
อุุตสาหกรรม BCG 
กอุงส่งเสริมการลงทุุน 1

1

ประเภทกิิจกิารท่�ได้้รับกิารแกิ้ไขเพิ่ิ�มเติิม สามารถศึึกิษาเพิ่ิ�มเติิมได้้จากิ 

อุุตสาหกรรมเกษตรและอุาหาร
1.1	 กิิิิจกิิารเกิิษตรต้้นนำ�า	 เช่่น	กิิารปลููกิิไม้้เศรษฐกิิิจแลูะพืืช่พืลัูงงาน	กิิารขยาย 

พืันธุ์์�สััตว์�หรือเลู้�ยงสััตว์�	ประม้งนำ�าลูึกิิ	เป็นต้น

1.2	 กิิจิกิิารเกิิษตรแปรรูป	เช่่น	แป้ง	นำ�าม้นัหรอืไขม้นัจากิิพืชื่หรือสัตัว์�	กิิารฟอกิิหนัง 

หรือแต่งหนังสััตว์�	ผลูิตภััณฑ์�จากิิยางธุ์รรม้ช่าติ	กิิารผลิูตหรือถนอม้อาหาร	 

เครื�องดื่ื�ม้	 วั์ตถ์เจือปนอาหาร	สัิ�งปร์งแต่งอาหาร	ผลูิตภััณฑ์�เสัริม้อาหาร	 

กิิารผลิูตอาหารแห่งอนาคต	กิิารผลิูตอาหารสััตว์�	กิิารผลิูตเชื่�อเพืลูิงหรือ

แอลูกิิอฮอลู�จากิิผลูผลิูตทางกิิารเกิิษตร	ผลูิตภััณฑ์�จากิิสัารสักัิิดื่จากิิธุ์รรม้ช่าติ

หรือสัม้์นไพืร	เป็นต้น

1.3	 กิิิจกิิารเกิิษตรสัม้ัยใหม้่	 เช่่น	กิิารปรับปร์งพืันธ์ุ์�พืืช่หรือสััตว์�	กิิารผลูิตหรือ 

ให้บริกิิารระบบเกิิษตรสัม้ัยใหม้่	โรงงานผลูิตพืืช่	เป็นต้น	

1.4	 กิิจิกิิารสันบัสันน์อต์สัาหกิิรรม้เกิิษตร	แลูะอาหาร	เช่่น	กิิารผลูติป์�ย	กิิารอบพืชื่ 

แลูะไซโลู	กิิารคัดื่ค์ณภัาพืแลูะเก็ิิบรักิิษาผลิูตผลูทางกิิารเกิิษตร	ห้องเย็นหรือ 

ขนสั่งห้องเย็น	ศูนย�กิิลูางกิิารค้าสัินค้าเกิิษตร	เป็นต้น

อุุตสาหกรรมเทุคโนโลยีีชีีวภาพ
1.5	 กิิจิกิิารผลิูตผลิูตภัณัฑ์�จากิิเทคโนโลูยช้่ว้์ภัาพื	เช่่น	พืลูาสัติกิิช้่ว์ภัาพื	เคม้ช้้่ว์ภัาพื	

เทคโนโลูย้ช่้ว์ภัาพื	เป็นต้น

1.6	 กิิิจกิิารพืัฒนาเทคโนโลูย้ช่้ว์ภัาพื

อุุตสาหกรรมการแพทุยี์
2.1	 กิิจิกิิารผลูติผลูติภัณัฑ์�ทางกิิารแพืทย�	เช่่น	Non-Woven	Fabric	หรอืผลูติภัณัฑ์�

สั์ขอนาม้ัย	เครื�องม้ือแพืทย�	ยา	เป็นต้น

2.2		 กิิิจกิิารบริกิิารทางกิิารแพืทย�แลูะบริกิิารสัาธุ์ารณสั์ข	 เช่่น	สัถานพืยาบาลู	 

กิิารบริกิิารสัาธุ์ารณสั์ข	กิิิจกิิารว์ิจัยทางคลูินิกิิ	เป็นต้น
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อุุตสาหกรรม BCG

