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กองบรหิารการลงทุน 1: Food & Agriculture 
 

 
ประเภทกจิการ 

 
เงือ่นไข สทิธแิละ 

ประโยชน์ 
1.1 กจิการผลติปุ๋ยชวีภาพ ปุ๋ยอนิทรยี ์ปุ๋ ยอนิทรยี์

เคมนีาโน และสารป้องกัน กําจัดศัตรูพชืชวี
ภัณฑ ์

1. ผลติภัณฑปุ๋์ยชวีภาพ ปุ๋ยอนิทรยี ์และปุ๋ย อนิทรยีเ์คมี
นาโน ตอ้งไดรั้บการขึน้ทะเบยีน และใบอนุญาตผลติ
ปุ๋ยเพือ่การคา้จาก กรมวชิาการเกษตร 

2. ผลติภัณฑส์ารป้องกันกําจัดศัตรพูชื  ตอ้งได ้ รับการขึน้
ทะเบยีน และใบอนุญาตผลติสาร ป้องกันกําจัดศัตรพูชื
จากกรมวชิาการเกษตร 

3. ตอ้งใชหั้วเชือ้  หรอืนวัตกรรมทีม่เีอกสารเชงิ วชิาการ
สนับสนุน 

A 3 

1.2 กจิการปรับปรงุพันธุพ์ชื   หรอืสัตว ์(ทีไ่ม่เขา้ข่าย
กจิการเทคโนโลยชีวีภาพ) 

1. ตอ้งมกีจิกรรมการวจัิยและพัฒนาในโครงการ 
2. สําหรับการปรับปรุงพันธุพ์ชืทีม่คีวามอ่อนไหว 

ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอ้ง 
มผีูม้สัีญชาตไิทยถอืหุน้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ  51 
ของทุนจดทะเบยีน 

3. ตอ้งมค่ีาใชจ่้ายเงนิเดอืนของบุคลากรดา้นวจัิย 
และพัฒนาไม่นอ้ยกว่า 1,500,000 บาท ต่อปี 

4. หากตัง้อยูใ่นเขตวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี ่
ไดรั้บการสง่เสรมิหรอืไดรั้บความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการ ใหไ้ดรั้บการลดหย่อนภาษีเงนิ 
ไดน้ิตบิุคคลสําหรับกําไรสุทธริอ้ยละ  50 เป็น 
ระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันทีกํ่าหนดระยะเวลา 
การยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิุคคลสิน้สดุลง 

5. รายไดจ้ากการขยายพันธุ์พชื   อันเกดิจากการ 
ปรับปรงุพันธุพ์ชืในกจิการทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิ 
ถอืเป็นรายไดท้ีไ่ดรั้บการสง่เสรมิ ทัง้น้ี ไมร่วม 
ถงึการขยายพันธุมั์นสําปะหลัง 

A 3 

1.3 กจิการปลูกไมเ้ศรษฐกจิ 
(ยกเวน้ยคูาลปิตัส) 

1. ตอ้งมกีจิกรรมการวจัิยและพัฒนาในโครงการ 
2. ตอ้งมพีืน้ทีเ่พาะปลูกในบรเิวณใกลเ้คยีงกัน 

ไมน่อ้ยกว่า  300 ไร่ โดยมพีืน้ทีต่ดิกันไม่นอ้ย 
กว่า 50 ไร่ 

3. ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

A 1 

1.4 กจิการอบพชืและไซโล  B 1 
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ประเภทกจิการ 
 

เงือ่นไข สทิธแิละ 
ประโยชน์ 

1.5 กจิการขยายพันธุสั์ตวห์รอืเลีย้งสัตว ์
1.5.1 กจิการขยายพันธุป์ศุสัตวห์รอื 

สัตวน้ํ์า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.2 กจิการเลีย้งปศุสัตวห์รอืสัตวน้ํ์า (ยกเวน้
กุง้) 

 
 

