3 )  การ ฝก เปล่ียน สาขา อาชีพ  หมาย ถึง  การ ท่ี ผู้ ประกอบ กิจการ 

ซ่ึง เปน นายจ้าง จัด ให้ ลูกจ้าง ได้ ฝึกอบรม ฝมือ แรงงาน เพ่ิมเติม ใน สาขา อาชีพ อ่ืน 

ที่ ลูกจ้าง มิได้ ปฏิบัติ งาน อยู่ ตามปกติ    เพื่อ ให้ ลูกจ้าง ได้ มีความรู้ ความ สามารถ 

ที่ จะ ทำงาน ใน สาขา อาชีพ อื่น นั้น ได้ ด้วย
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  การ ฝึกอบรม ทั้ง  3   ประเภท  ดังกล่าว  หาก นายจ้าง หรือ สถาน ประกอบ 

กิจการ ดำเนินการ ตาม หลักเกณฑ์ และ หน้า ที่ การ เปน ผู้ ดำเนินการ ฝึก ตาม 

 พระ ราช บัญญัติ ฉบับ นี้  ก็ จะ ได้รับ สิทธิ ประโยชน์ ตาม ที่ กฎหมาย กำหนด

   1 . 2  ลักษณะ การ ฝกอบรม

   ( 1 )  ดำเนินการ ฝกอบรม เอง  ผู้ ประกอบ กิจการ อาจ ดำเนินการ 

ฝึก ใน สถาน ประกอบ กิจการ  หรือ หน่วย ผลิต  หรือ ดำเนินการ ฝึก ใน ศูนย์ ฝึกอบรม 

ฝมือ แรงงาน ที่ จัด ตั้งขึ้น โดย แยกออกจาก หน่วย ประกอบ กิจการ แต่ ต้อง ได้รับ 

อนุญาต จาก นายทะเบียน  หรือ จัด ฝึก ใน สถาน ที่อื่น  โดย ใช้ วิทยากร จากภาย ใน 

หรือ วิทยากร จาก ภายนอก ได้  และ ให้ รวม ถึง การ ท่ี ผู้ ประกอบ กิจการ ดำเนินการ 

จ้าง สถานศึกษา หรือ สถาน ฝึกอบรม ฝมือ แรงงาน มา ฝึกอบรม ให้ ด้วย

   ( 2 )  ส่งไป รับ การ ฝก ภายนอก  ผู้ ประกอบ กิจการ อาจ ส่ง ผู้รับ การ 

ฝึก เตรียม เข้าทำงาน หรือ ลูกจ้าง ของ ตน เอง ไป รับ การ ฝึก กับ สถานศึกษา  หรือ 

สถาน ฝึกอบรม ฝมือ แรงงาน ของ ทางราชการ  หรือ สถาน ฝึกอบรม ฝมือ แรงงาน 

อื่น ที่ นายทะเบียน ให้ความเห็น ชอบ ก็ได้    

  ใน กรณี ฝึก ยกระดับ ฝมือ แรงงาน หรือ ฝึก เปลี่ยน สาขา อาชีพ ผู้ ประกอบ 

กิจการ อาจ ส่ง ลูกจ้าง ของ ตน เอง ไป รับ การ ฝึก กับ สถานศึกษา  หรือ สถาน 

ฝึกอบรม ฝมือ แรงงาน ของ ทางราชการ  หรือ ท่ี รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง การคลัง 

ประกาศ กำหนด  ซ่ึง ต้อง เปน สถานศึกษา ตามกฎหมาย ว่าด้วย โรงเรียน เอกชน  

สถาบัน อุดมศึกษา เอกชน ตามกฎหมาย ว่าด้วย สถาบัน อุดมศึกษา เอกชน  หรือ 

สถาน ฝึกอบรม ฝมือ แรงงาน เฉพาะ มี ฐานะ เปน มูลนิธิ  สมาคม  บริษัท ที่ ตั้งขึ้น 

ตามกฎหมาย ไทย  หรือ นิติ บุคคลอื่น ตั้งขึ้น ตามกฎหมาย เฉพาะ

 1 . 3 หลักเกณฑ์ และ หน้า ที่ ของ ผู้ ดำเนินการ ฝก

                  1 . 3 . 1 กรณี การ ฝก เตรียม เข้าทำงาน

            ( 1 )  ต้อง จัดทำ รายละเอียด เก่ียวกับ การ ฝึก ตาม สาขา อาชีพ 

ที่ รัฐมนตรี ประกาศ กำหนด  เสนอ ต่อ นายทะเบียน  ( อธิบดี กรม พัฒนา ฝมือ  

แรงงาน หรือ ผู้ ซึ่ง อธิบดี มอบหมาย)   เพื่อ ให้ความเห็น ชอบ ก่อน การ ดำเนินการ ฝึก
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   ( 2 )     จัด ให้ มี ข้อบังคับ หรือ ระเบียบ เกี่ยวกับ การ ฝึก

   ( 3 )   จัด ทำสัญญา การ ฝึก เปน หนังสือ กับ ผู้รับ การ ฝึก

            ( 4 )  ปฏิบัติ ตาม หลักเกณฑ์ เกี ่ยวกับ การ คุ ้มครอง ผู ้รับ  

การ ฝึก  ที่ รัฐมนตรี ประกาศ กำหนด ใน เรื่อง  วัน  เวลา ฝึก    เวลา พัก  วันหยุด   

วัน ลา  เบี้ยเลี้ยง และ สวัสดิการ  เปนต้น

            ( 5 )  จัดทำ ทะเบียน ประวัติ ผู้รับ การ ฝึก ไว้ เปน หลักฐาน

                     ( 6 )  ออก หนังสือ รับรอง แก่ ผู ้รับ การ ฝึก ที่ สำเร็จ การ ฝึก 

ภาย ใน  1 5   วัน นับ แต่ วัน เสร็จสิ้น การ วัดผล แล้ว แจ้ง ให้ นายทะเบียน ทราบ

            ( 7 )   ห้าม เรียก หรือ รับเงิน ค่า ฝึก    หรือ ค่า ตอบ แทน ใน 

ลักษณะ ใดๆ   อัน เกี่ยวกับ การ ฝึกอบรม ฝมือ แรงงาน จาก ผู้รับ การ ฝึก

  กรณี การ รับ นักเรียน  นิสิต  หรือ นักศึกษา หรือ บุคคล ท่ี ทางราชการ 

ส่ง มา ฝก

  นอกจาก การ ฝึก บุคคล ทั่วไป เพื่อ เตรียม เข้าทำงาน แล้ว  สถาน ประกอบ 

กิจการ ท่ี เปน ผู้ ดำเนินการ ฝึก อาจ รับ นักเรียน  นิสิต  หรือ นักศึกษา ท่ี สถานศึกษา 

ส่งเข้า รับ การ ฝึก ตาม หลักสูตร ของ สถานศึกษา  หรือ หลักสูตร ของ ผู้ ดำเนินการ 

ฝึก  หรือ หลักสูตร ที ่ สถานศึกษา กับ ผู ้ ดำเนินการ ฝึก ได้ ร่วม กัน จัด ทำขึ้น 

ก็ได้  นอกจากนี้ ให้ รวม ถึง กรณี ที่ ทางราชการ ส่ง บุคคล มา ฝึก เพื่อ ประโยชน์ 

ใน การ พัฒนา ฝมือ แรงงาน  ให้ ผู้ ดำเนินการ ฝึก จัดส่ง หลักสูตร ดังกล่าว ไปยัง 

นายทะเบียน ก่อน เริ่ม ดำเนินการ ฝึก  เว้น แต่ จะ ได้ เคย จัดส่ง หลักสูตร นั้น ไปยัง 

นายทะเบียน มา ก่อน แล้ว  และ มีหน้า ที่ เช่น เดียว กับการ ดำเนินการ ฝึก เตรียม 

เข้าทำงาน  รวม ถึง จะ ได้รับ สิทธิ ประโยชน์ เช่น เดียว กัน ด้วย  

  1 . 3 . 2 กรณี การ ฝก ยกระดับ ฝมือ แรงงาน และ การ ฝก เปลี่ยน 

สาขา อาชีพ

            ( 1 )   ให้ นายจ้าง จัดส่ง หลักสูตร  รายละเอียด ที่ เกี่ยวข้อง  

และ รายการ ค่า ใช้จ่าย ท่ี ใช้ ใน การ ฝึกอบรม  เสนอ ต่อ นายทะเบียน เพ่ือ พิจารณา 

ให้ความเห็น ชอบ
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            ( 2 ) ผู้ ดำเนินการ ฝึก ซ่ึง เปน นายจ้าง และ ผู้รับ การ ฝึก ซ่ึง เปน 

ลูกจ้าง ยัง มีหน้า ท่ีต่อ กัน ตามกฎหมาย ว่าด้วย การ คุ้มครอง แรงงาน และ กฎหมาย 

แรงงาน สัมพันธ์ ใน เรื่อง ต่างๆ   เช่น    การ จ่าย ค่าจ้าง  สัญญาจ้าง  ข้อบังคับ 

เกี่ยวกับ การ ทำงาน  และ ข้อตกลง เกี่ยวกับ สภาพ การ จ้าง  เปนต้น

            ( 3 )  หาก การ ฝึก เกิด จาก การ ร้องขอ ของ ลูกจ้าง  และ มี การ 

ตกลง กัน เปน หนังสือ  นายจ้าง อาจ จัด ให้ ลูกจ้าง ฝึก นอกเวลา ทำงาน ปกติ หรือ 

ใน วันหยุด ของ ลูกจ้าง ก็ได้  โดย นายจ้าง ต้อง จ่าย ค่าจ้าง ให้ แก่ ลูกจ้าง ผู้ เข้า รับ 