กอุงส่งเสริมการลงทุุน 1
หมวด 1 อุุตสาหกรรมการเกษตร อุาหาร และเทุคโนโลยีีชีีวภาพ

ประเภัทกิิิจกิิาร เงื�อนไข
กิิลู์่ม้กิิิจกิิาร
แลูะสัิทธุ์ิ
ประโยช่น�

อุุตสาหกรรมเกษตรและอุาหาร

1.1	 กิิิจกิิารเกิิษตรต้นนำ�า

1.1.1	 กิิิจกิิารปลููกิิไม้้เศรษฐกิิิจ	แลูะพืืช่พืลูังงาน

1.1.1.1	 กิิิจกิิารปลููกิิไม้้เศรษฐกิิิจ

1.1.1.2	 กิิิจกิิารปลููกิิพืืช่พืลูังงาน

1.	 ต้องม้้พืื�นท้�ติดื่กิิันไม้่น้อยกิิว์่า	50	ไร่

2.	 ต้องได้ื่ รับหนังสืัอรับรองกิิารขึ�นทะเบ้ยนท้�ดื่ิน 

เป็นสัว์นป่าจากิิกิิรม้ป่าไม้้หรือหน่ว์ยงานท้�กิิรม้ป่าไม้้ 

ม้อบหม้าย	กิิอ่นกิิารใช่ส้ัทิธุ์แิลูะประโยช่น�ยกิิเว์น้ภัาษ้

เงินไดื่้นิติบ์คคลู	ทั�งน้�	จะต้องไดื่้รับหนังสัือรับรอง 

กิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร	

3.	 ต้องไดื่้รับกิิารรับรองม้าตรฐานด้ื่านกิิารจัดื่กิิารป่าไม้้ 

ท้�เหม้าะสัม้	 เช่่น	Forest	Stewardship	Council	

(FSC),	Programme	for	the	Endorsement	of	Forest	

Certification	(PEFC)	หรือม้าตรฐานอื�นท้�เท้ยบเท่า	

เป็นต้น	กิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

1.	 ต้องม้้พืื�นท้�ติดื่กิิันไม้่น้อยกิิว์่า	50	ไร่	

2.	 ต้องไดื่้รับกิิารรับรองม้าตรฐานด้ื่านกิิารจัดื่กิิาร 

กิิารปลููกิิท้�เหม้าะสัม้	 เช่่น	 Forest	Stewardship	

Council	(FSC),	Programme	for	the	Endorsement	

of	Forest	Certification	(PEFC)	หรือม้าตรฐานอื�น 

ท้�เท้ยบเท่า	เป็นต้น	กิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร	

A1

A1

1.1.2	 กิิิจกิิารขยายพืันธุ์์�สััตว์�หรือเลู้�ยงสััตว์� 1.	 ต้องม้้กิิารขยายพืันธุ์์�สััตว์�ในโครงกิิาร	

2.	 ต้องใช่้เทคโนโลูย้ท้�ทันสัม้ัย	เช่่น	โรงเรือนระบบปิดื่	

ระบบระบายอากิิาศ	ระบบกิิารให้นำ�าแลูะอาหาร

อัตโนม้ัติ	 ระบบป้องกัิินพืาหะนำาโรคเข้าสัู่ฟาร�ม้	

แลูะระบบป้องกิิันแลูะลูดื่ผลูกิิระทบต่อสัิ�งแว์ดื่ลู้อม้	

เป็นต้น	

3.	 ต้องม้้ระบบกิิารตรว์จสัอบย้อนกิิลัูบ	(Traceability)	

หรือระบบกิิารตรว์จสัอบย้อนกิิลูับท้� เท้ยบเท่า 

ตาม้ท้�คณะกิิรรม้กิิารเห็นช่อบ

A3
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4.	 ต้องไดื่้รับกิิารรับรองม้าตรฐานด้ื่านกิิารจัดื่กิิาร 

กิิารเลู้�ยงสััตว์�	 เช่่น	Good	Agricultural	Practice	

(GAP)	 หรือม้าตรฐานอื�นท้� เท้ยบเท่า	 เป็นต้น	 

กิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

1.1.3	 กิิิจกิิารฆ่่าแลูะช่ำาแหลูะสััตว์� 1.	 ต้องม้้กิิรรม้วิ์ธุ้์กิิารผลิูตท้�ทันสัม้ัย	เช่่น	ระบบทำาให้ 

สััตว์�สัลูบ	ราว์แขว์นสััตว์�	ห้องเย็น	ระบบลูดื่อ์ณหภัูม้ิ	

แลูะกิิารตรว์จสัอบสัิ�งปลูอม้ปน	เป็นต้น	

2.	 ต้องม้้ระบบกิิารตรว์จสัอบย้อนกิิลัูบ	(Traceability)	

