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‘OTOP’ เป็นธุรกิจที่เริ่มต้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และก�าลัง

เติบโตก้าวสู่การส่งออกอย่างเข้มแข็งด้วยความโดดเด่น

ของผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์จากความคิดสร้างสรรค์ของ

คนไทย

ปัจจุบัน ‘OTOP’ เป็นหน่ึงในธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จอย่าง 

แพร่หลาย มีผลิตภัณฑ์กว่า 70,000 รายการจากทั่วประเทศ และมี

ผู ้ประกอบการหลายรายที่ก�าลังพัฒนาสู่การแข่งขันและเป็นดาวเด่นใน

ตลาดสากล 

หากคุณก�าลังวางแผนที่จะน�าภูมิปัญญามาสร้างมูลค่าในแบบ

ของ ‘OTOP’ ชั้นน�า ต้องไม่ลืมที่จะท�าความเข้าใจเรื่อง ‘ภาษี’ เพื่อให้ธุรกิจ 

ของคุณเติบโตอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่สูญเสียสิทธิประโยชน์ 

ที่ ‘คุณพึงจะได้รับ’  

OTOP

เป็นผู้ผลิต OTOP ชั้นน�ำ...คุณก็ท�ำได้

อะไรเอ่ย?... ‘OTOP’

OTOP คือธุรกิจที่เติบโตจากโครงการ ‘หนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์’ (ONE TAMBON ONE PRODUCT) โดยมี 

การแบ่งสินค้า OTOP ออกเป็น 5 ประเภทหลัก ได้แก่

อาหาร เครื่องดื่ม ผ้า / เครื่องแต่งกาย ของใช้ / ของตกแต่ง / ของที่ระลึก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

OTOP นั้นถือเป็นธุรกิจหนึ่งในวิสาหกิจขนาดย่อม ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากภาครัฐมากมาย  

และการเริ่มต้นธุรกิจ OTOP ก็ไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าพร้อมแล้ว... ลุยกันเลย



เรื่องนี้ต้อง... 
ขยำย?

มาจดทะเบียน OTOP กันเถอะ

	 •		ผู้ประกอบการใน	‘กรุงเทพมหานคร’	จด
ทะเบียน	OTOP	ได้ที่...	ส�านักงานเขต

	 •	 ผู้ประกอบการ	‘ต่างจังหวัด’	จดทะเบียน	
OTOP	ได้ที่...	ส�านักงานพัฒนาชุมชนอ�าเภอ	
(ภูมิล�าเนาของผู้ประกอบการ	หรือท�าการผลิต
สินค้าในพื้นที่นั้นๆ)

เข้ำใจ ‘OTOP ของคุณ’ 
 ผู้ประกอบการธุรกิจ OTOP ไม่

ว่าจะเป็นกลุ่มชุมชน เจ้าของเพียงคน

เดียว หรือผู้ประกอบการขาดกลาง

และขนาดเล็ก (SMEs) หรือวิสาหกิจ

ชุมชน (SMCE) ต้องรู้ว่าสินค้า OTOP 

ที่ตนเองจะด�าเนินการผลิตนั้น เป็น

สินค้าประเภทชุมชน 

หรือประเภท SMEs เพราะคุณต้อง

น�าข ้อมูลตรงนี้ ไปขอจดทะเบียน 

OTOP กับส�านักงานพัฒนาชุมชน 

จากนั้นต้องขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 

 รวมถงึจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ 

ของกรมสรรพากรเมื่อคุณมีรายได้ 

จากการขายสินค้าในธุรกิจ OTOP  

เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี (หรือ 

รายได ้ ไม ่ เกินนี้ แต ่ต ้องการเป ็น 

ผู้ประกอบการจดทะเบียน และ/หรือ

ต้องการน�าเข้า-ส่งออกสินค้า OTOP 

ก็ต ้องจดทะเบียนภาษีมูลค ่าเพิ่ม 

เช่นกัน)