การ ฝึก ไม่ น้อยกว่า ค่าจ้าง ใน เวลา ทำงาน ปกติ ตาม จำนวน ชั่วโมง ที่ ฝึก

   ใน การ ฝึกอบรม ฝมือ แรงงาน  ประเภท ฝึก เตรียม เข้าทำงาน  ไม่ว่า 

ผู้ ดำเนินการ ฝึก เปนผู้ฝึก เอง หรือ ส่งไป ฝึก ภายนอก กับ สถานศึกษา  หรือ สถาน 

ฝึกอบรม ฝมือ แรงงาน ของ ทางราชการ  หรือ สถาน ฝึกอบรม ฝมือ แรงงาน อื่น ที่ 

นายทะเบียน ให้ความเห็น ชอบ  ผู้ ดำเนินการ ฝึก ต้อง จัดส่ง หลักสูตร  รายละเอียด 

ที่ เกี่ยวข้อง  และ รายการ ค่า ใช้จ่าย ที่ ใช้ ใน การ ฝึกอบรม  เสนอ ต่อ นายทะเบียน 

เพื่อ พิจารณา ให้ความเห็น ชอบ

   ใน การ ฝึกอบรม ฝมือ แรงงาน  ประเภท ฝึก ยกระดับ ฝมือ แรงงาน 

 และ ฝึก เปลี่ยน สาขา อาชีพ  ให้ ผู้ ดำเนินการ ฝึก ต้อง จัดส่ง หลักสูตร  และ รายการ 

ค่า ใช้จ่าย ที่ ใช้ ใน การ ฝึกอบรม  เสนอ ต่อ นายทะเบียน  เพื่อ พิจารณา ให้ความ 

เห็น ชอบ เฉพาะ กรณี ดำเนินการ ฝึก เอง  แต่ ถ้า กรณี ส่งไป ฝึก ภายนอก ให้  

ผู้ ดำเนินการ ฝึก ต้อง จัดส่ง หลักสูตร  เพ่ือ ขอรับ ความ เห็นชอบ จาก นายทะเบียน 

เท่า นั้น  ส่วน รายการ ค่า ใช้จ่าย ที่ ใช้ ใน การ ฝึกอบรม ที่ จะ ขอ ลดหย่อน ภาษี นั้น  

กรม สรรพากร จะ เปน ผู้พิจารณา

  1 . 4   กรณี ที่ ผู้ ดำเนินการ ฝก โอน การ ประกอบ กิจการ      

                 ให้ ผู้ ดำเนินการ ฝึก แจ้ง เปน หนังสือ ให้ นายทะเบียน ทราบ ล่วงหน้า 

ไม่ น้อยกว่า  1 5   วัน

           -  ถ้า ผู้รับ โอน จะ ดำเนินการ ฝึก ต่อไป  ให้ จด แจ้ง การ เปลี่ยน แปลง 

และ ถือว่า ผู้รับ โอน เปน ผู้ ดำเนินการ ฝึก มี สิทธิ และ หน้า ที่ เช่น เดียว กับ ผู้ โอน

         -   ถ้า ผู้รับ โอน ไม่ ดำเนินการ ฝึก ต่อไป  ให้ นายทะเบียน ดำเนินการ 
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ให้ ผู้รับ การ ฝึก ซ่ึง ค้าง การ ฝึก ไป รับ การ ฝึก กับ ผู้ ดำเนินการ ฝึก ราย อ่ืน หรือ สถาน 

ฝึก อาชีพ ของ ทางราชการ  โดย ผู้ โอน ต้อง รับผิดชอบ ค่า ใช้จ่าย

  1 . 5  กรณี ผู้ ดำเนินการ ฝก เลิก กิจการ หรือ มี เหตุจำเปน อย่าง อื่น 

จน ไม่ สามารถ ดำเนินการ ฝก ได้ อีก ต่อไป  

                 ให้ แจ้ง นายทะเบียน ทราบ ล่วงหน้า ไม่ น้อยกว่า  1 5   วัน  ก่อน เลิก 

กิจการ หรือ มี เหตุจำเปน อย่าง อื่น จน ไม่ สามารถ ดำเนินการ ฝึก ได้  แล้ว แต่ กรณี

           -  ถ้า ผู้รับ การ ฝึก ซ่ึง ค้าง การ ฝึก เปน ผู้รับ การ ฝึก เตรียม เข้าทำงาน  

ให้ นำ เรื่อง การ โอน กรณี ผู้รับ โอน ไม่ได้ ดำเนินการ ฝึก ต่อ ไปมา ใช้ บังคับ  คือ   

ผู้ ดำเนินการ ฝึก ต้อง รับผิดชอบ ค่า ใช้จ่าย ใน การ ส่ง ผู้รับ การ ฝึก ไป ฝึก ท่ีอ่ืน   เว้นแต่  

คณะกรรมการ เห็นสมควร อาจ ยกเว้น ให้ ผู้ ดำเนินการ ฝึก   ไม่ ต้อง รับผิดชอบ 

ค่า ใช้จ่าย ก็ได้

 

หมวด2มาตรฐานฝมือแรงงาน

  มาตรฐาน ฝมือ แรงงาน  หมาย ถึง  ข้อกำหนด ทางวิชาการ ที่ ใช้ เปน 

เกณฑ์ วัด ระดับ ฝมือ  ความรู้  ความ สามารถ  และ ทัศนคติ ใน การ ทำงาน ของ  

ผู้ ประกอบ อาชีพ ใน สาขา ต่างๆ   ตาม พระ ราช บัญญัติ ฉบับ นี้    

  2 . 1 มาตรฐาน ฝมือ แรงงาน แห่งชาติ

                 ให้ คณะกรรมการ ส่งเสริม การ พัฒนา ฝมือ แรงงาน จัดทำ มาตรฐาน 

ฝมือ แรงงาน แห่งชาติ ใน สาขา อาชีพ ต่าง  ๆ    แล้ว เสนอ รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง 

แรงงาน  ให้ความเห็น ชอบ และ นำ มาตรฐาน ฝมือ แรงงาน ดังกล่าว ที่ ได้ ประกาศ 

ใน ราชกิจจานุเบกษา แล้วไป ใช้ ใน การ ทดสอบ มาตรฐาน ฝมือ แรงงาน ได้  โดย มี 

ผู้ มี สิทธิ จัด ให้ มี การ ทดสอบ มาตรฐาน ฝมือ แรงงาน แห่งชาติ  ดังนี้

   ( 1 ) กรม พัฒนา ฝมือ แรงงาน  ซ่ึง นอกจาก จะ ทดสอบ มาตรฐาน ฝมือ 

แรงงาน เอง แล้ว  ยัง มีหน้า ที่ ส่งเสริม ให้ มี ผู้ ทดสอบ มาตรฐาน ฝมือ แรงงาน ด้วย

           ( 2 )  ผู้ ดำเนินการ ทดสอบ มาตรฐาน ฝมือ แรงงาน  ต้อง ได้รับ อนุญาต 

จาก นายทะเบียน และ ดำเนินการ ทดสอบ มาตรฐาน ฝมือ แรงงาน โดย ผู้ ทดสอบ 

ซึ่ง ต้อง มี คุณสมบัติ ตาม ที่ คณะกรรมการ ประกาศ กำหนด
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                การ ทดสอบ มาตรฐาน ฝมือ แรงงาน แห่งชาติ ทั ้งสอง กรณี สามารถ 

เรียกเก็บ ค่า ทดสอบ จาก ผู้ เข้า รับ การ ทด สอบได้ ไม่ เกิน อัตรา ที่ คณะกรรมการ 

กำหนด

  2 . 2  มาตรฐาน ฝมือ แรงงาน ของ ตน เอง

                 พระ ราช บัญญัติ ฉบับ นี้ ได้ กำหนด ให้ ผู้ ที่ มี มาตรฐาน ฝมือ แรงงาน 

ของ ตน เอง สามารถ ย่ืน คำขอ ให้ คณะกรรมการ ส่งเสริม การ พัฒนา ฝมือ แรงงาน 

รับรอง มาตรฐาน ฝมือ แรงงาน ของ ตน เอง และ นำไป ใช้ ทด สอบได้ ตาม หลักเกณฑ์  

วิธีการ  และ เงื่อนไข ที่ คณะกรรมการ ประกาศ กำหนด

 

