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หมวดเกษตรและผลผลิตจากการเกษตร



กลุ่มที่ได้ยกเว้นภาษีเงนิได้
กลุ่ม A1 (ยกเว้นภาษีเงนิได้ 8 ปีไม่มี cap)

1.3 กิจการปลกูไม้เศรษฐกิจ (ยกเว้นยคูาลปิตสั) 

กลุ่ม A2 (ยกเว้นภาษีเงนิได้ 8 ปีมี cap)

1.8 กิจการคดัคณุภาพ บรรจ ุและเก็บรักษาพืช ผกั ผลไม้ หรือดอกไม้ (กรณีใช้เทคโนโลยี

ขัน้สงู เชน่ การใช้ระบบเซน็เซอร์ตรวจสอบเนือ้ในผลไม้ การใช้คลื่นความถี่วิทยใุนการ

กําจดัแมลง การใช้ Nuclear Magnetic Resonance เป็นต้น) 

1.12 กิจการผลติสารออกฤทธิ์ (Active Ingredient) จากวตัถดุิบทางธรรมชาติ 

1.14.2 กิจการผลติผลติภณัฑ์จากยางธรรมชาติ (ยกเว้นยางรัดของ ลกูโป่ง และแหวนยาง) 

1.16.1 กิจการผลติเชือ้เพลงิจากผลผลติการเกษตร 

1.16.2 กิจการผลติเชือ้เพลงิจากเศษวสัด ุหรือขยะหรือของเสียที่ได้จากผลผลติทาง

การเกษตร (เชน่ Biomass to Liquid (BTL) ก๊าซชีวภาพจากนํา้เสีย) 

1.18 กิจการผลติอาหารทางการแพทย์ (Medical Food) หรือผลติภณัฑ์เสริมอาหาร 

(Food Supplement) 



กลุ่มที่ได้ยกเว้นภาษีเงนิได้ (ต่อ)

A3 ยกเว้นภาษีเงนิได้ 5 ปี

1.1 กิจการผลติปุ๋ ยชีวภาพ ปุ๋ ยอินทรีย์ ปุ๋ ยอินทรีย์เคมีนาโน และสารป้องกนักําจดัศตัรูพืชชีวภณัฑ์ 

1.2 กิจการปรับปรุงพนัธุ์พืช หรือสตัว์ (ที่ไมเ่ข้าขา่ยกิจการเทคโนโลยีชีวภาพ) 

1.7 กิจการประมงนํา้ลกึ 

1.8 กิจการคดัคณุภาพ บรรจ ุและเก็บรักษาพืช ผกั ผลไม้ หรือดอกไม้ (กรณีใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยั เชน่ 

การใช้เครื่องคดัแยกสเีมลด็พืช การอบไอนํา้ฆา่ไขแ่มลงวนัผลไม้ การเคลอืบผิวเมลด็พืช) 

1.9 กิจการผลติแป้งแปรรูป (โมดิไฟด์สตาร์ช) หรือแป้งจากพืชที่มีคณุสมบตัิพิเศษ 

1.10 กิจการผลติน้ามนัหรือไขมนัจากพืชหรือสตัว์ (ยกเว้นน้ามนัจากถัว่เหลอืง) 
1.13 กิจการฟอกหนงัสตัว์ หรือแตง่สาํเร็จหนงัสตัว์ 

1.16.3 กิจการผลติเชือ้เพลงิชีวมวลอดั 

1.17 กิจการผลติหรือถนอมอาหาร เครื่องดื่ม วตัถเุจือปนอาหาร (Food Additive) หรือสิง่ปรุงแตง่
อาหาร (Food Ingredient) โดยใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยั (ยกเว้น นํา้ดื่ม ไอศกรีม ลกูอม ช็อคโกแลต 
หมากฝรั่ง นํา้ตาล น้าอดัลม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน แป้งจากพืช เบเกอรี่ บะหมี่

กึง่สาํเร็จรูป ซปุไก่สกดั และรังนก) 