หรือระบบกิิารตรว์จสัอบย้อนกิิลูับท้� เท้ยบเท่า 

ตาม้ท้�คณะกิิรรม้กิิารเห็นช่อบ

3.	 ต้องได้ื่รับกิิารรับรองม้าตรฐานสัำาหรับโรงฆ่่าสััตว์�	

เช่่น	Good	Manufacturing	Practice	(GMP)	หรือ 

ม้าตรฐานอื�นท้� เท้ยบเท่า	 เป็นต้น	 กิิ่อนว์ันครบ 

เปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร	

A3

1.1.4	 กิิิจกิิารประม้งนำ�าลูึกิิ ต้องได้ื่รับใบอน์ญาตทำากิิารประม้งนอกิิน่านนำ�าไทย 

จากิิกิิรม้ประม้ง	 ก่ิิอนกิิารใช้่สัิทธุ์ิแลูะประโยช่น�ยกิิเว้์น 

ภัาษ้เงินไดื่้นิติบ์คคลู	ทั�งน้�	 จะต้องไดื่้รับใบอน์ญาต 

กิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

A3

1.2	กิิิจกิิารเกิิษตรแปรรูป

1.2.1	 กิิิจกิิารผลูิตแป้งจากิิพืืช่

1.2.1.1	 กิิิจกิิารผลิูตแป้งอินทร้ย�	(Organic	

Starch	or	Organic	Flour)

ต้องไดื่้รับกิิารรับรองม้าตรฐานเกิิษตรอินทร้ย�	 เช่่น	

International	Federation	of	Organic	Agriculture	

Movements	(IFOAM),	Canada	Organic	Regime	

(COR),	The	National	Organic	Program	(NOP)	

หรือม้าตรฐานอื�นท้� เท้ยบเท่า	 เป็นต้น	 กิิ่อนว์ันครบ 

เปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

A2

1.2.1.2	 กิิิจกิิารผลูิตแป้งแปรรูป	(Modified	

S ta rch)	 หรือแป้ งจากิิพืืช่ท้� ม้้

ค์ณสัม้บัติพืิเศษ

A3

1.2.1.3	 กิิจิกิิารผลิูตแปง้ดื่บิ	(Native	Starch	

or	Native	Flour)

1.	 ต้องใช้่เทคโนโลูย้ท้�เป็นม้ิตรต่อสัิ�งแว์ดื่ลู้อม้	 เช่่น	

กิิารนำานำ�ากิิลูับม้าใช่้ใหม้่	 กิิารคว์บค์ม้ม้ลูภัาว์ะ 

ทางอากิิาศ	เป็นต้น

2.	 ต้องไดื่้รับกิิารรับรองม้าตรฐานดื่้านสัิ�งแว์ดื่ลู้อม้	เช่่น	

ISO	14000	หรือม้าตรฐานอื�นท้�เท้ยบเท่า	 เป็นต้น	 

กิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

A4
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1.2.2	 กิิจิกิิารผลูตินำ�าม้นัหรอืไขม้นัจากิิพืชื่หรอืสัตัว์� A3

1.2.3	 กิิจิกิิารฟอกิิหนังสัตัว์�	หรอืแต่งสัำาเรจ็หนงัสัตัว์� 1.	 ต้องใช้่เทคโนโลูย้ท้�เป็นม้ิตรต่อสัิ�งแว์ดื่ลู้อม้	 เช่่น	 

ลูดื่กิิารใช่ส้ัารเคม้	้หรือนำาเอนไซม้�	หรือตวั์เรง่ช้่ว์ภัาพื	

(Biological	Catalyst)	ม้าใช่้ทดื่แทนกิิารใช่้สัารเคม้้	

เป็นต้น

2.	 เฉพืาะกิิิจกิิารฟอกิิหนั งสััตว์� 	 ต้องตั� ง ในนิคม้ 

หรือเขตอ์ตสัาหกิิรรม้ท้� ไดื่้รับกิิารสั่งเสัริม้หรือ 

ในเขตประกิิอบกิิารอ์ตสัาหกิิรรม้ฟอกิิหนัง	 ซึ�ง 

เป็นเขตประกิิอบกิิารอ์ตสัาหกิิรรม้	ตาม้ม้าตรา	30	

ของกิิฎหม้ายว่์าดื่ว้์ยโรงงาน	แลูะในกิิรณ้ขยายกิิิจกิิาร

หรือกิิารขอรับกิิารสั่งเสัริม้ตาม้ม้าตรกิิารยกิิระดัื่บ

อ์ตสัาหกิิรรม้	(Smart	and	Sustainable	Industry)	