หมวด3กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน

  จัด ตั ้งขึ ้น โดย มี วัตถุ ประสงค์ เพื่อ เปน ทุน หมุนเวียน สำหรับ ใช้จ่าย 

เกี่ยวกับ การ ส่งเสริมการ พัฒนา ฝมือ แรงงาน

  3 . 1 ที่มา ของ กองทุน  

           ( 1 )   เงิน ที่ โอน มาจาก เงิน กองทุน พัฒนา ฝมือ แรงงาน ที่ จัด ตั้งขึ้น 

ตาม มติ คณะ รัฐมนตรีวัน ที่  1 5     มีนาคม  พ. ศ.   2 5 3 7 

           ( 2 )   เงิน อุดหนุน ที่ รัฐบาล จัดสรร ให้

           ( 3 )   เงินสมทบ ที่ ผู้ ประกอบ กิจการ ส่งเข้า กองทุน

           ( 4 )   เงิน และ หรือ ทรัพย์สิน ที่ มี ผู้บริจาค ให้ กองทุน

           ( 5 )  ดอกผล หรือ ผลประโยชน์ ที่เกิด จาก กองทุน

           ( 6 ) เงิน และ หรือ ทรัพย์สิน ที่ ตก เปนของ กองทุน นอกจาก    ( 1 )     ถึง     

   ( 5 )     ที่ กองทุน ได้รับ ไม่ว่า กรณีใด

  3 . 2  เงินสมทบ ที่ ผู้ ประกอบ กิจการ ส่งเข้า กองทุน

                 พระ ราช บัญญัติ ฉบับ น้ี ได ้กำหนด ให ้ผู้ ประกอบ กิจการ ซ่ึง ประกอบ 

กิจการ ใน ประเภท  ชนิด  ขนาด  และ มี จำนวน ลูกจ้าง ตาม ที่ กำหนด  ต้อง ส่ง เงิน 

สมทบ เข้า กองทุน พัฒนา ฝมือ แรงงาน ใน อัตรา ไม่ เกิน ร้อยละ หนึ่ง ของ ค่าจ้าง 

 ที่ ผู้ ประกอบ กิจการ จ่าย ใน ป สุดท้าย ก่อน ป ที่ มี การ ส่ง เงินสมทบ ตาม ที่ กำหนด  
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เว้น แต่ เปน ผู้ ซ่ึง จัด ให้ มี การ ฝึกอบรม ฝมือ แรงงาน ได้ ครบ ตาม จำนวน ท่ี กำหนด 

             ได้ มี ประกาศ กระทรวง แรงงาน กำหนด ให้ ผู้ ประกอบ กิจการ ประเภท 

อุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  หรือ ธุรกิจ อย่าง อื่น  ซึ่ง มี ลูกจ้าง ตั้ง แต่  1 0 0   คน 

 ขึ้น ไป ทุก ท้อง ที่  ส่ง เงินสมทบ เข้า กองทุน พัฒนา ฝมือ แรงงาน ใน อัตราร้อยละ  1   

ของ ค่าจ้าง ที่ ใช้ เปน ฐาน ใน การ คำนวณ เงินสมทบ  เว้น แต่ เปนผู้ ซึ่ง จัด ให้ มี การ 

ฝึกอบรม ฝมือ แรงงาน ใน สัดส่วน ร้อยละ  5 0   ของ ลูกจ้าง ทั้งหมด

  3 . 3     การ เก็บรักษา เงิน กองทุน

                 พระ ราช บัญญัติ ฉบับ นี ้ ได้ บัญญัติ ให้การ รับเงิน  การ จ่ายเงิน   

การ เก็บรักษา เงิน  และ การ บริหาร กองทุน  เปนไปตาม ระเบียบ ท่ี คณะกรรมการ 

ส่งเสริม การ พัฒนา ฝมือ แรงงาน กำหนด  โดย ความ เห็นชอบ ของ กระทรวง 

การคลัง  และ กำหนด ให้ กรม พัฒนา ฝมือ แรงงาน มีหน้า ที่ เก็บรักษา เงิน กองทุน 

และ ดำเนินการ เบิก จ่าย กองทุน

  3 . 4     การ ใช้ จ่ายเงิน กองทุน  

                 เงิน กองทุน ให้ ใช้จ่าย เพื่อ กิจการ  ดัง ต่อไปนี้

   ( 1 ) ให้ ผู้รับ การ ฝึก กู้ยืม เพ่ือ ใช้จ่าย เก่ียวกับ การ เข้า รับ การ ฝึกอบรม  

   ฝมือ แรงงาน  

     ( 2 ) ให้ ผู้ ดำเนินการ ฝึก กู้ยืม เพ่ือ ใช้จ่าย เก่ียวกับ การ ฝึกอบรม ฝมือ  

   แรงงาน

   ( 3 )   ผู้ ดำเนินการ ทดสอบ มาตรฐาน ฝมือ แรงงาน กู้ยืม เพื่อ ใช้จ่าย  

   เกี่ยวกับ การ ทดสอบมาตรฐาน ฝมือ แรงงาน

    ( 4 ) ให้ ผู้ ประกอบ กิจการ กู้ยืม เพื่อ ใช้จ่าย เกี่ยวกับ การ ดำเนินการ  

   ฝึกอบรม ฝมือแรงงาน หรือ การ ทดสอบ มาตรฐาน ฝมือ แรงงาน 

  ( 5 ) ช่วยเหลือ หรือ อุดหนุน กิจการ ใด  ๆ    ท่ี เก่ียวกับ การ ส่งเสริม การ  

   พัฒนา ฝมือ แรงงาน  

   ( 6 )  ใช้จ่าย ใน การ บริหาร กองทุน
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หมวด4สิทธิประโยชนของผูดำเนินการฝก

  เม่ือ ผู้ ดำเนินการ ฝึก ได้ ดำเนินการ ฝึกอบรม ฝมือ แรงงาน ตาม หลักเกณฑ์ 

ที่ กฎหมาย กำหนด แล้ว ผู้ ดำเนินการ ฝึก จะ ได้รับ สิทธิ และ ประโยชน์  ดังนี้

  4 . 1  กรณี เปน ผู้ ดำเนินการ ฝก ทั่วไป    

   ( 1 )   มี สิทธิ ได้รับ ยกเว้น ภาษีเงินได้ เปน กรณีพิเศษ สำหรับ ค่า ใช้ จ่าย 

    ใน การ ฝึกอบรม ฝมือ แรงงาน

   ( 2 )  มี สิทธิ นำ คน ต่างด้าว  ซึ่ง เปน ช่างฝมือ หรือ ผู้ชำนาญ การ เพื่อ  

   เปน ครูฝึก เข้ามา ในราชอาณาจักร

   ( 3 )   ได้ รับคำ ปรึกษา แนะนำ และ ความ ช่วยเหลือ จาก กรม พัฒนา  

   ฝมือ แรงงาน ในด้าน ต่างๆ 

   ( 4 )   ไม่ ต้อง ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ว่าด้วย โรงเรียน เอกชน

   ( 5 )   ไม่ ต้อง ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ว่าด้วย การ คุ้มครอง แรงงาน  

    ( เฉพาะ กรณี ฝึก เตรียม เข้าทำงาน) 

   ( 6 )   ไม่ ต้อง ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ว่าด้วย แรงงาน สัมพันธ์  ( เฉพาะ  

   กรณี ฝึก เตรียม เข้าทำงาน) 

   ( 7 )     สิทธิ และ ประโยชน์ อื่น ตาม ที่ กำหนด ใน กฎกระทรวง

  4 . 2 กรณี เปน ผู้ ดำเนินการ ฝก ที่ มี ศูนย์ ฝกอบรม ฝมือ แรงงาน    

   ( 1 )  มี สิทธิ และ ประโยชน์ เช่น เดียว กับ กรณี เปน ผู้ ดำเนินการ ฝึก  

   ทั่วไป    ( ข้อ  ( 1 ) - ( 7 ) ) 

   ( 2 ) มี สิทธิ ได้รับ ยกเว้น อากรขาเข้า และ ภาษี มูลค่าเพิ่ม สำหรับ  

   เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  และ อุปกรณ์  ท่ี นำ เข้ามา ใน ราชอาณาจักร  

   เพื่อ ใช้ ฝึกอบรม ใน ศูนย์ ฝึกอบรม ฝมือ แรงงาน

   ( 3 )   มี สิทธิ ได้รับ การ หัก ค่าไฟฟา และ ค่า ประปา เปน จำนวน   2   เท่า 

     ของ ค่า ใช้จ่าย ที่ เสียไป ใน การ ฝึกอบรม เพื่อ ประโยชน์ ใน การ  

   คำนวณ ภาษีเงินได้

   ( 4 )     มี สิทธิ และ ประโยชน์ อื่น ตาม ที่ กำหนด ใน กฎกระทรวง
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  4 . 3 การ ยื่น รับรอง หลักสูตร และ ค่า ใช้จ่าย เพื่อ ขอ รับรอง สิทธิ  

  ประโยชน์ ทาง ด้าน ภาษี

   ( 1 )  ให้ ผู้ ประกอบ กิจการ ที่ อยู่ ใน ข่าย บังคับ เงินสมทบ กองทุน 

พัฒนา ฝมือ แรงงาน  ต้อง ยื่น แบบ แสดง รายการจ่าย เงินสมทบ กองทุน พัฒนา 

ฝมือ แรงงาน  ภาย ใน วัน ที่  2 8   กุมภาพันธ์  ของ ทุกป  เพราะ หาก ยื่น แบบ แสดง 

รายการจ่าย เงินสมทบ กองทุน พัฒนา ฝมือ แรงงาน เกินกำหนด เวลา และ  

มี เงินสมทบ ต้อง จ่าย  ก็ จะ ต้อง จ่ายเงิน เพิ่ม ใน อัตราร้อยละ  1 . 5   ต่อ เดือน ของ 