1. ตอ้งใชเ้ทคโนโลยทีีทั่นสมัย   เชน่ ใชโ้รงเรอืน ระบบปิด 
มรีะบบระบายอากาศ  เพือ่ทําให ้อากาศในโรงเรอืนอยู◌่
ในสภาวะทีเ่หมาะสม ตลอดเวลา มรีะบบการใหน้ํ้าและ
อาหาร อัตโนมัต ิ มมีาตรการและระบบป้องกันพาหะ นํา
โรคเขา้สูฟ่ารม์ มรีะบบเซน็เซอรก์ารตรวจ นับจําานวน
สัตว ์เป็นตน้ 

2. ตอ้งมรีะบบการตรวจสอบยอ้นกลับ 
(Traceability) 

3. ไมใ่หก้ารสง่เสรมิโครงการทีนํ่าไขพั่นธุม์าฟัก ใหเ้ป็นลูก
สัตว ์ โดยไม่มกีระบวนการเลีย้ง พ่อแม่พันธุ ์

 
 

1. ตอ้งมกีารขยายพันธุสั์ตวใ์นโครงการดว้ย 
2. ตอ้งใชเ้ทคโนโลยทีีทั่นสมัย   เชน่ ใชโ้รงเรอืน 

ระบบปิด มรีะบบระบายอากาศเพือ่ทําใหอ้ากาศ 
ในโรงเรอืนอยู่ในสภาวะทีเ่หมาะสมตลอดเวลา 
มรีะบบการใหน้ํ้าและอาหารอัตโนมัต ิ และม ี
มาตรการและระบบป้องกันพาหะน้ําโรคเขา้ 
สูฟ่ารม์ มรีะบบเซ็นเซอรก์ารตรวจนับจํานวน 
สัตว ์ และระบบป้องกันและลดผลกระทบตอ่ 
สิง่แวดลอ้มทีม่ปีระสทิธภิาพ  เป็นตน้ 

3. ตอ้งมรีะบบการตรวจสอบยอ้นกลับ  (Traceability) 

 
A 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 4 

1.6 กจิการฆ่าและชาํแหละสัตว ์ 1. ตอ้งมกีระบวนการผลติทีทั่นสมัย  เชน่ มรีะบบ ทําใหสั้ตว์
สลบ  ราวแขวนสัตว ์หอ้งเย็น ระบบ ลดอุณหภูม ิการ
ตรวจสอบคุณภาพเนือ้สัตว ์และการตรวจสอบสิง่ปลอมปน 
เป็นตน้ 

2. ตอ้งมรีะบบการตรวจสอบยอ้นกลับ 
(Traceability) 

A 4 

1.7 กจิการประมงน้ําลกึ 1. เรอืประมงอวนลอ้มจับ   ตอ้งมขีนาด  500 ตัน กรอสขึน้ไป 
2. เรอืประมงเบ็ดราว   ตอ้งมขีนาด  150 ตันกรอส ขึน้ไป 
3. ตอ้งมอีุปกรณ์ช่วยเดนิเรือ   อปุกรณ์หาฝูงปลา และ

อปุกรณ์ตดิตามตําแหน่งเรอื 

A 3 
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ประเภทกจิการ 

 
เงือ่นไข สทิธแิละ 

ประโยชน์ 
1.8 กจิการคัดคุณภาพ บรรจุ และเก็บรักษา พชื ผัก 

ผลไม ้หรอืดอกไม ้
1. กรณ◌ใีชเ้ทคโนโลยขีัน้สูง  เชน่ การใชร้ะบบ เซน็เซอร์

ตรวจสอบเน้ือในผลไม ้ การใชค้ลืน่ ความถีว่ทิยใุนการ
กําจัดแมลง การใช ้Nuclear Magnetic Resonance เป็นตน้ 

2. กรณีใชเ้ทคโนโลยทีีทั่นสมัย   เชน่ การใชเ้ครือ่ง คัดแยกสี
เมล็ดพชื การอบไอน้ําฆา่ไข่แมลงวัน ผลไม ้ การเคลอืบ
ผวิเมล็ดพชื  เป็นตน้ 

3. กจิการคัดคุณภาพขา้วตอ้งใชเ้ทคโนโลยขัีน้สงู เทา่นัน้ 

A 2  
 
 
 