จะอน์ญาตให้ตั�งในพืื�นท้�สัถานประกิิอบกิิารเดิื่ม้ไดื่้	

โดื่ยจะต้องม้้ม้าตรกิิารลูดื่ผลูกิิระทบต่อสัิ�งแว์ดื่ลู้อม้

A3

1.2.4	 กิิิจกิิารผลูิตผลูิตภััณฑ์�จากิิยางธุ์รรม้ช่าติ	

1.2.4.1	 กิิิ จ กิิ า ร ผ ลิู ต ผ ลิู ต ภัั ณ ฑ์� จ า กิิ 

ยางธุ์รรม้ช่าติ	

1.	 ไม่้ให้ส่ังเสัริม้กิิารผลูติยางรดัื่ของ	ลูกูิิโป่ง	แลูะแหว์นยาง

2.	 ต้องม้้ปริม้าณกิิารใช่้ยางธุ์รรม้ช่าติเป็นว์ัตถ์ดื่ิบ 

ไม้่น้อยกิิว่์าร้อยลูะ	51	ของปริม้าณกิิารใช่้ว์ัตถ์ดื่ิบ 

ในโครงกิิาร

A2

1.2.4.2	 กิิิจกิิารแปรรูปยางขั�นต้น A4

1.2.5	 กิิิจกิิารผลิูตหรือถนอม้อาหาร	 เครื�องดื่ื�ม้	 

ว์ตัถเ์จอืปนอาหาร	(Food	Additive)	สัิ�งปร์งแต่ง 

อาหาร	(Food	Ingredient)	หรือผลูิตภััณฑ์�

เสัริม้อาหาร	(Dietary	Supplement)	ท้�ใช่้

เทคโนโลูย้ท้�ทันสัม้ัย

ไม่้ให้ส่ังเสัรมิ้กิิารผลูตินำ�าตาลูทราย	นำ�าผลูไม้้เจอืจาง	เครื�องดื่ื�ม้ 

เกิิลูือแร่	 เครื�องดืื่�ม้ให้พืลัูงงาน	 เครื�องดืื่�ม้แอลูกิิอฮอลู�	 

นำ�าบริโภัค	นำ�าโซดื่าทั�งท้�ม้ก้ิิารแตง่กิิลูิ�นรสัแลูะไม่้แตง่กิิลูิ�นรสั	 

นำ�าอัดื่ลูม้	นำ�าดื่ื�ม้ผสัม้ว์ิตาม้ิน	แลูะนำ�าดื่ื�ม้ท้�ม้้สั่ว์นผสัม้ 

ของสัิ�งปร์งแต่งอื�นๆ	

A3

	 1.2.6.	กิิจิกิิารผลิูตอาหารแหง่อนาคต	(Future	Food)

1.2.6.1	 กิิิจกิิารผลูิตอาหารท้�ม้้คำากิิลู่าว์อ้าง

ทางสั์ขภัาพื	(Health	Claim)	

1.	 ไม้่ให้สั่งเสัริม้กิิารผลูิตนำ�าตาลูทราย	นำ�าผลูไม้้เจือจาง	

เครื�องดื่ื�ม้เกิิลูือแร่	 เครื�องดื่ื�ม้ให้พืลูังงาน	เครื�องดื่ื�ม้

แอลูกิิอฮอลู�	นำ�าบรโิภัค	นำ�าโซดื่าทั�งท้�ม้ก้ิิารแต่งกิิลูิ�นรสั 

แลูะไม่้แตง่กิิลูิ�นรสั	นำ�าอดัื่ลูม้	นำ�าดื่ื�ม้ผสัม้วิ์ตาม้นิ	แลูะ

นำ�าดื่ื�ม้ท้�ม้้สั่ว์นผสัม้ของสัิ�งปร์งแต่งอื�นๆ

2.	 ต้องไดื่้รับกิิารประเมิ้นกิิารกิิลู่าว์อ้างทางสั์ขภัาพื 

จากิิสัำานักิิงานคณะกิิรรม้กิิารอาหารแลูะยา	หรือ

หน่ว์ยงานอื�นท้�เท้ยบเท่า	กิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

A2
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1.2.6.2	 กิิิจกิิารผลูิตอาหารใหม้่	(Novel	

Food)