เงินสมทบ ที่ ไม่ได้ นำส่ง หรือ เงินสมทบ ที่ ยังขาด อยู่  ถ้า ไม่ จ่าย เงินสมทบ ตาม 

คำ สั่ง  อาจ ถูก บังคับ ทาง ปกครอง ตาม พระ ราช บัญญัติ วิธีปฏิบัติ ราชการ ทาง 

ปกครอง

   ( 2 )   ผู้ ประกอบ กิจการ ซ่ึง อยู่ ใน ข่าย บังคับ เงินสมทบ กองทุน พัฒนา 

ฝมือ แรงงาน ที่ จัด ให้ มี การ ฝึกอบรม ฝมือ แรงงาน ให้ แก่ ลูกจ้าง ของ ตน  โดย 

ดำเนินการ จัด ฝึกอบรม เอง  หรือ ส่งไป รับ การ ฝึกอบรม กับ สถานศึกษา หรือ 

ฝึกอบรม ฝมือ แรงงาน  ต้อง เสนอ หลักสูตร และ ค่า ใช้จ่าย ใน การ ฝึกอบรม  ( ถ้า มี) 

 ให้ นายทะเบียน พิจารณา ให้ความเห็น ชอบ ก่อน นำ จำนวน ผู้รับ การ ฝึก ที่ เปน 

ลูกจ้าง ไป คำนวณ สัดส่วน เพื่อ ประเมิน เงินสมทบ กองทุน ฝมือ แรงงาน  หาก 

หลักสูตร การ ฝึกอบรม ไม่ ผ่าน ความ เห็นชอบ จาก นายทะเบียน  ถือว่า ยัง มิได้ 

จัด ให้ มี การ ฝึกอบรม ฝมือ แรงงาน ตาม ที่ กฎหมาย กำหนด  ผู้ ประกอบ กิจการ 

นั้น จะ นำ จำนวน ผู้รับ การ ฝึก ที่ เปน ลูกจ้าง ซึ่ง ผ่าน การ ฝึกอบรม แล้ว  แต่ ยัง 

 ไม่ ผ่าน ความ เห็นชอบ จาก นายทะเบียน ไป คำนวณ สัดส่วน เพื่อ ประเมิน เงิน 

สมทบ กองทุน พัฒนา ฝมือ แรงงาน ไม่ได้   ดัง น้ัน   หาก ผู้ ประกอบ กิจการ ท่ี อยู่ ใน ข่าย 

 บังคับ เงินสมทบ กองทุน พัฒนา ฝมือ แรงงาน ราย ใด  จัด ให้ มี การ ฝึกอบรม ฝมือ 

แรงงาน แล้ว  ให้ รีบ นำ หลักสูตร และ ค่า ใช้จ่าย ใน การ ฝึกอบรม  ( ถ้า มี)   มา ขอรับ 

ความ เห็นชอบ จาก นายทะเบียน  ทั้งนี้ เพื่อ จะ ได้ นำ จำนวน ผู้รับ การ ฝึก ที่ เปน 

ลูกจ้าง ซึ่ง ผ่าน ความ เห็นชอบ แล้วไป คำนวณ สัดส่วน เพื่อ ประเมิน เงินสมทบ 

กองทุน พัฒนา ฝมือ แรงงานทั นภาย ใน เดือน กุมภาพันธ์    
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   ( 3 ) สถาน ประกอบ กิจการ ที่มี ลูกจ้าง ตั้ง แต่ หนึ่ง คน ขึ้น ไป หาก จัด 

 ให้ มี การ ฝึกอบรม ฝมือ แรงงาน โดย จะ ดำเนินการ ฝึกอบรม เอง หรือ ส่ง ผู้รับ การ 

ฝึก ไป รับ การ ฝึกอบรม ภายนอก กับ สถานศึกษา หรือ สถาน ฝึกอบรม ฝมือ แรงงาน 

จะ ได้รับ สิทธิ ประโยชน์ ต่าง  ๆ    ตาม ที่ กฎหมาย กำหนด  โดยเฉพาะ สิทธิ ใน การ 

ยกเว้น ภาษีเงินได้ เปน จำนวน ร้อยละ ร้อย ของ รายจ่าย ท่ี ได้ จ่าย ไป เปน ค่า ใช้จ่าย 

ใน การ ฝึกอบรม ตาม พระ ราช กฤษฎีกา ตาม ความ ใน ประมวล รัษฎากรฯ  ( ฉบับ  

ที่  4 3 7 )   พ. ศ.   2 5 4 8   โดยผู้ ประกอบ กิจการ จะ ต้อง ส่ง หลักสูตร และ รายการ 

ค่า ใช้จ่าย ที่ เกิดขึ้น  ( ถ้า มี)   ใน กรณี จัด ฝึกอบรม เอง ให้ นายทะเบียน พิจารณา 

ให้ความเห็น ชอบ เพ่ือ ประกอบการ นำไป ขอ ยกเว้น ภาษีเงินได้ กับ กรม สรรพากร  

โดย ให้ ยื่น ขอรับ ความ เห็นชอบ  ณ  หน่วยงาน ของ กรม พัฒนา ฝมือ แรงงาน  

ใน เขต จังหวัด ที่ สถาน ประกอบ กิจการ นั้น ตั้ง อยู่

  ( 4 ) การ ยื่น ขอรับ ความ เห็นชอบ การ ฝึกอบรม ฝมือ แรงงาน  เพื่อ 

นำ จำนวน ผู้รับ การ ฝึก ที่ เปน ลูกจ้าง ไป คำนวณ สัดส่วน เพื่อ ประเมิน เงินสมทบ 

กองทุน ฝมือ แรงงาน  และ เพื่อ ประกอบการ นำไป ขอ ยกเว้น ภาษีเงินได้ กับ 

กรม สรรพากร  ขอ ให้ สถาน ประกอบ กิจการ รีบ ดำเนินการ เสนอ หลักสูตร และ  

ค่า ใช้จ่าย ใน การ ฝึกอบรม  ( ถ้า มี)   ให้ นายทะเบียน ให้ความเห็น ชอบ  โดย ให้ 

ทยอย ย่ืน ขอรับ ความ เห็นชอบ หลังจาก เสร็จส้ิน การ ฝึกอบรม แล้ว  โดย ไม่ ชักช้า  

ทั้งนี้  นายทะเบียน จะ ได้ พิจารณา ให้ความเห็น ชอบ และ ออก หนังสือ รับรอง ให้ 

เพ่ือ สถาน ประกอบ กิจการ จะ ได้ นำไป ประกอบ การนำ จำนวน ผู้รับ การ ฝึก ท่ี เปน 

ลูกจ้าง ไป คำนวณ สัดส่วน เพื่อ ประเมิน เงินสมทบ กองทุน พัฒนา ฝมือ แรงงาน 

ให้ทั นภาย ใน เดือน กุมภาพันธ์  และ เพ่ือ ประกอบการ นำไป ขอ ยกเว้น ภาษีเงินได้ 

กับ กรม สรรพากรทั นภาย ใน กำหนด เวลา ยื่น ประเมิน ภาษี ประจำป  

หมวด5คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

  พระ ราช บัญญัติ ส่งเสริม การ พัฒนา ฝมือ แรงงาน  พ. ศ.   2 5 4 5   ได้ กำหนด 

ให้ มี คณะกรรมการ ส่งเสริม การ พัฒนา ฝมือ แรงงาน จำนวน  1 7   คน  ประกอบด้วย 

ผู้ แทน จาก ภาครัฐ  9   คน  ผู้ แทน จาก ภาคเอกชน  4   คน  และ กรรมการ อื่น 
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จำนวน  4   คน  ซึ่ง รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง แรงงาน แต่งตั้ง จาก ผู้ ทรงคุณวุฒิ ที่  

มี ประสบการณ์ ทาง ด้าน การ พัฒนา ฝมือ แรงงาน มา แล้ว ไม่ น้อยกว่า  1 0   ป  

จำนวน  2   คน  และ จาก ผู้ แทน ฝาย นายจ้าง และ ผู้ แทน ฝาย ลูกจ้าง ฝาย ละ  1   คน  

โดย มี ปลัด กระทรวง แรงงาน และ สวัสดิการ สังคม เปน ประธาน กรรมการ  และ 

อธิบดี กรม พัฒนา ฝมือ แรงงาน เปน กรรมการ และ เลขานุการ

  คณะกรรมการ มี อำนาจ หน้า ที่ ดัง ต่อไปนี้

  ( 1 )  เสนอ ความเห็น ต่อ รัฐมนตรี ใน การ กำหนด นโยบาย เกี่ยวกับ การ 

พัฒนา ฝมือ แรงงาน และกองทุน พัฒนาฝมือ แรงงาน

 ( 2 )   เสนอ แนะ และ ให้คำปรึกษา แก่ รัฐมนตรี ใน การ ออก กฎกระทรวง  

ระเบียบ  หรือ ประกาศตาม พระ ราช บัญญัติ นี้

   ( 3 )  ออก ระเบียบ หรือ ประกาศ เพื่อ ปฏิบัติ การ ตาม พระ ราช บัญญัติ นี้

   ( 4 )  จัดทำ มาตรฐาน ฝมือ แรงงาน แห่งชาติ ใน สาขา อาชีพ ต่างๆ   ตาม 

มาตรา  2 2 

   ( 5 ) กำหนด หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับ การ ส่งเสริม การ พัฒนา ฝมือ แรงงาน