คัดสรรวัตถุดิบ
 OTOP เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ริเริ่มจากการน�าทรัพยากร

ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาผลิตสินค้าคุณภาพ แต่สินค้าบางชนิดอาจ

ต้องมกีารน�าเข้าวตัถดุบิมาเป็นส่วนผสม ดงันัน้ ผูป้ระกอบการ 

ควรเรียนรู ้ข้ันตอนการน�าเข้าวัตถุดิบก่อน โดยต้องมีการ

ลงทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบ 

ไร้เอกสาร (Paperless) เพื่อขอเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร  

ทั้งยังต้องผ่านพิธีการน�าเข้าสินค้า โดยศึกษาพิกัดศุลกากร

สินค้าที่จะน�าเข้าให้ดีเพื่อประโยชน์ในการค�านวณอัตรา 

อากรขาเข้าที่คุณต้องจ่าย ณ ด่านศุลกากรทางบก ทางเรือ 

ทางอากาศ หรือทางไปรษณีย์ เพื่อน�าเข้าวัตถุดิบเข้ามาอย่าง

ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งคุณจะต้องจัดท�ารายงานภาษีซื้อและ

รายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพ่ือประกอบการยื่นแบบแสดง

รายการภาษีด้วย

ผลิตและจ�ำหน่ำย

ก่อนลงมือผลิตคุณต้องรู ้ข้อจ�ากัดในการผลิตสินค้า 

OTOP ก่อน คอืจะต้องไม่เป็นสนิค้าเลยีนแบบ ดดัแปลง น�าเข้า  

หรือน�าเข้ามาดัดแปลง หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

จะต้องไม่ใช้วตัถดุบิทีผ่ดิกฎหมาย ไม่ก่ออนัตรายอย่างร้ายแรง 

ต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม ไม่ขัดต่อประเพณีวัฒนธรรมไทย  

และในกรณีเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกฎหมายบังคับจะต้องได้รับ