1.2.6.3	 กิิจิกิิารผลิูตอาหารอินทร้ย�	(Organic	 

Food)

1.	 ไม้่ให้สั่งเสัริม้กิิารผลูิตนำ�าตาลูทราย	นำ�าผลูไม้้เจือจาง	

เครื�องดื่ื�ม้เกิิลูือแร่	 เครื�องดื่ื�ม้ให้พืลูังงาน	เครื�องดื่ื�ม้

แอลูกิิอฮอลู�	นำ�าบรโิภัค	นำ�าโซดื่าทั�งท้�ม้ก้ิิารแต่งกิิลูิ�นรสั 

แลูะไม่้แตง่กิิลูิ�นรสั	นำ�าอดัื่ลูม้	นำ�าดื่ื�ม้ผสัม้วิ์ตาม้นิ	แลูะ

นำ�าดื่ื�ม้ท้�ม้้สั่ว์นผสัม้ของสัิ�งปร์งแต่งอื�นๆ

2.	 ต้องได้ื่รับกิิารขึ�นทะเบ้ยนอาหารใหม่้จากิิสัำานักิิงาน	

คณะกิิรรม้กิิารอาหารแลูะยา	หรือหน่ว์ยงานอื�น 

ท้�เท้ยบเท่า	กิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

1.	 ไม้่ให้สั่งเสัริม้กิิารผลูิตนำ�าตาลูทราย	นำ�าผลูไม้้เจือจาง		

เครื�องดื่ื�ม้เกิิลูือแร่	 เครื�องดื่ื�ม้ให้พืลูังงาน	เครื�องดื่ื�ม้	

แอลูกิิอฮอลู�	นำ�าบรโิภัค	นำ�าโซดื่าทั�งท้�ม้ก้ิิารแต่งกิิลูิ�นรสั 

แลูะไม่้แตง่กิิลูิ�นรสั	นำ�าอดัื่ลูม้	นำ�าดื่ื�ม้ผสัม้วิ์ตาม้นิ	แลูะ

นำ�าดื่ื�ม้ท้�ม้้สั่ว์นผสัม้ของสัิ�งปร์งแต่งอื�นๆ			

A2

A2

2.	 ต้องไดื่้รับกิิารรับรองม้าตรฐานเกิิษตรอินทร้ย�	 เช่่น		

International	Federation	of	Organic	Agriculture	

Movements	(IFOAM),	Canada	Organic	Regime	

(COR),	The	National	Organic	Program	(NOP)	

หรือม้าตรฐานอื�นท้�เท้ยบเท่า	 เป็นต้น	ก่ิิอนวั์นครบ 

เปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

1.2.6.4	 กิิิจกิิารผลูิตอาหารทางกิิารแพืทย�	

(Medical	Food)

1.	 ไม้่ให้สั่งเสัริม้กิิารผลูิตนำ�าตาลูทราย	นำ�าผลูไม้้เจือจาง	

เครื�องดื่ื�ม้เกิิลูือแร่	 เครื�องดื่ื�ม้ให้พืลูังงาน	เครื�องดื่ื�ม้

แอลูกิิอฮอลู�	นำ�าบรโิภัค	นำ�าโซดื่าทั�งท้�ม้ก้ิิารแต่งกิิลูิ�นรสั 

แลูะไม่้แตง่กิิลูิ�นรสั	นำ�าอดัื่ลูม้	นำ�าดื่ื�ม้ผสัม้วิ์ตาม้นิ	แลูะ

นำ�าดื่ื�ม้ท้�ม้้สั่ว์นผสัม้ของสัิ�งปร์งแต่งอื�นๆ

2.	 ต้องไดื่้รับกิิารขึ�นทะเบ้ยนอาหารทางกิิารแพืทย� 

จากิิสัำานักิิงานคณะกิิรรม้กิิารอาหารแลูะยา	หรือ

หน่ว์ยงานอื�นท้�เท้ยบเท่า	กิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

A2

1.2.7	 กิิิจกิิารผลูิตนำ�าตาลูทราย 1.	 ต้องไดื่้รับคว์าม้เห็นช่อบแผนกิิารเตร้ยม้ปริม้าณอ้อย