   ( 6 )   ส่งเสริม ให้ ผู้ ประกอบ กิจการ ใช้ ผู้ ผ่าน การ ทดสอบ มาตรฐาน ฝมือ 

แรงงาน เปน ผู้ปฏิบัต ิงาน ใน สาขา อาชีพ ตาม ประเภท  ขนาด  และ 

ลักษณะ งาน ตาม ที่ คณะกรรมการ ประกาศ กำหนด

   ( 7 ) ส่งเสริม ให้ มี การ จัดต้ัง ศูนย์ ฝึกอบรม ฝมือ แรงงาน และ ศูนย์ ทดสอบ 

มาตรฐาน ฝมือ แรงงาน

   ( 8 )  ส่งเสริม ให้ มี การ แข่งขัน ฝมือ แรงงาน

   ( 9 )  ส่งเสริม ให้ มี การ ประสานงาน ระหว่าง ภาครัฐ และ เอกชน ใน การ 

พัฒนา ฝมือ แรงงาน และการ ใช้ ทรัพยากร ร่วม กัน

  ( 1 0 ) ติดตาม ผล การ พัฒนา ฝมือ แรงงาน

  ( 1 1 )  พิจารณา วินิจฉัย อุทธรณ์ คำ สั่ง เพิกถอน การ เปน ผู้ ดำเนินการ ฝึก 

  ตาม มาตรา  4 8   วรรค สอง  และ คำ สั่ง พัก ใช้ ใบอนุญาต หรือ คำ สั่ง  

  เพิกถอน ใบอนุญาต เปน ผู ้ ดำเนินการ ทดสอบ มาตรฐาน ฝมือ  

  แรงงาน ตาม มาตรา  4 9   วรรค สอง
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  ( 1 2 )  ปฏิบัติ การ อื่น ตาม ที่ พระ ราช บัญญัติ นี้ หรือ กฎหมาย อื่น กำหนด  

  ให้ เปน อำนาจ หน้า ที่ ของ คณะกรรมการ

  ( 1 3 )   ปฏิบัติ การ ตาม ที่ รัฐมนตรี มอบหมาย

 

หมวด6การควบคุม

  พระ ราช บัญญัติ ฉบับ นี้   ได้ กำหนด ให้ นายทะเบียน หรือ พนักงาน  

เจ้าหน้า ที่ มี อำนาจ หน้า ที่ ใน การ กำกับ  ดู แล  ควบคุม เพื่อ ให้การ ดำเนินการ 

เปนไปตาม ท่ี กฎหมาย กำหนด  โดย มี อำนาจ เข้าไป ใน สถาน ท่ี ฝึก   ศูนย์ ฝึกอบรม 

ฝมือ แรงงาน  ศูนย์ ทดสอบ มาตรฐาน ฝมือ แรงงาน  หรือ สถาน ประกอบ กิจการ 

 ใน ระหว่าง เวลาทำการ เพื่อ ตรวจตรา และ ให้ คำ แนะนำ ต่อ ผู้ ดำเนินการ ฝึก

  กรณี ท่ี ผู้ ดำเนินการ ฝึก หรือ ผู้ ดำเนินการ ทดสอบ มาตรฐาน ฝมือ แรงงาน 

ฝาฝน  ไม่ ปฏิบัติ หรือ ปฏิบัติ ไม่ถูกต้อง ตาม พระ ราช บัญญัติ ฉบับ นี้  หรือ ตาม 

กฎหมาย ที่ ออก ตาม พระ ราช บัญญัติ นี้   ให้นายทะเบียน มี อำนาจ สั่ง ให้ ปฏิบัติ  

หรือ แก้ไข ให้ ถูกต้องภาย ใน เวลา ที่ กำหนด หาก ไม่ ปฏิบัติ หรือ แก้ไข ให้ ถูกต้อง   

ใน กรณีผู้ ดำเนินการ ฝึก  นายทะเบียน มี อำนาจ พัก ใช้ หรือ ส่ัง เพิกถอน ใบอนุญาต 

 ได้  ทั้งนี้ ผู ้ ดำเนินการ ฝึก ที่ ถูก สั่ง เพิกถอน การ เปน ผู้ ดำเนินการ ฝึก หรือ 

 ผู้ ดำเนินการ ทดสอบ มาตรฐาน ฝมือ แรงงาน ที่ ถูก สั่ง พัก ใช้ หรือ ถูก เพิกถอน 

ใบอนุญาต เปน ผู้ ดำเนินการ ทดสอบ มาตรฐาน ฝมือ แรงงาน มี สิทธิ อุทธรณ์ ต่อ 

คณะกรรมการ ส่งเสริม พัฒนา ฝมือ แรงงาน ได้
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 บทที่ 4  
การดำเนินขั้นตอนดานเอกสาร
เพื่อขอรับสิทธิประโยชนทางภาษี

 สถาน ประกอบการ ที่ รับ นักศึกษาสห กิจ ศึกษา จะ ได้รับ สิทธิ ประโยชน์ 

ทาง ภาษี โดย ตรง (หัก ค่า ใช้จ่าย ได้ 2 เท่า) ภายใต้กฏ หมาย 2 ฉบับ ได้แก่

 1. มาตรา 33 (1) แห่ง พระ ราช บัญญัติ ส่งเสริม การ พัฒนา ฝมือ แรงงาน 

พ.ศ. 2545

 2. มาตรา 5 แห่ง พระ ราช กฤษฎีกา ออก ตาม ความ ใน ประมวล รัษฎากร 

ว่าด้วย การ ยกเว้น รัษฎากร (ฉบับ ที่ 437) พ.ศ. 2548 (ซึ่ง ออก เพื่อ รองรับ  

มาตรา 33 (1) แห่ง พระ ราช บัญญัติ ส่งเสริม การ พัฒนา ฝมือ แรงงาน พ.ศ. 2545)

 นอกจากนั้น สถาน ประกอบการ จะ ได้รับ สิทธิ ประโยชน์ ทาง ภาษี (หัก 

ค่า ใช้จ่าย ได้ 2 เท่า)  ด้วย การ บริจาค เงิน หรือ ทรัพย์สิน ให้ แก่ สถานศึกษา  

ของ รัฐ ภายใต้ กฎหมาย 2 ฉบับ ได้แก่ 

 1. พระ ราช กฤษฎีกา ออก ตาม ความ ใน ประมวล รัษฎากร ว่าด้วย การ 

ยกเว้น รัษฎากร (ฉบับ ที่ 420) พ.ศ. 2547 

 2. พระ ราช กฤษฎีกา ออก ตาม ความ ใน ประมวล รัษฎากร ว่าด้วย การ 

ยกเว้น รัษฎากร (ฉบับ ที่ 476) พ.ศ. 2551

4.1 สิทธิประโยชนทางภาษีตามพ.ร.บ.สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
 พ.ศ. 2545 ประกอบดวยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 437) 
 พ.ศ. 2548
    สิทธิ ประโยชน์ ใน กรณี นี้  เปน สิทธิ ประโยชน์ ที่ สถาน ประกอบการ ซึ่ง 

ดำเนินการสห กิจ ศึกษา จะ ได้รับ ยกเว้น ภาษีเงินได้ เปน กรณีพิเศษ  สำหรับ 
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 ค่า ใช้จ่าย ท่ี ใช้ ใน การ ฝกึสห กจิ ศกึษา เปน จำนวน  2   เท่า ของ ค่า ใช้จ่าย ท่ี จ่าย จริง 

 โดย สถาน ประกอบการ จะ ต้อง ดำเนินการ ให้ เปนไปตาม มาตรา  1 8   แห่ง  

พระ ราช บัญญัติ ส่งเสริม การ พัฒนา ฝมือ แรงงาน  พ. ศ.   2 5 4 5   และ ตาม 

กระบวนการ ท่ี กำหนด ไว้ ใน บท ท่ี  2   อย่าง ครบถ้วน   โดย ย่ืน เอกสาร ตาม ข้ันตอน 

ดัง ต่อไปนี้

	ขั้นตอน	การ	ยื่น	เอกสาร	ตอ	กรม	พัฒนา	ฝมือ	แรงงาน

ยื่นเอกสารคำขอต่อนายทะเบียน (อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน) 
เปนคำขอรับ นิสิต/นักศึกษาตามแบบ ฝง 1 และมีเอกสารแนบ
1. สำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียน และวัตถุประสงค์ไม่เกิน 6 เดือน
2. หลักสูตรและรายละเอียดการฝึกจำนวน 1 ฉบับ
3.  สัญญาการฝึก (แบบ ฝง 2)
4.  ทะเบียนประวัติผู้รับการฝึกของนิสิต/นักศึกษา