อนุญาตผลิตอย่างถูกต้อง พร้อมกันนี้คุณจะต้องจัดท�ารายงาน

ภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบด้วย



 เมื่อมีรายได้เกิดขึ้นจากการขายสินค้า 

OTOP ผู้ประกอบการทุกคนต้องยื่นแบบแสดง

รายการภาษีพร้อมเสียภาษีที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ 

ดังนี้

 • ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย ในกระบวนการผลิต

และจ�าหน่ายสินค้า OTOP นั้น คุณอาจต้องมี

การว่าจ้างแรงงาน ลูกจ้างช่ัวคราว และ/หรือ

พนักงานประจ�า ฯลฯ กระบวนการด้านภาษี

ที่ต้องด�าเนินการในขั้นตอนนี้คือ เมื่อคุณจ่าย

เงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับพนักงาน 

ลูกจ้าง หรือคนงาน รวมไปถึงการให้บริการ การ

โฆษณา การและขนส่ง กระบวนการทั้งหมดนี้

ต้องมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายทุกครั้ง โดย

คุณมีหน้าที่หักภาษีและน�าส่งต่อกรมสรรพากร

ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการ

จ่ายเงินได้

 • ภำษีเงินได้ เมื่อมีรายได้การขายสินค้า 

OTOP ทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ 

คุณมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามรูปแบบธุรกิจ 

คือ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

 • ภำษีมูลค่ำเพิ่ม เนื่องจากในขั้นตอน

การผลิตสินค้าคุณได้ซื้อวัตถุดิบบางอย่างมา 

และสิ่งที่คุณซื้อจะบวกภาษีมูลค่าเพิ่มมาด้วย 

(คุณเป็นผู้รับภาระเสียภาษีส่วนนั้น) ดังนั้น ใน

การตั้งราคาขายสินค้า OTOP ของคุณ สามารถ

บวกภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของคุณจะ

กลายเป็นผู้เสียภาษีนี้แทน แต่ที่ส�าคัญคือคุณ

ต้อง ออกใบก�ากับภาษี หรือบิลเงินสดให้ลูกค้า

เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

 ส�าหรับกรณีที่สินค้า OTOP สร้างรายได้

จากยอดขายให้คุณมากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี 

 ก้ำวสู่สำกล

ผู้ประกอบการ OTOP บางคน ไม่มองการจ�าหน่ายในประเทศ

อย่างเดียว แต่จะหาลู่ทางการส่งออกสินค้าไปเจาะตลาดต่างประเทศ  

ซึ่ งหากคุณลงทะเบียนขอเป ็นผู ้ผ ่านพิธีการศุลกากร แบบ  

Paperless มาแล้วก็เข้าสู่ข้ันตอนการผ่านพธีิการส่งออกสินค้าได้เลย 

อ้อ... อย่าลืมจัดท�ารายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงาน

สินค้าและวัตถุดิบ และยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม และ

ภาษีเงินได้นะ 

เก็บ
มำฝำก

แอบมอง OTOP 5 ดาว

 แต่ละชุมชน	 ต�าบล	 ท้องถิ่นของประเทศไทยนั้น	 มี
ผลิตภัณฑ์	 OTOP	 มากมาย	 ซึ่งบางผลิตภัณฑ์มีคณภาพ
คับแก้ว	 จนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ	เช่น

ภาคเหนือ:	 ก�าไลไม้เพนท์ดอกชบา	 ผ้าทอพื้น
บ้านกะเหรี่ยง	ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย	ฯลฯ

 ภาคกลาง:	 กุนเชียงปลา	 หัตถกรรมจักสานผักตบ
ชวา	ผลิตภัณฑ์ไม้มะม่วง	ฯลฯ

 ภาคอีสาน:	 ผ้าม่านลายขิดทอมือย้อมสีธรรมชาติ	
ผ้าไหมมัดหมี่	หม�่าเนื้อวัว	ฯลฯ

 ภาคใต้:	ขนมขี้มอด	ปลาเค็มกางมุ้ง	ผ้าบาติก	ฯลฯ

 กรุงเทพมหานคร:	 เปลือกไข่วิจิตรศิลป์	ผลิตภัณฑ์
ของจิ๋วจากดินไทย	กระเป๋าผ้าด้นมือ	ฯลฯ

	 อ๊ะๆ...	 ไม่ต้องอิจฉา	 แค่ตั้งใจ	 OTOP	 ของคุณก็ติด
ดาวได้

คุณมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดย

ค�านวณภาษีที่ต้องเสียจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ

 ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีกับกรม

สรรพากรได้ ณ ส�านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่



รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีธุรกิจ ‘OTOP’

 ‘OTOP’ ถือเป็นธุรกิจ SMEs ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ก้าวเข้ามาในธุรกิจน้ีจึงได้รับสิทธิประโยชน์

มากมาย โดยกรมสรรพากรได้ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ประโยชน์

ทางธุรกิจด้วยวิธีการ เช่น

 • ยกเว้นภำษี เพือ่บรรเทาภาระหรอืสนบัสนนุส่งเสริมธรุกจิต่างๆ 

 • ลดอัตรำภำษี 

 • หักค่ำสึกหรอและค่ำเสื่อมในอัตรำเร่ง เมื่อมีการซื้อ

ทรัพย์สินมาใช้งานเกิน 1 รอบระยะเวลาบัญชี คุณสามารถหักค่า

สึกหรอและค่าเสื่อมราคาตามกฎหมายได้ 

 • รำยจ่ำยที่หักได้มำกกว่ำ 1 เท่ำ โดยปกติคุณสามารถน�า

รายจ่ายที่จ่ายเพื่อกิจการมาหักเป็นรายจ่ายได้เท่าที่จ่ายไป แต่บาง

กรณีกฎหมายก็ให้หักมากกว่าที่จ่ายไป 

 โดยรัฐก็เห็นความส�าคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

สินค้าหรือให้บริการ เพื่อการประหยัดพลังงาน ส่งเสริมสนับสนุน

ธุรกิจหรือนโยบายด้านสังคม จึงยอมให้คุณหักรายจ่ายได้มากกว่าที่

จ่ายจริง

“มีรำยได้ครั้งหน้ำ...อย่ำลืมเสียภำษีเพื่อพัฒนำประเทศ”

ข่ำวดี..