เข้าสัู่โรงงานจากิิสัำานักิิงานคณะกิิรรม้กิิารอ้อยแลูะ

นำ�าตาลูทราย	กิิ่อนยื�นขอรับกิิารสั่งเสัริม้

2.	 ต้องไดื่้ รับรองม้าตรฐานดื่้านสัิ� งแว์ดื่ลู้อม้	 เช่่น	 

ISO	14000	หรือม้าตรฐานอื�นท้�เท้ยบเท่า	 เป็นต้น	 

กิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

A4
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3.	 กิิำาหนดื่ว์งเงินสัำาหรบักิิารใช่ส้ัทิธุ์แิลูะประโยช่น�ยกิิเว์น้

ภัาษ้เงินไดื่้นิติบ์คคลูโดื่ยคำานว์ณจากิิเงินลูงท์น 

ดื่้านเครื�องจักิิรตาม้หลูักิิเกิิณฑ์�ของม้าตรกิิาร 

ยกิิระดื่ับอ์ตสัาหกิิรรม้	(Smart	and	Sustainable	

Industry)	ดื่้านกิิารปรับเปลู้�ยนเครื�องจักิิรแลูะระบบ 

อัตโนม้ัติ	ดื่้านกิิารใช่้พืลูังงานทดื่แทนหรือกิิารลูดื่ 

ผลูกิิระทบต่อสัิ�งแว์ดื่ลู้อม้	แลูะด้ื่านกิิารยกิิระดัื่บ 

ไปสัู่อ์ตสัาหกิิรรม้	4.0	ตาม้ท้�คณะกิิรรม้กิิารเห็นช่อบ	

(รายลูะเอ้ยดื่กิิารคำานว์ณเงินลูงท์นดื่้านเครื�องจักิิร

ตาม้หลัูกิิเกิิณฑ์�ของม้าตรกิิารยกิิระดัื่บอ์ตสัาหกิิรรม้	

ในหน้า	157,	160	-	161)

4.	 ทั� งกิิรณ้กิิารลูงท์นใหม่้แลูะกิิรณ้ขยายกิิิจกิิาร 

ไม้่สัาม้ารถขอรับสิัทธิุ์แลูะประโยช่น� เพืิ�ม้ เ ติม้ 

ดื่้านภัาษ้เงินไดื่้นิติบ์คคลูตาม้ม้าตรกิิารอื�นๆ	ไดื่้

1.2.8	 กิิิจกิิารผลิูตอาหารสััตว์�หรือ ส่ัว์นผสัม้ 

อาหารสััตว์�

1.2.8.1	 กิิิ จ กิิ า รผลูิ ตอ าหา รประกิิอบ 

กิิารรักิิษาโรคสัำาหรับสััตว์�เลู้�ยง

1.	 ต้องได้ื่รับกิิารขึ�นทะเบ้ยนอาหารสััตว์�คว์บค์ม้เฉพืาะ

ประเภัทอาหารสััตว์�เลู้�ยง	 ช่นิดื่อาหารประกิิอบ 

กิิารรักิิษาโรคสัำาหรับสััตว์�เลู้�ยง	หรือม้าตรฐานอื�น 

ท้�เทย้บเท่า	กิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

A2

2.	 ต้ อ ง ไ ดื่้ รั บ ร อ งม้ าต ร ฐ าน ร ะบบกิิา ร จั ดื่กิิ า ร 

คว์าม้ปลูอดื่ภััยของอาหาร	 เช่่น	 ISO	22000	หรือ

ม้าตรฐานท้�	Global	Food	Safety	Initiative	(GFSI)	

ยอม้รับ	เป็นต้น	กิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

1.2.8.2	 กิิิ จ กิิ า รผลูิ ต อ าหา รสัั ต ว์� ห รื อ 

สั่ว์นผสัม้อาหารสััตว์� 	 ท้� ไดื่้ รับ 

กิิารรบัรองม้าตรฐานคว์าม้ปลูอดื่ภัยั 

ทางอาหาร

ต้องไดื่้รับรองม้าตรฐานระบบกิิารจัดื่กิิารคว์าม้ปลูอดื่ภััย

ของอาหาร	เช่่น	ISO	22000	หรอืม้าตรฐานท้�	Global	Food	

Safety	Initiative	(GFSI)	ยอม้รับ	เป็นต้น	ก่ิิอนว์ันครบ 

เปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

A3

1.2.8.3	 กิิิ จ กิิ า รผลูิ ต อ าหา รสัั ต ว์� ห รื อ 

สั่ว์นผสัม้อาหารสััตว์� 	 ท้� ไดื่้ รับ 

กิิารรับรองม้าตรฐานสัากิิลู

ต้องได้ื่รับรองม้าตรฐานสัากิิลู	เช่่น	Hazard	Analysis	

and	Critical	Control	Points	(HACCP)	หรือ	Good	

Manufacturing	Practice	(GMP)	เป็นต้น	กิิ่อนว์ันครบ

เปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

A4

1.2.8.4	 กิิิ จ กิิ า รผลูิ ต อ าหา รสัั ต ว์� ห รื อ 

สั่ว์นผสัม้อาหารสััตว์�	กิิรณ้อื�นๆ

B
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1.2.9	 กิิิจกิิารผลูิตผลูิตภััณฑ์�หรือบรรจ์ภััณฑ์� 