 

A 3 

1.9 กจิการผลติแป้งแปรรูป  (โมดไิฟดส์ตาร์ช) หรอืแป้ง
จากพชืทีม่คุีณสมบัตพิเิศษ 

 A 3 

1.10 กจิการผลติน้ํามันหรอืไขมันจากพชืหรอื สัตว ์
(ยกเวน้น้ํามันจากถ่ัวเหลอืง) 

1. ผลติภัณฑน้ํ์ามันดบิและน้ํามันกึง่บรสิทุธิจ์าก พชื ตอ้ง
เริม่ตน้จากผลติผลทางการเกษตร 

2. ผลติภัณฑน้ํ์ามันบรสิทุธิจ์ากพชื ตอ้งเริม่ตน้ จาก
ผลติผลทางการเกษตรหรอืน้ํามันดบิ 

A 3 

1.11  กจิการผลติสารสกัดจากวัตถุดบิทาง ธรรมชาต ิหรอื
ผลติภัณฑจ์ากสารสกัด จากวัตถุดบิทางธรรมชาต ิ
(ยกเวน้ยา สบู่ ยาสระผม ยาสฟัีน และ
เครือ่งสําอาง) 

 A 4 

1.12 กจิการผลติสารออกฤทธิ ์ (Active 
Ingredient) จากวัตถุดบิทางธรรมชาต ิ

ตอ้งมกีารสนับสนุนดา้นการศกึษาทางวชิาการ เรือ่งการ
ออกฤทธิ ์ และความเป็นพษิ 

A 2 

1.13  กจิการฟอกหนังสัตว ์หรอืแต่งสําเร็จ หนังสัตว ์ 1. ตอ้งใชเ้ทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม เชน่ ลดการ
ใชส้ารเคม ี หรอืนําเอนไซม ์หรอื ตัวเร่งชวีภาพ 
(Biological Catalyst) มาใช ้ทดแทนการใชส้ารเคม ี เป็น
ตน้ 

2. เฉพาะกจิการฟอกหนังสัตว ์ ตอ้งตัง้ในนคิม หรอืเขต
อตุสาหกรรมทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิ 

A 3 

1.14  กจิการผลติผลติภัณฑจ์ากยางธรรมชาต ิ(ยกเวน้
ยางรัดของ ลูกโป่ง และแหวน ยาง) 
1.14.1   กจิการแปรรูปยางขัน้ตน้  

 
1.14.2   กจิการผลติผลติภัณฑจ์ากยาง 

ธรรมชาต ิ

  
 
 
 
 

A 4 
 

A 2 
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ประเภทกจิการ เงือ่นไข สทิธแิละ 
ประโยชน์ 

1.15  กจิการผลติผลติภัณฑจ์ากผลพลอยได ้หรอืเศษวัสดุ
ทางการเกษตร (ยกเวน้ทีม่ ีขัน้ตอนการผลติไม่
ซบัซอ้น เชน่ อบแหง้ ตากแหง้ เป็นตน้) 

A 4 

1.16  กจิการผลติเชือ้เพลงิจากผลผลติ การเกษตร 
รวมทัง้เศษวัสดุ หรอืขยะ หรอืของเสยีทีไ่ด ้
จากผลผลติทางการ เกษตร 
1.16.1   กจิการผลติเชือ้เพลงิจากผลผลติ 

การเกษตร 
1.16.2   กจิการผลติเชือ้เพลงิจากเศษ วัสด ุหรอื

ขยะ หรอืของเสยีทีไ่ด ้จากผลผลติทาง
การเกษตร  (เชน่ Biomass to Liquid 
(BTL) ก๊าซ ชวีภาพจากน้ําเสยี) 