ภำษีน่ำรู้
	 ส�าหรับผู้ประกอบการที่เป็น
วิสาหกิจชุมชน หรือ SMEs จะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็น
กรณีพิเศษ	 เพื่อช่วยกระตุ้นและ 
ส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจรายย่อย
ในอีกทางหนึ่ง 

	 ตดิตามได้ท่ี	‘คูมื่อภาษีส�าหรบั 
วิสาหกิจชุมชน’

	 คุณต้องท�าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี	 เสียภาษี
ประจ�าปี	ตามรูปแบบในการจดทะเบียนดังนี้

	 •	ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา	ยื่น
แบบช�าระภาษีปีละ	 2	 ครั้ง	 แสดงรายการภาษี
เดือนมกราคม-มิถุนายน	 ยื่นแบบ	 ภ.ง.ด.94	 
เสยีภาษภีายในเดอืนกนัยายนในแต่ละปี	 และแสดง
รายการภาษีเดือนมกราคม-ธันวาคม	ยื่นแบบ	
ภ.ง.ด.90	เสียภาษีภายในเดือนมีนาคมปีถัดไป			

	 •	ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล	 ยื่นแบบ
ช�าระภาษีปีละ	2	ครั้ง	

	 1.	 ภาษเีงนิได้ครึง่รอบระยะเวลาบญัช ี ยืน่
แบบ ภ.ง.ด.51	เสียภาษีภายใน	2	เดือน	นับแต่
วันครบ	6	เดือนของรอบระยะเวลาบัญชี

	 2.ภาษีเงินได้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี	 ยื่น
แบบ ภ.ง.ด.50	เสียภาษีภายใน	150	วัน	นับแต่
วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี		

เรื่อง ‘ภำษี’

     น่ำรู้



http://taxclinic.mof.go.th

กระทรวงการคลัง 
ถนนพระราม6แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ10400

จัดทำ�คว�มรู้โดย 

 คณะ ทำ�ง�น  โครงก�ร คลินิก ภ�ษี กระทรวง ก�ร คลัง 

ภ�ค 2 ประกอบ ด้วย จังหวัด ชลบุรี จันทบุรี 

ฉะเชิงเทร� ตร�ด ปร�จีนบุรี ระยอง 

สมุทรปร�ก�ร สระแก้ว นครน�ยก

โครงกำร ‘คลินิก ภำษี กระทรวง กำร คลัง’  

ก�ำเนดิ ข้ึน ตำม วตัถปุระสงค ์กำร ให ้ควำม 

รู้ เรื่อง ภำษี แก่ ประชำชน อย่ำง ครบ ถ้วน 

โดย รวม ถึง เป็น นวัตกรรม กำร ให้ บริกำร 

ดำ้น ภำษ ีใน รปู แบบ ใหม ่ของ 3 กรม ภำษ ี

ได้แก่ กรม สรรพำกร กรม สรรพสำมิต 

กรม ศลุกำกร โดย มุง่ เน้น ให ้บรกิำร ณ จุด 

เดียว เพื่อ เป็น ทำง เลือก ใหม่ ใน กำร เข้ำ 

ถึง บริกำร ของ ภำค รัฐ ซึ่ง กลุ่ม เป้ำ หมำย 

 หลัก ของ โครงกำร คือ ผู้ ประกอบ กำร 

รำย ใหม่ และ ผู้ ประกอบ กำร SMEs โดย 

ทั่วไป

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

http://taxclinic.mof.go.th และ callcenter 1689