จากิิผลูผลูิตทางกิิารเกิิษตร	ผลูพืลูอยไดื่้	 

หรอืเศษว์สััดื่ท์างกิิารเกิิษตร	หรอืผลิูตภัณัฑ์� 

จากิิว์ัตถ์ ดิื่บท้�ม้าจากิิผลูพืลูอยได้ื่หรือ 

เศษว์ัสัดื่์	หรือของเสั้ยจากิิกิิารเกิิษตร

A3

1.2.10	กิิิจกิิารผลูิตเ ชื่�อ เพืลูิงหรือแอลูกิิอฮอลู� 

ทางเภัสััช่กิิรรม้	(Pharmaceutical	Grade)	

จากิิผลูผลูิตกิิารเกิิษตร	รว์ม้ทั�งเชื่�อเพืลูิง

จากิิเศษว์ัสัดื่์	หรือของเสั้ยท้�ไดื่้จากิิผลูผลูิต 

ทางกิิารเกิิษตร

1.2.10.1	 กิิจิกิิารผลูติเชื่�อเพืลูงิหรือแอลูกิิอฮอลู� 

ทางเภัสััช่กิิรรม้	(Pharmaceutical	

Grade)	จากิิผลูผลูติทางกิิารเกิิษตร

1.2.10.2	กิิิจกิิารผลูิตเชื่�อเพืลูิงจากิิเศษว์ัสัดื่ ์

หรือของ เสั้ ยท้� ไ ด้ื่จากิิผลูผลิูต 

ทางกิิารเกิิษตร

ต้องเป็นกิิารผลูิตเชื่�อเพืลูิงจากิิเศษว์ัสัดื่์หรือของเสั้ย 

ท้�ไดื่้จากิิผลูผลูิตทางกิิารเกิิษตร	เช่่น	Biomass	to	Liquid	 

(BTL)	 ก๊ิิาซช้่ว์ภัาพืจากิินำ�าเสั้ย	ไบโอดื่้เซลูจากิินำ�าม้ันพืืช่ 

ใช่้แลู้ว์	เป็นต้น

A2

A2

1.2.10.3	กิิิจกิิารผลูิตเช่ื�อเพืลูิงช่้ว์ม้ว์ลูอัดื่ A3

1.2.11	กิิิ จ กิิ า ร ผ ลูิ ต สั า ร สั กิิั ดื่ จ า กิิ ว์ั ต ถ์ ดื่ิ บ 

ทางธุ์รรม้ช่าติหรือผลูิตภััณฑ์�จากิิสัารสักิิัดื่

จากิิวั์ตถ์ดื่ิบจากิิธุ์รรม้ช่าติ	หรือผลิูตภััณฑ์�

สัม้์นไพืร

1.2.11.1	กิิิจกิิารผลูิตสัารสักิิัดื่จากิิว์ัตถ์ดื่ิบ	

ทางธุ์รรม้ช่าติท้� ใ ช้่ เทคโนโลูย้ 

กิิารสั กัิิดื่ ขั� น สูั งห รื อกิิา รผ ลิูต

ผลูติภััณฑ์�จากิิสัารสักิิดัื่จากิิว์ตัถด์ื่บิ

ทางธุ์รรม้ช่าติท้� ใ ช้่ เทคโนโลูย้ 

กิิ า ร สั กิิั ดื่ ขั� น สัู ง ท้� ต่ อ เ นื� อ ง 

ในโครงกิิารเดื่้ยว์กิิัน

กิิารผลูติผลูติภัณัฑ์�จากิิสัารสักิิดัื่จากิิว์ตัถด์ื่บิทางธุ์รรม้ช่าติ 

ท้�ตอ่เนื�องในโครงกิิาร	ตอ้งไดื่ร้บักิิารขึ�นทะเบย้นผลูติภััณฑ์�

สัม์้นไพืรหรือเท้ยบเท่าตาม้กิิฎหม้ายว์่าดื่้ว์ยผลูิตภััณฑ์�

สัม้์นไพืร	จากิิสัำานักิิงานคณะกิิรรม้กิิารอาหารแลูะยา 

หรือหน่ว์ยงานอื�นท้� เท้ยบเท่า	 กิิ่อนกิิารใช่้สัิทธุ์ิแลูะ 

ประโยช่น�ยกิิเว์้นภัาษ้เงินไดื่้นิติบ์คคลู	ทั�งน้�	จะต้องไดื่้รับ

