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คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2560

หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจำกกำรเกษตร

ประเภทกิจการ เงื่อนไข
สิทธิและ
ประโยชน์

1.1 กิจการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์  
ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนาโน และสารป้องกัน
ก�าจัดศัตรูพืชชีวภัณฑ์

 

1. ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ย
อินทรีย์เคมีนาโน ต้องได้รับการขึ้นทะเบียน
และใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเพื่อการค้าจาก 
กรมวิชาการเกษตร 

2. ผลิตภัณฑ์สารป้องกันก�าจัดศัตรูพืช ต้องได้
รับการขึ้นทะเบียน และใบอนุญาตผลิตสาร
ป้องกันก�าจัดศัตรูพืชจากกรมวิชาการเกษตร 

3. ต้องใช้หัวเชื้อ หรือนวัตกรรมที่มีเอกสารเชิง
วิชาการสนับสนุน

A 3

1.2 กิจการปรับปรุงพันธุ์พืช หรือสัตว์  
(ที่ไม่เข้าข่ายกิจการเทคโนโลยีชีวภาพ)

1. ต้องมีกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาในโครงการ
2. ส�าหรับการปรับปรุงพันธุ์พืชที่มีความอ่อนไหว

ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้อง
มีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 
ของทุนจดทะเบียน 

3. รายได้จากการขยายพันธุ์พืช อันเกิดจากการ
ปรับปรุงพันธุ์พืชในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 
ถือเป็นรายได้ที่ได้รับการส่งเสริม ทั้งนี้ ไม่รวม
ถึงการขยายพันธุ์มันส�าปะหลัง

4. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ได้รับการส่งเสริมหรือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิร้อยละ 50 เป็น
ระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ก�าหนดระยะเวลา
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง

5. ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้านวิจัย
และ พัฒนาไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท ต่อปี

A 3

1.3 กิจการปลูกไม้เศรษฐกิจ  
(ยกเว้นยูคาลิปตัส) 

1. ต้องมีพื้นที่เพาะปลูกในบริเวณใกล้เคียงกัน
ไม่น้อยกว่า 300 ไร่ โดยมีพื้นที่ติดกันไม่น้อย
กว่า 50 ไร่

2. ต้องมีกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาในโครงการ
3. ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

A 1

1.4 กิจการอบพืชและไซโล B 1
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1.5 กิจการขยายพันธุ์สัตว์หรือเลี้ยงสัตว์
1.5.1  กิจการขยายพันธุ์ปศุสัตว์หรือ 

สัตว์น�้า 

1.5.2  กิจการเลี้ยงปศุสัตว์หรือสัตว์น�้า 
(ยกเว้นกุ้ง)

1. ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ใช้โรงเรือน
ระบบปิด มีระบบระบายอากาศ เพื่อท�าให้
อากาศในโรงเรือนอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม
ตลอดเวลา มีระบบการให้น�้าและอาหาร
อัตโนมัติ มีมาตรการและระบบป้องกันพาหะ
น�าโรคเข้าสู่ฟาร์ม มีระบบเซ็นเซอร์การตรวจ
นับจ�านวนสัตว์ เป็นต้น

2. ต้องมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ 
(Traceability)

3. ไม่ให้การส่งเสริมโครงการที่น�าไข่พันธุ์มาฟัก
ให้เป็นลูกสัตว์ โดยไม่มีกระบวนการเลี้ยงพ่อ
แม่พันธุ์

1. ต้องมีการขยายพันธุ์สัตว์ในโครงการด้วย
2. ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ใช้โรงเรือน

ระบบปิด มีระบบระบายอากาศเพื่อท�าให้อากาศ
ในโรงเรือนอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมตลอดเวลา 
มีระบบการให้น�้าและอาหารอัตโนมัติ และมี
มาตรการและระบบป้องกันพาหะน�าโรคเข้า 
สู่ฟาร์ม มีระบบเซ็นเซอร์การตรวจนับจ�านวน
สัตว์ และระบบป้องกันและลดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

3. ต้องมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)

A 4

A 4

1.6  กิจการฆ่าและช�าแหละสัตว์ 1. ต้องมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เช่น มีระบบ
ท�าให้สัตว์สลบ ราวแขวนสัตว์ ห้องเย็น ระบบ
ลดอุณหภูมิ การตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์ 
และการตรวจสอบสิ่งปลอมปน เป็นต้น

2. ต้องมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ 
(Traceability)

A 4

1.7  กิจการประมงน�้าลึก 1. เรือประมงอวนล้อมจับ ต้องมีขนาด 500 ตัน
กรอสขึ้นไป

2. เรือประมงเบ็ดราว ต้องมีขนาด 150 ตันกรอส 
ขึ้นไป

3. ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเดินเรือ อุปกรณ์หาฝูงปลา 
และอุปกรณ์ติดตามต�าแหน่งเรือ

A 3
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1.8  กิจการคัดคุณภาพ บรรจุ และเก็บรักษา
พืช ผัก ผลไม้ หรือดอกไม้

1. กรณีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น การใช้ระบบ
เซ็นเซอร์ตรวจสอบเนื้อในผลไม้ การใช้คลื่น
ความถี่วิทยุในการก�าจัดแมลง การใช้ Nuclear 
Magnetic Resonance เป็นต้น

2. กรณีใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การใช้เครื่อง
คัดแยกสีเมล็ดพืช การอบไอน�้าฆ่าไข่แมลงวัน
ผลไม้ การเคลือบผิวเมล็ดพืช เป็นต้น

3. กิจการคัดคุณภาพข้าวต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
เท่านั้น

A 2

A 3

1.9 กิจการผลิตแป้งแปรรูป (โมดิไฟด์สตาร์ช) 
หรือแป้งจากพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษ

