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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 348)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จา่ ย
เป็นค่าซื้อสินค้าหนึง่ ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
อาศัยอานาจตามความในข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 346 (พ.ศ. 2562) ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องมิใช่ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล
ที่มิใช่นิติบุคคล โดยให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามจานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท
(2) กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดีย ว ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่สามีหรือภริยาซึ่งเป็น
ผู้มีเงินได้ตามจานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท
(3) กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้
(ก) ถ้าต่างฝ่ายต่างยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินที่ตนได้รับ หรือแยกยื่นรายการ
และเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยไม่ถือ
เป็นเงินได้ของอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรา 57 ฉ แห่งประมวลรัษฎากร ให้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้ตามจานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท
(ข) ถ้าสามีภริยาตกลงยื่นรายการและเสียภาษีรวมกัน โดยถือเอาเงินได้พึงประเมินของตน
เป็นเงินได้ของสามีหรือภริยาอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรา 57 ฉ แห่งประมวลรัษฎากร ให้ผู้มีเงินได้ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ตามจานวนที่จ่ายจริง เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 15,000 บาท และให้ได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้ส่วนของสามีหรือภริยาได้ตามจานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท
ข้อ 2 ผู้มีเงินได้ที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ต้องซื้อสินค้าซึ่งเป็นสินค้าหนึ่งตาบล
หนึ่ งผลิต ภัณฑ์ที่ไ ด้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว โดยชาระราคาค่าสินค้านั้ นตั้งแต่วันที่
30 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และได้รับใบกากับภาษีตามมาตรา 86/4
แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร จากผู้ ข ายในกรณี ที่ ผู้ ข ายเป็ น ผู้ ป ระกอบการจดทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม
หรือได้รับใบรับซึ่งมีรายการอย่างน้อยตามมาตรา 105 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร พร้อมระบุชื่อ และ
นามสกุ ล ของผู้ มี เ งิ น ได้ ในกรณี ที่ ผู้ ข ายมิ ไ ด้เ ป็ นผู้ ป ระกอบการจดทะเบีย นภาษี มู ล ค่า เพิ่ ม โดยใน
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การจัดทารายการชื่อ ชนิด และประเภทของสินค้าในใบกากับภาษีตามมาตรา 86/4 (5) แห่งประมวลรัษฎากร
หรือในใบรับนั้น ผู้ขายจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ต้องระบุข้อความที่แสดงว่าสินค้านั้น เป็นสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในแต่ละรายการ
สินค้า หรือจัดทาเครื่องหมายแสดงในแต่ละรายการสินค้าที่เป็นสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และ
มีข้อความที่แสดงว่าเครื่องหมายนั้น หมายถึงสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ไว้ในใบกากับภาษีหรือใบรับ
เช่น “OTOP” “โอทอป” หรือ “One Tambon One Product” เป็นต้น
(2) กรณีที่สินค้าทุกรายการในใบกากับภาษีหรือใบรับนั้นเป็นสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ทั้ ง หมด จะไม่ ร ะบุข้ อ ความหรื อเครื่อ งหมายที่ แสดงว่า สิ น ค้ า แต่ ล ะรายการเป็น สิน ค้า หนึ่ งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ตาม (1) ก็ได้ โดยให้ผู้ขายสินค้าซึง่ เป็นผู้ออกใบกากับภาษีหรือใบรับประทับด้วยตรายาง
ที่มีชื่อการค้า หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ขายสินค้านั้น และให้ระบุข้อความว่า “สินค้าทุกรายการ
เป็นสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์” หรือข้อความอื่นในลักษณะทานองเดียวกันในใบกากับภาษีหรือ
ใบรับฉบับนั้นด้วย
ข้อ 3 กรณีที่ผู้มีเงินได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้นาภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามใบกากับภาษีไปหักจากภาษีขายในการคานวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวล
รั ษ ฎากรแล้ ว ผู้ มี เ งิ น ได้ ไ ม่ มี สิ ท ธิ น าค่ า ซื้ อ สิ น ค้ า ตามใบก ากั บ ภาษี นั้ น มาใช้ สิ ท ธิ ย กเว้ น ภาษี เ งิ น ได้
ตามประกาศนี้
ข้อ 4 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ให้ผู้มีเงินได้นาเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
ไปคานวณหั กจากเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 แห่ งประมวลรัษฎากร หลังจากหักค่าใช้จ่าย
ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2
เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
อธิบดีกรมสรรพากร

