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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ ๒๗๒)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเวนภาษีเงินได
สําหรับเงินไดเทาทีไ่ ดจา ยเปนคาซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑ
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑๘ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความ
ในประมวลรั ษ ฎากร ว า ด ว ยการยกเว น รั ษ ฎากร อธิ บ ดี ก รมสรรพากรกํ า หนดหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร
และเงื่อนไขการยกเวนภาษีเงิน ไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อสินคาหนึ่ง ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ การยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
ใหแกผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มและไดรับใบกํากับภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ แหงประมวล
รัษฎากร ในระหวางวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตองเปนไป
ตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูมีเงินไดซึ่งมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา แตไมรวมถึงหางหุนสวนสามัญ
หรือคณะบุคคลที่มิใชนติ ิบคุ คล ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามจํานวนที่จายจริงแตไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท
(๒) กรณีสามีหรือภริยามีเงินไดฝายเดียว ใหยกเวนภาษีใหแกสามีหรือภริยาซึ่งเปน
ผูมีเงินไดตามจํานวนที่ผูมีเงินไดไดจายจริงแตไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท
(๓) กรณีสามีภริยาตางฝายตางมีเงินได
(ก) ถาตางฝายตางยื่นรายการเกี่ยวกับเงินไดพึงประเมินที่ตนไดรับ หรือแยกยื่น
รายการและเสียภาษีเฉพาะสวนที่เปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) แหงประมวลรัษฎากร โดยไมถือ
เปนเงินไดของอีกฝายหนึ่งตามมาตรา ๕๗ ฉ แหงประมวลรัษฎากร ใหตางฝายตางไดรับยกเวนภาษีเงินได
ตามจํานวนที่จายจริงแตไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท
(ข) ถาสามีภริยาตกลงยื่นรายการและเสียภาษีรวมกัน โดยถือเอาเงินไดพึงประเมิน
ของตนเปนเงินไดของสามีหรือภริยาอีกฝายหนึ่งตามมาตรา ๕๗ ฉ แหงประมวลรัษฎากร ใหผูมีเงินได
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ไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามจํานวนที่จายจริง เฉพาะสวนที่ไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท และไดรับยกเวนภาษี
สวนของสามีหรือภริยาไดตามจํานวนที่จายจริงแตไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท
ขอ ๒ ผูมีเงินไดที่ใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดจะตองซื้อสินคาซึ่งเปนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
จากผูป ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม และจ ายคาสิน คานั้น ใหแกผูป ระกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม ในระหวางวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
และตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ตองเปนการจายคาซื้อสินคาที่ถูกเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ ๗.๐
โดยผูป ระกอบการจดทะเบี ยนซึ่ง เปน ผูขายสิ น คา ตองนํา มูลค าของสิ น ค านั้น มารวมคํานวณเปน ฐาน
ภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ ๗.๐ เทานั้น
(๒) ตองไดรับใบกํากับภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ แหงประมวลรัษฎากร โดยในการจัดทํา
รายการชื่อ ชนิด ประเภทของสินคาตามมาตรา ๘๖/๔ (๕) แหงประมวลรัษฎากร ในใบกํากับภาษีนั้น
ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งเปนผูขายสินคานั้นตองปฏิบัติ ดังนี้
(ก) ตองระบุขอความที่แสดงวาสินคานั้นเปนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในแตละ
รายการสินคา หรือจัดทําเครื่องหมายแสดงในแตละรายการสินคาที่เปนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
และมีขอความที่แสดงวาเครื่องหมายนั้น เปน สิน คาหนึ่งตําบลหนึ่ง ผลิต ภัณฑไวในใบกํากับ ภาษี ทั้ง นี้
ขอความที่แสดงวาเปนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เชน “OTOP” “โอทอป” หรือ “One Tambon
One Product” เปนตน
(ข) กรณีจัดทําใบกํากับภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ แหงประมวลรัษฎากร สําหรับ
การขายสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิต ภัณฑ ซึ่งทุกรายการสินคาในใบกํากับ ภาษีนั้น เปนสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑทั้งหมด จะไมระบุขอความที่แสดงวาสินคาแตละรายการเปนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
ตาม (ก) ก็ได โดยใหผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งเปนผูออกใบกํากับภาษีประทับดวยตรายางที่มีชื่อ
ชื่อการคา หรือเครื่องหมายการคาของผูประกอบการจดทะเบียน และมีขอความวา “สินคาทุกรายการ
เปนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ” หรือขอความอื่นในลักษณะทํานองเดียวกัน ประทับในใบกํากับภาษี
ฉบับนั้นดวย
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ขอ ๓ กรณี ผูมีเ งิน ไดเป น ผู ป ระกอบการจดทะเบียนภาษี มูลค าเพิ่ ม ได นําภาษีมู ลคา เพิ่ ม
ตามใบกํากับภาษีไปหักภาษีขายในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา ๘๒/๓ แหงประมวลรัษฎากรแลว
ผูมีเงินไดไมมีสิทธินําคาซื้อสินคาที่ตามใบกํากับภาษีนั้นมาใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดตามประกาศนี้
ขอ ๔ การไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามประกาศนี้ ใหผูมีเงินไดมีสิทธินําเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษี
ไปคํา นวณหักจากเงิน ไดพึง ประเมิน ตามมาตรา ๔๐ แหง ประมวลรัษฎากร หลั งจากหัก คาใชจา ย
ตามมาตรา ๔๒ ทวิ ถึงมาตรา ๔๖ แหงประมวลรัษฎากรแลว
ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ประสงค พูนธเนศ
อธิบดีกรมสรรพากร