1.16.3   กจิการผลติเชือ้เพลงิชวีมวลอัด 

A 2 

A 2 

A 3 

1.17 กจิการผลติหรอืถนอมอาหาร เครือ่งดืม่ วัตถเุจอืปน
อาหาร (Food Additive) หรอื สิง่ปรุงแต่งอาหาร 
(Food Ingredient) โดยใชเ้ทคโนโลยทีีทั่นสมัย 
(ยกเวน้ 
น้ําดืม่ ไอศกรมี ลูกอม ช็อคโกแลต หมากฝร่ัง 
น้ําตาล น้ําอัดลม เครือ่งดืม่ ทีม่แีอลกอฮอล ์
เครือ่งดืม่ทีม่คีาเฟอนี แป้งจากพชื เบเกอรี ่
บะหมีก่ ึง่สําเร็จรูป ซปุไกส่กัด และรังนก) 

1. ไมใ่หก้ารสง่เสรมิโครงการทีม่เีฉพาะ กระบวนการผสม
หรอืทําใหเ้จอืจางเทา่นัน้

2. สําหรับโครงการทีม่กีระบวนการหมัก ตอ้งใช ้หัวเชือ้ที่
ผ่านการศกึษาวจัิยมาแลว้

 

A 3 
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หมายเหตุ: ประเภทกจิการ 1.21 สิน้สดุการใหก้ารสง่เสรมิการลงทนุ 

 
ประเภทกจิการ 

 
เงือ่นไข สทิธแิละ 

ประโยชน์ 
1.19 กจิการหอ้งเย็น   หรอืกจิการหอ้งเย็นและ ขนส่งหอ้ง

เย็น 
 B 1 

1.20  กจิการศูนยก์ลางการคา้สนิคา้เกษตร 1. ตอ้งมทีีด่นิไมน่อ้ยกวา่  50 ไร ่
2. ตอ้งมพีืน้ทีสํ่าหรับประกอบกจิการ  และบรกิาร 

เกีย่วกับสนิคา้เกษตร  ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ  60 
ของพืน้ทีทั่ง้หมด โดยตอ้งจัดใหม้พีืน้ทีสํ่าหรับ 
แสดง หรอืซือ้ขายสนิคา้เกษตร ศนูยป์ระมูล 
สนิคา้ หอ้งเย็น และคลังสนิคา้ 

3. ตอ้งใหบ้รกิารตรวจสอบ คัดคุณภาพ  และ 
ตรวจสารพษิตกคา้ง 

A 3 

 
1.22  กจิการผลติอาหารสัตวห์รอืสว่นผสม อาหาร

สัตว ์

 B 1 

  7.9.1.6 กจิการนคิมหรอืเขต อุตสาหกรรมยาง  
จะตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการกําหนด 

 
A 3 

 

7.9.1.8 กจิการนคิมหรอืเขต อุตสาหกรรมดา้น นวัตกรรม 
อาหาร 

1. ตอ้งเป็นพืน้ทีท่ีไ่ดรั้บความเห็นชอบจาก 
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีละสํานักงาน
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน 

2. ตอ้งมโีครงสรา้งพืน้ฐานดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม ทีพ่รอ้มสนับสนุน การวจัิยพัฒนาเชงิพาณิชย ์
เชน่ หอ้งปฏบัิต ิการวจัิยพัฒนา โรงงานตน้แบบ พืน้ที่
ทดลอง ผลติ พืน้ทีท่ดสอบตลาด (Living Lab) และ 
พืน้ทีใ่หเ้ชา่สําหรับจัดตัง้ศูนยว์จัิยพัฒนาและ นวัตกรรม
ของภาคเอกชน เป็นตน้ 

3. ตอ้งมหีอ้งปฏบัิตกิารกลาง  (Central Lab) ที ่มเีครือ่งมอื
และอุปกรณ์ทีจํ่าเป็นสําหรับการ วจัิยพัฒนาและนวัตกรรม 
รวมทัง้มนัีกเทคนคิ (Technician) ประจําเครือ่งมอืและ
อปุกรณ์ ทีพ่รอ้มสนับสนุนการ ทําวจัิยพัฒนาและ 
นวัตกรรมของภาคเอกชน 

4. ตอ้งมสีิง่อํานวยความสะดวกใหบ้รกิารกับผูท้ี ่อยูใ่นพืน้ที ่
เชน่ หอ้งประชมุสัมมนา ระบบ การสือ่สาร ระบบไฟฟ้า
สํารอง เป็นตน้ 