A 3

1.10 กิจการผลิตน�้ามันหรือไขมันจากพืชหรือ
สัตว์ (ยกเว้นน�้ามันจากถั่วเหลือง)

1. ผลิตภัณฑ์น�้ามันดิบและน�้ามันกึ่งบริสุทธิ์จาก
พืช ต้องเริ่มต้นจากผลิตผลทางการเกษตร

2. ผลิตภัณฑ์น�้ามันบริสุทธิ์จากพืช ต้องเริ่มต้น
จากผลิตผลทางการเกษตร หรือน�้ามันดิบ

A 3

1.11 กิจการผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบทาง
ธรรมชาติ หรือผลิตภัณฑ์จากสารสกัด
จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ (ยกเว้นยา สบู่ 
ยาสระผม ยาสีฟัน และเครื่องส�าอาง)

A 4

1.12 กิจการผลิตสารออกฤทธิ์ (Active 
Ingredient) จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ

ต้องมีการสนับสนุนด้านการศึกษาทางวิชาการ
เรื่องการออกฤทธิ์ และความเป็นพิษ

A 2

1.13  กิจการฟอกหนังสัตว์ หรือแต่งส�าเร็จ 
หนังสัตว์ 

1. ต้องใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เช่น ลดการใช้สารเคมี หรือน�าเอนไซม์ หรือ
ตัวเร่งชีวภาพ (Biological Catalyst) มาใช้
ทดแทนการใช้สารเคมี เป็นต้น

2. เฉพาะกิจการฟอกหนังสัตว์ ต้องตั้งในนิคม
หรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม

A 3

1.14 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ
(ยกเว้นยางรัดของ ลูกโป่ง และแหวน
ยาง)
1.14.1 กิจการแปรรูปยางขั้นต้น 

1.14.2 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยาง
ธรรมชาติ

A 4

A 2
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1.15  กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้
หรือเศษวัสดุทางการเกษตร (ยกเว้นที่มี
ขั้นตอนการผลิตไม่ซับซ้อน เช่น อบแห้ง 
ตากแห้ง เป็นต้น)

A 4

1.16  กิจการผลิตเชื้อเพลิงจากผลผลิต
การเกษตร รวมทั้งเศษวัสดุ หรือขยะ 
หรือของเสียที่ได้จากผลผลิตทางการ
เกษตร
1.16.1  กิจการผลิตเชื้อเพลิงจากผลผลิต

การเกษตร
1.16.2 กิจการผลิตเชื้อเพลิงจากเศษ

วัสดุ หรือขยะ หรือของเสียที่ได้
จากผลผลิตทางการเกษตร (เช่น 
Biomass to Liquid (BTL) ก๊าซ
ชีวภาพจากน�้าเสีย) 

1.16.3 กิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัด

A 2

A 2

A 3

1.17 กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร เครื่องดื่ม 
วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive) หรือ
สิ่งปรุงแต่งอาหาร (Food Ingredient) 
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (ยกเว้น  
น�้าดื่ม ไอศกรีม ลูกอม ช็อคโกแลต 
หมากฝรั่ง น�้าตาล น�้าอัดลม เครื่องดื่ม 
ที่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน 
แป้งจากพืช เบเกอรี่ บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป 
ซุปไก่สกัด และรังนก)

1. ไม่ให้การส่งเสริมโครงการที่มีเฉพาะ
กระบวนการผสม หรือท�าให้เจือจางเท่านั้น

2. ส�าหรับโครงการที่มีกระบวนการหมัก ต้องใช้
หัวเชื้อที่ผ่านการศึกษาวิจัยมาแล้ว

ส�าหรับกิจการเคร่ืองดื่มให ้การส ่งเสริมเฉพาะ 
เครื่องดื่มจากพืช ผัก และผลไม้เท่านั้น

A 3

1.18 กิจการผลิตอาหารทางการแพทย์ 
(Medical Food) หรือผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร (Food Supplement)

1. ส�าหรับกิจการผลิตอาหารทางการแพทย์  
ต้องได้รับการขึ้นทะเบียน “อาหารทางการ
แพทย์” จากส�านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา หรือหน่วยงานอื่นที่เป็นมาตรฐานสากล 

2. ส�าหรับกิจการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
2.1  ต้องได้รับการขึ้นทะเบียน “ผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร” จากส�านักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา หรือหน่วยงาน
อื่นที่เป็นมาตรฐานสากล 

2.2 ต้องมีกระบวนการสกัดเพื่อให้ได้ Active 
Ingredient

A 2
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1.19  กิจการห้องเย็น หรือกิจการห้องเย็นและ
ขนส่งห้องเย็น

B 1

1.20  กิจการศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร 1. ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 50 ไร่
2. ต้องมีพื้นที่ส�าหรับประกอบกิจการ และบริการ

เกี่ยวกับสินค้าเกษตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ของพื้นที่ทั้งหมด โดยต้องจัดให้มีพื้นที่ส�าหรับ
แสดง หรือซื้อขายสินค้าเกษตร ศูนย์ประมูล
สินค้า ห้องเย็น และคลังสินค้า 

3. ต้องให้บริการตรวจสอบ คัดคุณภาพ และ
ตรวจสารพิษตกค้าง

A 3

1.22  กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสม
อาหารสัตว์

1. ต้องตั้งสถานประกอบการในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

2. ต้องยื่นค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายใน
วันที่ 30 ธันวาคม 2561

A 2

หมายเหตุ	ประเภทกิจการ	1.21	หมดเขตยื่นค�าขอรับส่งเสริมการลงทุน