นายทะเบียนรับทราบ

ดำเนินการฝึกสหกิจศึกษา

รายงานผลของการสำเร็จการฝึก
สหกิจศึกษาให้นายทะเบียน

รับทราบ ตามแบบ ฝง 3

นำหนังสือรับทราบและรายการ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยื่นขอหัก

ค่าใช้จ่ายกับกรมสรรพากร

s

s

s

s
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   4 . 1 . 1  รายการ ค่า ใช้จ่าย ที่ ได้รับ สิทธิ ประโยชน์ ทาง ภาษี  

   รายการ ค่า ใช้จ่าย ที่ สถาน ประกอบการ ได้ จ่าย ไป ใน การ ฝึก 

สห กิจศึกษา  และ มี สิทธินำไปหัก ค่า ใช้จ่าย ได้  2   เท่า  ได้ แก่ ค่า ใช้จ่าย ดัง ต่อไปนี้

     1 .  ค่า เบี้ยเลี้ยง ที่ จ่าย ให้ แก่ นักศึกษา ตาม ที่ กำหนด ไว้ ใน สัญญา  

แต่ ไม่ ต่ำกว่า ครึ่ง หนึ่ง ของ อัตรา ค่าจ้าง ขั้นต่ำ สูงสุด

    2 .     ค่า เบี้ยประ กัน อุบัติเหตุ

    3 .  ค่า สวัสดิการ   เช่น   เงิน รางวัล   ค่า อาหาร   ค่า ที่พัก  

 ค่า เดินทาง ระหว่าง จังหวัด  และ ค่า ชุด ฟอร์ม  ท่ี จัด ให้ แก่ นักศึกษา ท่ี เข้า รับ การ ฝึก 

สห กิจศึกษา

    ท้ังน้ี  จะ ต้อง ระบุ รายการ เหล่าน้ี ไว้ ใน แบบ เสนองานสห กิจ ศึกษา  

( แบบ  สก  2 ) 

    4 .  ค่า วัสดุ อุปกรณ์ เฉพาะ ที ่ ใช้ ใน การ ฝึกสห กิจ ศึกษา  และ 

 ไม่ ปะปน กับ ที่ ใช้ ใน การ ประกอบ กิจการ ปกติ ของ สถาน ประกอบการ โดย จะ  

ต้อง ระบุ รายการ  จำนวน และ ราคา ของ วัสดุ อุปกรณ์ นั้น ให้ ชัดเจน

    5 .  ค่า วิทยากร ภายนอก ที่ จ้าง มา เฉพาะ เพื่อ ฝึกอบรม นักศึกษา 

สห กิจ ศึกษา

  4 . 1 . 2  การ จัด เตรียม เอกสาร เพื ่อ ประกอบการ พิจารณา ของ 

 กรม สรรพากร

           เมื่อ ดำเนินการ ยื่น เอกสาร ต่อ กรม พัฒนา ฝมือ แรงงาน เรียบร้อย 

แล้ว  สถาน ประกอบการมีหน้า ที่ ยื่น แบบ แสดง รายการ ภาษี  ( ภ. ง. ด.   5 0 )   โดย 

บันทึก ค่า ใช้จ่าย  ดังนี้  

  -   บันทึก ค่า ใช้จ่าย ใน อัตรา  1   เท่า  ใน รายการ ที่  8   ( รายจ่าย  

ใน การ ขาย และ บริหาร)       ข้อ  2 3   “ รายจ่าย อื่น ที่ นอกเหนือ จาก  1   ถึง  2 2 ”   และ

   -     บันทึก ค่า ใช้จ่าย ใน อัตรา  1   เท่า  ใน รายการ ที่  1 0   ( รายได้  

ท่ี ได้รับ ยกเว้น ภาษีเงินได้  หรือ รายจ่าย ท่ี มี สิทธิ หัก ได้ เพ่ิมข้ึน)   ข้อ  2 . 3   “ รายจ่าย 

ใน การ ส่ง ลูกจ้าง เข้า รับ การ ศึกษา และ ฝึกอบรม”   
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  และ เก็บรักษา เอกสาร ค่า ใช้จ่าย  เพ่ือ ขอรับ สิทธิ ประโยชน์ ทาง ภาษี  

ตาม พระ ราช กฤษฎีกาออก ตาม ความ ใน ประมวล รัษฎากร ว่าด้วย การ ยกเว้น 

รัษฎากร  ( ฉบับ ที่  4 3 7 )   พ. ศ.   2 5 4 8   ดัง ต่อไปนี้

ใบสำคัญรับเงินค่า

สวัสดิการที่จ่ายแก่

นักศึกษาสหกิจศึกษา

ใบเสร็จรับเงินค่าวัสดุ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการ

ฝึกสหกิจศึกษา

ใบสำคัญรับเงิน

ค่าวิทยากรภายนอก

เก็บไว้ที่สถานประกอบการเพื่อรอ

การตรวจสอบจากกรมสรรพากร

หนังสือรับทราบจากอธิบดีกรมพัฒนาฝมือ

แรงงานในการฝึกนักศึกษาสหกิจศึกษา

สำเนาแบบเสนองานสหกิจศึกษา 

(แบบ สก 2)

 ใบสำคัญรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ย

 นักศึกษาสหกิจศึกษา ประกันอุบัติเหตุ

s

s

s s

s

s

s s

s
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 4.1.3  สิทธิ ประโยชน์ จาก การ นับจำนวน ผู้รับ การ ฝก

  พระ ราช บัญญัติ ส่งเสริม การ พัฒนา ฝมือ แรงงาน พ.ศ.2545 

ได้ กำหนด ให้ สถาน ประกอบการ ที่ มี ลูกจ้าง ตั้งแต่ 100 คน ขึ้น ไป จะ ต้อง จัด 

ฝึกอบรม ฝมือ แรงงาน ใน อัตราร้อยละ 50 ของ จำนวน ลูกจ้าง เฉลี่ย ใน รอบป  

(นับ ตาม จำนวน ผู้รับ การ ฝึก ถ้า คน หนึ่ง เข้า ฝึกอบรม หลายครั้ง หลาย หลักสูตร  

ก็ ให้ นับเปน 1 คน ) หาก ไม่ จัด ฝึกอบรม หรือ จัด ไม่ถึง ร้อยละ 50 แล้ว จำนวน  

ที่ ขาดไป นั้น จะ ต้อง ถูก คำนวณ จ่าย เปน เงินสมทบ เข้า กองทุน พัฒนา ฝมือ 

แรงงาน 

  สถาน ประกอบการ ที่ รับ นิสิต นักศึกษา เข้า ปฏิบัติสห กิจ ศึกษา  

ใน สถาน ประกอบการ สามารถ นับจำนวน นิสิต นักศึกษา เปน ผู้รับ การ ฝึก 

ประเภท ฝึก เตรียม เข้าทำงาน โดย แสดง รายละเอียด ใน “แบบ แสดง การ จ่าย 

เงินสมทบ กองทุน พัฒนา ฝมือ แรงงาน ประจำป .....” (แบบ สท.2) ซึ่ง สถาน 

ประกอบการ จะ ต้อง ยื่น แบบฟอร์ม ดังกล่าว ต่อ กรมการ พัฒนา ฝมือ แรงงาน 

ปละครั้ง โดย ยื่น ภายใน ต้น ป ถัดไป สำหรับ รอบ ระยะเวลา ของ ป ก่อนหน้า 

(ตัวอย่าง แบบ สท.2 ภาคผนวก ข-9)

 4.1.4 กรณี รับ นักศึกษา ฝกงาน  (Apprentice)  ฝกหัด (Internship) 

ทวิภาคี (Dual Training)

  สำหรับ สถาน ประกอบการ ที่ รับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้า 

ปฎิบั ติ งาน ใน ลักษณะ ที่ เปนการ จัดการ ศึกษา เชิง บูรณาการ กับ การ ทำงาน  

(Work Integrated Learning :WIL) ไม่ว่า จะ เปน รูปแบบ ใด ได้แก่ ระบบ 

ฝึกงาน (Apprentice) หรือ ระบบ ทวิภาคี (Dual Training) หรือ ระบบสห กิจ- 

 ศึกษา (Cooperative Education)  หรือ ระบบ ฝึกหัด (Internship) สามารถ ขอรับ 

 สิทธิ ประโยชน์ ทาง ภาษี และ สิทธิ ประโยชน์ จาก การ นับจำนวน ผู้รับ การ ฝึก ตาม 

พระ ราช บัญญัติ ส่งเสริม การ พัฒนา ฝมือ แรงงาน พ.ศ.2545 ได้ ท้ังหมด โดย ต้อง 

มี ระยะเวลา การ ฝึก ใน แต่ละ หลักสูตร ต่อเนื่อง กัน ไม่ น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
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 4.2 สิทธิประโยชนทางภาษีจากการบริจาคเงินหรือทรัพยสินเพ่ือสงเสริม 
 ใหเกิดการบูรณาการทางการศึกษาตามพระราชกฤษฎีกาฯ
 ฉบับที่420พ.ศ.2547และพระราชกฤษฎีกาฯ
 ฉบับที่476พ.ศ.2551