5.    ตอ้งมรีะบบบําบัดน้ําเสยีและสิง่ปฏกิูลที ่เหมาะสมตาม    
มาตรฐานทีก่ฎหมายกําหนด 

A 1 
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กองบรหิารการลงทนุ 1: Biotechnology 

 

 
ประเภทกจิการ 

 
เงือ่นไข สทิธแิละ 

ประโยชน์ 
6.2 กจิการผลติเคมภัีณฑห์รอืพอลเิมอรท์ีเ่ป็น มติรต่อ

สิง่แวดลอ้ม หรอืผลติภัณฑจ์าก พอลเิมอรท์ีเ่ป็น
มติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
6.2.1 กจิการผลติเคมภัีณฑห์รอื พอลิ

เมอรท์ีเ่ป็นมติรต่อ สิง่แวดลอ้ม
หรอืการผลติ ผลติภัณฑท์ีข่ึน้ รูป
ต่อเน่ือง จากการผลติพอลเิมอรท์ี ่
เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มใน 
โครงการเดยีวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.2.2 กจิการผลติผลติภัณฑจ์าก พอลิ

เมอรท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่ แวดลอ้ม 

 
 
 
 
 

1. ตอ้งเป็นการผลติเคมภัีณฑห์รอืพอลเิมอรท์ีม่ ีผลกระทบ
ต่อสิง่แวดลอ้มโดยรวมตลอดวงจร ชวีตินอ้ยลง โดยมี
การรับรองหรือตรวจสอบ ไดว้่ามกีารใชวั้ตถุดบิจากแหล่ง
ทรัพยากร หมนุเวยีน   (Renewable Resource) หรอื การใช ้
นวัตกรรมเทคโนโลยเีคมทีีย่ั่งยนื (Sustainable Green 
Chemistry) ในการผลติ หรอืเป็นผลติภัณฑท์ีส่ลายตัวได ้
ทางชวีภาพ โดยไม่ก่อใหเ้กดิสารพษิ เป็นตน้ 

2. ตอ้งไดรั้บการประเมนิการลดผลกระทบต่อ 
สิง่แวดลอ้มตามมาตรฐานสากล  เชน่ การ ประเมนิ  
Life Cycle Assessment (LCA) เป็นตน้ ก่อนเปิด
ดําเนนิการ  

 
 
ตอ้งมกีระบวนการขึน้รปูจากพลาสตกิหรอื พอลเิมอร์
ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

 
 
 
 
 

A 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 3 

7.12  กจิการเทคโนโลยชีวีภาพ 
(Biotechnology) 
7.12.1  กจิการวจัิยและพัฒนา  และ/หรอื 

อุตสาหกรรมการผลติเมล็ดพันธุ ์หรอืการ
ปรับปรงุพันธุพ์ชื สัตว ์และจุลนิทรยี ์ที่
ใชเ้ทคโนโลย ีชวีภาพ  

 
7.12.2  กจิการวจัิยและพัฒนา  และ/ หรอื 

อุตสาหกรรมการผลติสาร เวชภัณฑท์ี่
ใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพ 

 
หากตัง้อยูใ่นเขตวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิ
หรอืไดรั้บความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ ใหไ้ดรั้บการลดหย่อน
ภาษีเงนิได ้นิตบิคุคลสําหรับกําไรสุทธริอ้ยละ  50 เป็นระยะเวลา 
5 ปี นับแต่วันทีกํ่าหนดระยะเวลาการยกเวน้ภาษี เงนิไดน้ติิ
บุคคลสิน้สดุลง 

 
 
 

A 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 1 
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ประเภทกจิการ 
 

เงือ่นไข สทิธแิละ 
ประโยชน ์

7.12.3  กจิการวจัิยและพัฒนา  และ/หรอื 
อตุสาหกรรมการผลติชดุตรวจ วนิจิฉัยทาง
การแพทย์ การเกษตร อาหาร และ
สิง่แวดลอ้ม  