1.20 กิจการศนูย์กลางการค้าสนิค้าเกษตร 



กลุ่มที่ได้ยกเว้นภาษีเงนิได้ (ต่อ)

A4 ยกเว้นภาษีเงนิได้ 3 ปี

1.5 กิจการขยายพนัธุ์สตัว์หรือเลีย้งสตัว์ 

1.5.1 กิจการขยายพนัธุ์ปศสุตัว์หรือสตัว์นํา้

1.5.2 กิจการเลีย้งปศสุตัว์หรือสตัว์นํา้ (ยกเว้นกุ้ง) 

1.6 กิจการฆา่และชําแหละสตัว์ 

1.11 กิจการผลติสารสกดัจากวตัถดุบิทางธรรมชาติ หรือผลติภณัฑ์จากสารสกดัจากวตัถดุิบทาง

ธรรมชาติ (ยกเว้นยา สบู ่ยาสระผม ยาสฟีัน และเครื่องสาํอาง) 

1.14.1 กิจการแปรรูปยางขัน้ต้น 

1.15 กิจการผลติผลติภณัฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวสัดทุางการเกษตร (ยกเว้นที่มีขัน้ตอนการผลติไม่

ซบัซ้อน เชน่ อบแห้ง ตากแห้ง เป็นต้น) 



กลุ่มที่ไม่ได้ยกเว้นภาษีเงนิได้ 

B1 ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจกัร  วัตถุดบิ +  Non-tax

1.4  กิจการอบพืชและไซโล  

1.19 กิจการห้องเย็น หรือกิจการห้องเย็นและขนสง่ห้องเย็น



ประเภทกจิการที่ยกเลกิ

• กิจการเพาะปลกูด้วยระบบ Hydroponics
• การปลกูยคูาลปิตสั

• กิจการผลติอาหารสตัว์ หรือสว่นผสมอาหารสตัว์

• กิจการผลติหรือถนอมอาหารเครื่องดื่มเฉพาะกิจการผลติลกูอม ช็อกโกแลต หมากฝรั่ง 

นํา้อดัลม เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เบเกอรี่ บะหมี่กึง่สําเร็จรูป ซปุไก่สกดั รังนก

• กิจการผลตินํา้มนัเฉพาะจากถัว่เหลือง

• กิจการผลติแป้งจากพืชที่มิใช่โมดิไฟด์สตาร์ช หรือแป้งจากพืชที่มีคณุสมบตัิพิเศษ

• กิจการคดัคณุภาพข้าวที่ไมไ่ด้ใช้เทคโนโลยีขัน้สงู

• กิจการผลติยางรัดของ ลกูโป่ง และแหวนยาง

• กิจการการบริหารจดัการฟาร์ม

• กิจการผลติสารปรับปรุงดิน



หมวดอุตสาหกรรมเบา



กลุ่มที่ได้ยกเว้นภาษีเงนิได้

A1 ยกเว้นภาษีเงนิได้ 8 ปี ไม่มี cap
3.9 กิจการบริการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์เชิงสร้างสรรค์ 

A2 ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี มี cap
3.1.1.1 กิจการผลติเส้นใยที่มีคณุสมบตัิพิเศษ (Technical Fiber หรือ 

Functional Fiber) 
3.11.1 กิจการผลติเครื่องมือแพทย์ที่จดัอยูใ่นประเภทความเสี่ยงสงู หรือเทคโนโลยี

สงู (เชน่ เครื่อง Ultrasound และวสัดฝุังในร่างกาย เป็นต้น) หรือเครื่องมือ
แพทย์ที่มีการนําผลงานวิจยัภาครัฐ หรือที่ดําเนินการร่วมกบัภาครัฐไปผลติเชิง

พาณิชย์) 



