
คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน  2560 

 

 

 

 

 

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  

 
สําหรับกจิการเครือ่งดืม่ใหก้ารส่งเสรมิเฉพาะ เครือ่งดืม่จาก
พชื ผัก และผลไมเ้ทา่นัน้ 

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 
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