 
7.12.4  กจิการวจัิยและพัฒนา  และ/หรอื 

อุตสาหกรรมการผลติทีใ่ชเ้ซลล ์
จุลนิทรยี ์ เซลลพ์ชื และเซลล ์สัตว ์ ใน
การผลติสารชวีโมเลกุล และสารออก
ฤทธิช์วีภาพ  

7.12.5  กจิการผลติวัตถดุบิ  และ/หรอื วัสดุจําเป็น
ทีใ่ชเ้พือ่การวจัิยและ พัฒนา การ
ทดลอง การทดสอบ การควบคมุ
คณุภาพ  และ/หรอื การผลติผลติภัณฑ์
ชวีภาพ  

7.12.6   กจิการบรกิารดา้นการตรวจ วเิคราะห ์
และ/หรอื สังเคราะห ์สารชวีภาพ 
และ/หรอื ควบคุม คุณภาพ และ/หรอื 
ตรวจสอบ ยนืยันความถูกตอ้ง 

เฉพาะประเภทกจิการ 7.12.1 - 7.12.4 จะไดรั้บสทิธแิละประโยชน์
ยกเวน้อากรขาเขา้ สําหรับของทีนํ่าเขา้มาเพือ่ใชใ้นการวจัิยและ
พัฒนา รวมทัง้การทดสอบทีเ่กีย่วขอ้ง โดยจะอนุมัต◌ใิห ้คราว
ละ 1 ปี ซึง่ของนําเขา้ทีจ่ะไดรั้บการยกเวน้ อากรจะตอ้งไม่ใช่
เครือ่งจักร หรอืวัตถุดบิและวัสดุ จําเป็นทีส่ามารถนําเขา้โดย
ไดรั้บสทิธยิกเวน้อากร ขาเขา้สําหรับเครือ่งจักรหรอืวัตถุดบิและ
วัสดุจําเป็น ทัง้น้ี ตามชนดิ ปรมิาณ ระยะเวลา เงือ่นไข และวธิ ี
การทีป่ระกาศกําหนด 

A 1 
 
 
 
 
 
 

A 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 1 

8.1 กจิการพัฒนาเทคโนโลยเีป้าหมาย 
8.1.1 กจิการพัฒนา   Biotechnology 
 

1. จะตอ้งมขัีน้ตอนการพัฒนาเทคโนโลย ีเป้าหมายทีใ่ชเ้ป็น
ฐานในกระบวนการผลิตหรือ ใหบ้ริการในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ตามที ่คณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบ 

2. จะตอ้งมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี   โดยร่วม มือกับ
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย  ตามรูปแบบที่
คณะกรรมการกําหนด  เช่น Technology Research 
Consortium เป็นตน้ 

3. หากตัง้อยู่ในเขตวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทีไ่ดรั้บการ
สง่เสรมิ หรอืไดรั้บความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ ให ้
ไดรั้บการลดหย่อนภาษี เงนิไดน้ติบิุคคลสําหรับกําไรสทุธิ
ทีไ่ดจ้ากการ ลงทุนในอัตรารอ้ยละ 50 ของอัตราปกต ิ
เป็น ระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันทีกํ่าหนดระยะเวลา การ
ยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิุคคลสิน้สุดลง 

4. สามารถขอรับสทิธแิละประโยชน์เพิม่เติม ตามคุณค่า
ของโครงการ  (Merit-based Incentives) ได ้ โดยไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีเงนิได ้นติบิคุคลรวมแลว้ไมเ่กนิ  13 ปี 

5. จะไดรั้บสทิธแิละประโยชน์ยกเวน้อากรขาเขา้ สําหรับ
ของทีนํ่าเขา้มาเพื่อใชใ้นการวจัิยและพัฒนารวมทัง้การ
ทดสอบทีเ่กีย่วขอ้ง 

ยกเวน้ ภาษี 
เงนิได ้นติิ

บุคคล 
10 ปี มา
กําหนด 
วงเงนิ 
ภาษี 
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คูมือการขอรับการสงเสริมการลงทุน  2560 
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กองบริหารการลงทุน 1: Healthcare & Medical 
 