  สถาน ประกอบการ ที่ บริจาค เงิน และ ทรัพย์สิน เพื่อ การ ส่งเสริม ให้ เกิด 

การ บูรณาการ ทางการ ศึกษา ให้ แก่ สถานศึกษา ของ ทางราชการ  สถานศึกษา 

ของ องค์การ ของ รัฐบาล  ( รายชื่อ สถานศึกษา ดู ได้ จาก เว็บ ไซด์ กรม สรรพากร  

 w w w . r d . g o . t h )    จะ ได้รับ สิทธิ ประโยชน์ ทาง ภาษี ด้วย การ หัก ค่า ใช้จ่าย ได้   

2   เท่า ของ ค่า ใช้จ่าย ที่ จ่าย ไป  แต่ ต้อง ไม่ เกิน ร้อยละ  1 0   ของ กำไรสุทธิ ก่อน 

หัก รายจ่าย เพื่อ การ กุศล สาธารณะ  หรือ เพื่อ การ สาธารณประโยชน์ และ เพื่อ  

การ ศึกษา หรือ การ กีฬา  โดย มี รายละเอียด ดังนี้

 4 . 2 . 1  วัตถุ ประสงค์ ของ การ บริจาค

  สถาน ประกอบการ จะ ต้อง บริจาค เงิน หรือ ทรัพย์สิน โดย ไม่มี 

ลักษณะ เปน สัญญา ต่าง ตอบ แทน  และ บริจาค เพื่อ วัตถุ ประสงค์ ดัง ต่อไปนี้

   1 .  บริจาค เปน ค่า ใช้จ่าย สำหรับ การ จัดทำ  หรือ จัด สร้าง อาคาร  

อาคาร พร้อม ที่ดิน  หรือ ที่ดิน

   2 .   บริจาค เปน ค่า ใช้จ่าย สำหรับ การ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อ  

การ ศึกษา  แบบเรียน  ตำรา  หนังสือ ทางวิชาการ  สื่อ  และ เทคโนโลยี เพื่อ  

การ ศึกษา  ตลอดจน วัสดุ อุปกรณ์ อื่น  ๆ    ที่ เกี่ยวข้อง กับ การ ศึกษา  

   3 .   บริจาค เปน ค่า ใช้จ่าย สำหรับ การ จัดหา ครู  อาจารย์  หรือ  

ผู้ ทรงคุณวุฒิ ทางการ ศึกษา  หรือ เปน ทุน การ ศึกษา  การ ประดิษฐ์  การ พัฒนา  

การ ค้นคว้า หรือ การ วิจัย สำหรับ นักเรียน  นิสิต  หรือ นักศึกษา ของ สถานศึกษา 

 การ บริจาค ตาม ข้อ  3   นี้  จะ ต้อง เปนการ บริจาค เงิน หรือ ทรัพย์สิน ให้ 

แก่ สถาบัน อุดมศึกษา  เพื่อ ประโยชน์ ที่ จะ ตก แก่ นักศึกษา โดย ตรง เท่า นั้น  เช่น   

ทุน การ ศึกษา ที่ ให้ แก่ นักศึกษา  ทุน การ วิจัย ที่ ดำเนินงาน โดย นักศึกษา   

ทุน การ ประดิษฐ์ ซึ่ง เปน ผลงาน ของ นักศึกษา  เปนต้น  
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 4 . 2 . 2  การ จัด เตรียม เอกสาร

   1 .  สถาน ประกอบการ จะ ต้อง ยื่น ความ จำนง บริจาค เงิน หรือ 

ทรัพย์สิน ให้ แก่  สถาบัน อุดมศึกษา   โดย ระบุ วัตถุ ประสงค์ ของ การ บริจาค  

จำนวน เงิน และ ทรัพย์สิน ที่ บริจาค อย่าง ชัดเจน  ( ตาม ตัวอย่าง แบบ แสดง ความ 

จำนง การ บริจาค  ภาคผนวก ที่  ง  –   1 ) 

    2 .  สถาบัน อุดมศึกษา จะ ต้อง ออก ใบสำคัญ แสดง การ รับเงิน  

หรือ ทรัพย์สิน  ( ตาม ตัวอย่าง ภาคผนวก  ที่  ง  –   2 ) 

   3 .  สถาน ประกอบการ เก็บรักษา สำเนา เอกสาร ข้อ  1   และ  

ต้นฉบับ เอกสาร  ข้อ 2   เพื่อ รอ การ ตรวจสอบ จาก กรม สรรพากร  

   4 .   สถาน ประกอบการ ยื่น แบบ  ภ. ง. ด.   5 0   ต่อ กรม สรรพากร 

ภาย ใน  1 5 0   วัน  หลังจาก สิ้น รอบ ระยะเวลา บัญชี ของ สถาน ประกอบการ    

 

 

 



ภาคผนวกภาคผนวก

ภาคผนวก ก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก ข แบบฟอร์มที่ยื ่นต่อกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

ภาคผนวก ค ตัวอย่างแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพากร

ภาคผนวก จ หนังสือขอหารือและหนังสือตอบข้อหารือ



ภาคผนวกกภาคผนวกก
กฎหมายที่เกี่ยวของ

ก - 1  พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ.2545

ก – 2 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครอง 

 ผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ลงวันที่ 1 กันยายน 2546

ก – 3 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ 

 ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548

ก – 4 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ 

 ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547

ก – 5 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ 

 ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 476) พ.ศ. 2551

ก – 6 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  

 และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจ 

 เฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับเงินได้ที่จ่ายเปนค่าใช้จ่ายเพื่อ 

 การสนับสนุนการศึกษา ลงวันที่ 5 มกราคม 2548

ก – 7 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  

 และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจ 

 เฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับเงินได้ที่จ่ายเปนค่าใช้จ่ายเพื่อ 

 การสนับสนุนการศึกษา ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2551
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แบบฟอรมที่ยื่นตอกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

ข - 1  แบบ ฝง 1 คำขอ รับทราบ การ รับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือ  

 บุคคล ท่ี ทางราชการ ส่ง มา ฝึก เข้า เปน ผู้รับ การ ฝึก ตาม มาตรา 18 แหง่  

 พระ ราช บัญญัติ ส่งเสริม การ พัฒนา ฝมือ แรงงาน พ.ศ. 2545

ข – 2  เอกสาร แนบ (รายชื่อ หลักสูตร) 

ข – 3  หลักสูตร และ รายละเอียด เกี่ยวกับ การ ฝึก

ข – 4  ทะเบียน ประวัติ ผู้รับ การ ฝึก กรณี รับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือ  

 บุคคล ที่ ทางราชการส่ง มา ฝึก 

ข – 5  แบบ ฝง 2 สัญญา รับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา จาก สถานศึกษา หรือ 

 บุคคล ที่ ทางราชการ ส่ง มา ฝึก เข้า เปน ผู้รับ การ ฝึก

ข – 6  แบบ ฝง 3 แบบ แจ้ง ผู้สำเร็จ การ ฝึก กรณี รับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา 

 หรือ บุคคล ที่ ทางราชการ ส่ง มา ฝึก ตาม มาตรา 18 แห่ง ราช บัญญัติ 

 ส่งเสริม การ พัฒนา ฝมือ แรงงาน พ.ศ. 2545

ข – 7  ทะเบียน รายช่ือ ผู้สำเร็จ การ ฝึก กรณี รับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือ 

 บุคคล ที่ทางราชการ ส่ง มา ฝึก

ข – 8  ตัวอย่าง การ แบ่งกลุ่ม สาขา อาชีพ เพื่อ กรอก รายละเอียด ใน เอกสาร 

 แนบ (ข - 2)

ข – 9  แบบแสดงการจ่ายเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

  ประจำป 2551
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ตัวอย่างการแบ่งกลุ่มสาขาอาชีพ 

เพื่อกรอกรายละเอียดในเอกสารแนบ (ข – 2)

สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง

 วิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมสำรวจ  เทคโนโลยีโยธา  การจัดการงานกอ่สร้าง 

สถาปตยกรรมฯลฯ

สาขาวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม

 วิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมพลาสติก  วิศวกรรมพอลิเมอร์  

วิศวกรรมวัสดุและโลหะ  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม  

วิศวกรรมสิ่งทอ  วิศวกรรมเคมี ฯลฯ

สาขาอาชีพช่างเครื่องกล

 วิศวกรรมเครื ่องกล  เทคโนโลยีเครื ่องกล  วิศวกรรมยานยนต์  

วิศวกรรมแมคาทรอนิกส์ ฯลฯ

สาขาอาชีพช่างไฟฟา  อิเลคทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์

 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  สารสนเทศ  วิทยาการคอมพิวเตอร์  

วิศวกรรมไฟฟากำลัง  วิศวกรรมโทรคมนาคม  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

สาขาอาชีพช่างไฟฟาอุตสาหกรรมศิลป

 เทคโนโลยีเซรามิค  เคร่ืองปนดินเผา  เทคโนโลยีเส้ือผ้า  วิศวกรรมส่ิงทอ  

เทคโนโลยีสิ่งทอ  เทคโนโลยีเครื่องเรือน  ออกแบบเครื่องเรือน  หัตถกรรม  

แฟชั่นสิ่งทอ  นิเทศศิลป์ ฯลฯ

สาขาอาชีพเกษตรอุตสาหกรรม

 ประมง  สัตวบาล  พืช  สัตว์ ฯลฯ

สาขาอาชีพภาคบริการ

 การโรงแรม  การท่องเท่ียว ส่ือสารมวลชน คหกรรม เทคโนโลยีการพิมพ์  

เทคโนโลยีการถ่ายภาพ  การประกันวินาศภัย  การประกันชีวิต การบัญชี  

การเงิน  การตลาด  การบริหารธุรกิจ  การบริหารทั่วไป ฯลฯ
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………….…./……….…………/…………………

 1. 
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 3.   2551 ( – )

3.1  2551  1 
3.2  2551 . .  2545 

(  2551 )

( )



ภาคผนวกคภาคผนวกค
ตัวอยางแบบฟอรมของมหาวิทยาลัย

ค – 1 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา (แบบ สก 1)

ค – 2 แบบเสนองานสหกิจศึกษา (แบบ สก 2)

ค – 3 แบบแจ้งรายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา (แบบ สก 3)

ค – 4 แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติสหกิจศึกษา (แบบ สก 4)

ค – 5 แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา (แบบ สก 5)

ค – 6 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (แบบ สก 6)

ค – 7 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (แบบ สก 7)
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......................................               1

........................................................................................................
(Name of Employer)  

................................................... ...................................................
(Period of  work)                (From)                            (Until)  

 (Student Personal data) 
-  ( / / ) ..............................................................................................................................