กลุ่มที่ได้ยกเว้นภาษีเงนิได้ (ต่อ)
A3 ยกเว้นภาษีเงนิได้ 5 ปี

3.1.2.1 กิจการผลติด้ายหรือผ้าที่มีคณุสมบตัิพิเศษ 

3.1.3 กิจการฟอกย้อมและแตง่สําเร็จ หรือพิมพ์และแตง่สําเร็จ หรือพิมพ์ 

3.11.2 กิจการผลติเครื่องมือแพทย์ชนิดอื่นๆ (ยกเว้นการผลติเครื่องมือแพทย์จากผ้าหรือเส้นใย) 

A4 ยกเว้นภาษีเงินได้ 3 ปี

3.1.1.2  กิจการผลติเส้นใยรีไซเคิล (Recycled Fiber)

กรณีมีการลงทนุหรือมีคา่ใช้จา่ยด้านการวิจยั หรือออกแบบ หรือพฒันาผลติภณัฑ์ไมน่้อยกวา่ร้อย

ละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก

3.1.2.2 กิจการผลติด้ายหรือผ้าอื่นๆ 

3.1.4  กิจการผลติเครื่องนุง่หม่ เครื่องประกอบการแตง่กาย และเคหะสิง่ทอ

3.3  กิจการผลติกระเป๋าหรือรองเท้า หรือผลติภณัฑ์จากหนงัสตัว์หรือหนงัเทียม 

3.6 กิจการผลติเครื่องเรือนหรือชิน้สว่น 

3.7 กิจการผลติของเลน่ 



กลุ่มที่ได้ยกเว้นภาษีเงนิได้ (ต่อ)
A4 ยกเว้นภาษีเงนิได้ 3 ปี

3.8  กิจการผลติอญัมณี และเครื่องประดบั หรือชิน้สว่น รวมถงึวตัถดุิบและต้นแบบ

3.10.1 กิจการผลติเลนส์ที่ไมเ่ข้าข่ายเครื่องมือแพทย์ เลนส์กนัแดด หรือเลนส์สมัผสัเพื่อ

ความสวยงาม (Cosmetic Lenses) เชน่ เลนส์กล้อง

3.11.3  กิจการผลติเครื่องมือแพทย์จากผ้า หรือเส้นใยชนิดตา่งๆ เชน่ เสือ้กาวน์ ผ้าคลมุ 

หมวก ผ้าปิดปากและจมกู ผ้าก๊อซ และสําลี  เป็นต้น 



กลุ่มที่ไม่ได้ยกเว้นภาษีเงนิได้ 

B1 ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร วัตถุดบิ + Non‐tax
3.1.1.3  กิจการผลติเส้นใยอื่นๆ

(กรณีไมม่ีการลงทนุหรือคา่ใช้จา่ยด้านการวิจยั หรือออกแบบ หรือพฒันาผลติภณัฑ์ หรือมีการลงทนุ หรือ

มีคา่ใช้จา่ยดงักลา่วน้อยกวา่ร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก)  

3.1.2.2  กิจการผลติด้ายหรือผ้าอื่นๆ

3.1.2.2 กิจการผลติเครื่องนุ่งหม่ เครื่องประกอบการแตง่กาย และเคหะสิง่ทอ 

3.3  กิจการผลติกระเป๋าหรือรองเท้า หรือผลติภณัฑ์จากหนงัสตัว์หรือหนงัเทียม 

3.6  กิจการผลติเครื่องเรือนหรือชิน้สว่น 

3.7  กิจการผลติของเลน่ 

3.4  กิจการผลติเครื่องกีฬาหรือชิน้สว่น  

3.5  กิจการผลติเครื่องดนตรี

3.10.2  กิจการผลติเลนส์กนัแดด หรือเลนส์สมัผสัเพื่อความสวยงาม (Cosmetic Lenses) กรอบแวน่ตา 

และสว่นประกอบ



ประเภทกจิการที่ยกเลิก

• กิจการผลติพรม

• กิจการผลติแห อวน

• กิจการผลติเครื่องเขียน หรือชิน้สว่น

• กิจการผลติสิง่ประดิษฐ์

• กิจการผลติกระดาษทราย



ถาม‐ตอบ