  
ประเภทกิจการ 

 
เง่ือนไข สิทธิและ 

ประโยชน 
1.18 กิจการผลิตอาหารทางการแพทย (Medical Food) 

หรือผลิตภัณฑเสริม อาหาร  (Food 
Supplement) 

1. สําหรับกิจการผลิตอาหารทางการแพทย ตองไดรับการข้ึน
ทะเบียน “อาหารทางการ แพทย” จากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร และยา หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเปน
มาตรฐานสากล 

2. สําหรับกิจการผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
2.1 ตองไดรับการข้ึนทะเบียน  “ผลิตภัณฑ 

เสริมอาหาร” จากสํานักงานคณะ 
กรรมการอาหารและยา หรือหนวยงาน 
อ่ืนท่ีเปนมาตรฐานสากล 

2.2 ตองมีกระบวนการสกัดเพ่ือใหได   Active 
Ingredient 

A 2 

3.11  กิจการผลิตเคร่ืองมือแพทยหรือช้ินสวน 
3.11.1   กิจการผลิตเคร่ืองมือแพทยท่ี 

จัดอยูในประเภทความเส่ียงสูง 
หรือเทคโนโลยีสูง (เชน เคร่ือง 
X-Ray เคร่ือง MRI เคร่ือง CT 
Scan และวัสดุฝงในรางกาย 
เปนตน) หรือเคร่ืองมือแพทยท่ี 
มีการนําผลงานวิจัยภาครัฐ  หรือ 
ท่ีดําเนินการรวมกับภาครัฐไป 
ผลิตเชิงพาณิชย) 

 

 

3.11.2   กิจการผลิตเคร่ืองมือแพทยชนิด อ่ืนๆ 
(ยกเวนการผลิตเคร่ืองมือ แพทยจากผา
หรือเสนใยชนิด ตางๆ) 

 

 

3.11.3   กิจการผลิตเคร่ืองมือแพทยจาก ผา หรือ
เสนใยชนิดตางๆ เชน เส้ือกาวน ผา
คลุม หมวก ผา ปดปากและจมูก ผา
กอซ และ สําลี เปนตน 

 
1. กรณีท่ีมีการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 
2. กรณีท่ีไมมีการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีการผลิตผากอซหรือสําลี ตองเร่ิมตนจากผา ฝายดิบ 
หรือใยฝาย 

 
A 1 
A 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 3 
 
 
 
 
 
 

A 4 
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ประเภทกิจการ 

 
เง่ือนไข สิทธิและ 

ประโยชน 
6.9 กิจการผลิตสารออกฤทธ์ิสําคัญในยา 

(Active Pharmaceutical Ingredients) 
ตองเปนการผลิตสารออกฤทธ์ิ  หรือวัตถุดิบทาง 
เภสัชกรรม   (Active Pharmaceutical Ingredients: 
APIs) 

A 2 

6.10  กิจการผลิตยา 1. กรณีการผลิตยาแผนปจจุบัน   ตองไดรับการ รับรอง
มาตรฐาน   GMP ตามแนวทาง  PIC/S ภายใน 2 ป นับ
แตวันครบเปดดําเนินการ 

2. กรณีการผลิตยาแผนโบราณ   ตองไดรับการ รับรอง
มาตรฐาน   GMP ภายใน 2 ป นับแต วันครบเปด
ดําเนินการ 

3. ในกรณีการปรับปรุงกิจการเดิม จะอนุญาตให นํา
เคร่ืองจักรเดิมมาใชในโครงการที ไดรับการ สงเสริมได 
แตไม ใหนับเปนมูลคาเงินลงทุน ของโครงการ 

 A 3 

 
6.15 กิจการผลิตส่ิงปรุงแตงสําหรับประทิน รางกาย 

เชน สบู ยาสระผม ยาสีฟน เคร่ืองสําอาง 

 
1. ตองต้ังสถานประกอบการในเขตพัฒนา เศรษฐกิจ

พิเศษ 
2. ตองย่ืนคําขอรับการสงเสริมการลงทุนภายใน วันท่ี 30 

ธันวาคม 2561 

A 2 
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