Name & Surname (Mr./Miss/Ms.) English...............................................................................................................
 (Student identification No.) .....................................................  (School).............................

 (Department) ...................................  (Year in School)......... ..................
..................................................... ....................................................

 (GPA for most recently completed semester year)            (GPAX for all courses completed to date) 

(Identification Card No.)
.............................. ............................ ................ .................. .................

(Issue at)                 (Issue date)           (Race)        (Nationality)         (Religion) 
.............. ..... ........... ........... ........... ............................

(Date of Birth)      (Age)      (Sex)           (Height)          (Weight)          (Chronicle disease: specific) 
...............................................................................................................................................

(Address this semester) 
............. ............... .................. ......................................

(Telephone No.)       (Mobile phone No.)        (Fax No.)               (E-mail) 
 (Emergency case contact to) 

-  ( / / ).................................................................... ..........................................
(Name & Surname)           (Relation) 

........................................... ..................................................... ...........................................
(Occupation)        (Place of work)         (Address) 

........................................ ................................................ .................................
(Telephone No.)            (Mobile phone No.)             (Fax No.) 

 (Family details) 
............................... ......... ................................. .................................... .................

........................... ......... ................................ .................................... ....................
....................................... ...............................

              

 1 
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(Number of relatives)        (You are the)              (As follows) 
......................................               1

-       
(No.)  (Name & Surname) (Age) (Occupation) (Position) (Address) 
1.................................................................................................................................................................................
2.................................................................................................................................................................................
3.................................................................................................................................................................................

 (Education Background) 

(Level) (School/College/University) (Year
attended)

(Year
graduated)

(Certificate) (Major)

Primary
     

Secondary
     

High School 
     

High
Vocational

     

Higher
Education

     

 (Language Ability) 
/Listen

Good/Fair/Poor
/Speaking

Good/Fair/Poor
/Writing

Good/Fair/Poor
 (English)    

 (Chinese)    

 (Other)    

        ………………………………….
           (………………………………………..) 
        …………………………………… 

 1/2

 2/2
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......................................               2

.........................................................................................................................( )
/

/
( ).................................................................................................................................................................
( )............................................................................................................................................................

............... .............................. ....................... ................................ ............................
/ ....................................... / ..................................................... ........................................

 ...........................................................................................................................................................
 (     )............................................................................  (     )........................................................

E-mail ( ...............................................................................................................................................................
/ / ............................................................................ ............ .

/
- ...............................................................................................................................................................

 ............................................................... / .............................................................................
/

(    ) /
(    ) /

- ...............................................................................................................................................................
 .................................................................................... / .............................................................
 .........................................  ........................................... ....................................

E-mail. ..................................................
/

1. ....................................... ....................................... ..................................................
2. ....................................... ....................................... ..................................................
3. ....................................... ....................................... ..................................................
4. ....................................... ....................................... ..................................................

 (
)..............................................................................................................................................

 (Job Position).............................................................................................. 
 (Job Description)................................................................................................. 

......................................................................  ........................................................

 1/2
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......................................               2

(    )  1   (    )   2   (    )   (  1  2) 
( - )  ( - )

     (    )     (    ) ............................. / ............................. /
        (    )     (    )      (    )      (    )  ............... /

 (    )      (    )     (    )     (    ) ............... /
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 (    )    (    )  

..........................................( )
                                                                              (............................................) 

.........................................
                          .........................................

...............................................................
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...........................................................................................
. ....................................... . ........................................ 
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......................................               3

 ..................................................... 

 .............................................................................. 

...............................
...............................

 .................
........... ................ . . .................  ............

.................................. . . ................. 
- / /

   
   
   

(...........................................................)
...........................................................

 1/1
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...............................................................................
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 ..............................................  ................................................  .......................
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 ...................................  .............................................  ...................................................
 ..........................................  ......................................  .....................................................

 .............................................  ................................................  ........................ 
 ......................................... ...............................  ................................

( )......................................................
(.....................................................)

.......................................................
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......................................               5

( : )

..........................................

 (Job Supervisor) 
 (Job Position, Job Description, Job Supervisor) 

/  ( )

1.
(

)
 ( )  ..........................................................................................................................

               ( ) ....................................................................................................................
.................... ................................................. ......................... / .........................................
/ .................................................... ............................................... ............................

...................... .................... website ...............................................................................................

2.
..................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
.................................................. ..........................................E-mail ..............................................

.......................................... (  ) 
(    )
(    )

- ......................................................................................................................................................
.................................................................. ................................................................................
.............................................. .....................................E-mail ...............................................

3.  (Job Supervisor),  (Mentor) 
- .............................................................................................................................................................

........................................................... .............................................................................................
....................................................... ...............................................E-mail ....................................

 1/2
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......................................               5

4.
- ......................................................................... ..............................................................

..................................................................................................................................................................
 (Job Position).........................................................................................................

 (Job Description) ………………………………………………………………… 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

             ( )......................................................( )
   ......................................................
   .......................................................
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............................. ...............................
...................... .................

( : )
-  ( ) ..................................................... ........................................

/  .......................................................................  ............................................ 
 .................................................................................. 

 1  2  3  4 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

( ) .............................................         ( )..........................................
             (................................................)    (............................................)

 ......................................................  ...............................................
 ......................................................

 2

 1/1
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......................................              7

.................................. ...............................
........................... ..................

( : )

(Communication Skill) 
 (Job Supervisor) 

 1 

(Learning Objectives)

 3 

 2 

-  ( ) .......................................................................  ........................................
 ......................................................  ...........................................   ..........

 ( )…………………………………………… …...
 ..........................................................  .............................................................................
/  ..................................................  ..............................  ......................

 .................................................................... .................................................................

1.  (Report Title) 
.......................................................................................................................................

...................................................................................................................................
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......................................               7

2. ( )

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

( ) ...........................................       ( )......................................
             (................................................)              (............................................)

 ......................................................  .........................................
 ..............................................
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ภาคผนวกงภาคผนวกง
เอกสารที่เกี่ยวของกับกรมสรรพากร

ง – 1  หนังสือยื่นความจำนงบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อส่งเสริมให้เกิด 

  การบูรณาการทางการศึกษา

ง – 2  หลักฐานจากสถานศึกษาที่แสดงการรับเงินบริจาค

  จากสถานประกอบการ

ง – 3  แบบ ภ.ง.ด. 50 
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ภาคผนวกจภาคผนวกจ
หนังสือขอหารือและหนังสือตอบขอหารือ

จ – 1 หนังสือขอหารือต่อกรมพัฒนาฝมือแรงงานของสำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา ที่ ศธ 0505(2)/15954 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2551
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  การอุดมศึกษา ที่ ศธ 0505(2)/15955 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2551

จ – 3 หนังสือตอบข้อหารือของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

  ที่ รง 0411/09437 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551

จ – 4 หนังสือตอบข้อหารือของกรมสรรพากร ที่ กค 0702/947 

  ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552
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คู่มือการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับสถานประกอบการ
จากการดำเนินงานสหกิจศึกษา
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122 คู่มือการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับสถานประกอบการ
จากการดำเนินงานสหกิจศึกษา
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คู่มือการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับสถานประกอบการ
จากการดำเนินงานสหกิจศึกษา
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124 คู่มือการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับสถานประกอบการ
จากการดำเนินงานสหกิจศึกษา
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คู่มือการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับสถานประกอบการ
จากการดำเนินงานสหกิจศึกษา
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126 คู่มือการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับสถานประกอบการ
จากการดำเนินงานสหกิจศึกษา
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ภาคผนวกฉภาคผนวกฉ
คำสั่งแตงตั้งคณะทำงานจัดทำคูมือ

ฉ – 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการยื่นคำขอลดหย่อนภาษี

 จากการดำเนินงานสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
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128 คู่มือการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับสถานประกอบการ
จากการดำเนินงานสหกิจศึกษา
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