กิิารขึ�นทะเบ้ยนกิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

A2

1.2.11.2	กิิิจกิิารผลูิตสัารสักิิัดื่จากิิว์ัตถ์ดื่ิบ

ท า ง ธุ์ ร รม้ช่ าติ ห รื อ กิิ า รผลูิ ต

ผลูติภัณัฑ์�จากิิสัารสักิิดัื่จากิิว์ตัถด์ื่บิ

ทางธุ์รรม้ช่าตทิ้�ตอ่เนื�องในโครงกิิาร

เดื่้ยว์กิิัน

กิิารผลูติผลูติภัณัฑ์�จากิิสัารสักิิดัื่จากิิว์ตัถด์ื่บิทางธุ์รรม้ช่าติ 

ท้�ตอ่เนื�องในโครงกิิาร	ตอ้งไดื่ร้บักิิารขึ�นทะเบย้นผลูติภััณฑ์�

สัม์้นไพืรหรือเท้ยบเท่าตาม้กิิฎหม้ายว์่าดื่้ว์ยผลูิตภััณฑ์�

สัม้์นไพืร	จากิิสัำานักิิงานคณะกิิรรม้กิิารอาหารแลูะยา	 

หรือหน่ว์ยงานอื�นท้� เท้ยบเท่า	 กิิ่อนกิิารใช้่สัิทธุ์ิแลูะ

A3
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1.2.11.3	กิิจิกิิารผลิูตผลิูตภััณฑ์�จากิิสัารสักัิิดื่ 

จากิิวั์ตถ์ดิื่บทางธุ์รรม้ช่าติหรือ

ผลูิตภััณฑ์�สัม์้นไพืรท้�ไม้่ม้้ขั�นตอน

กิิารผลูิตสัารสักิิัดื่จากิิว์ัตถ์ดื่ิบ 

ทางธุ์รรม้ช่าติ

ประโยช่น�ยกิิเว์้นภัาษ้เงินไดื่้นิติบ์คคลู	ทั�งน้�	จะต้องไดื่้รับ

กิิารขึ�นทะเบ้ยนกิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

1.	 ต้องได้ื่รับกิิารขึ�นทะเบ้ยนผลิูตภััณฑ์�สัม้์นไพืรหรือ

เท้ยบเท่าตาม้กิิฎหม้ายว่์าดื่้ว์ยผลิูตภััณฑ์�สัม้์นไพืร	

จากิิสัำานักิิงานคณะกิิรรม้กิิารอาหารแลูะยา	หรือ

หน่ว์ยงานอื�นท้� เท้ยบเท่า	 ก่ิิอนกิิารใช้่สัิทธิุ์แลูะ

ประโยช่น�ยกิิเว้์นภัาษ้เงินได้ื่นิติบ์คคลู	ทั�งน้�	จะต้อง

ไดื่้รับกิิารขึ�นทะเบ้ยนกิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร	

2.	 ต้องไดื่้รับกิิารรับรองม้าตรฐานสัำาหรับสัถานท้�ผลูิต

ผลูิตภััณฑ์�สัม้์นไพืร	 เช่่น	Good	Manufacturing	

Practice	(GMP)	หรือม้าตรฐานอื�นท้�เท้ยบเท่า	

เป็นต้น	กิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

A3

1.3	 กิิิจกิิารเกิิษตรสัม้ัยใหม้่

1.3.1	 กิิิ จ กิิ า ร ป รั บป ร์ ง พืั น ธ์ุ์� พืื ช่ 	 ห รื อ สัั ต ว์�	 

(ท้�ไม้่เข้าข่ายกิิิจกิิารเทคโนโลูย้ช่้ว์ภัาพื)

1.3.2	 กิิิจกิิารผลูิตหรือให้บริกิิารเครื�องจักิิรกิิลู	

อ์ปกิิรณ�ทางกิิารเกิิษตรสัม้ัยใหม้่	แลูะระบบ

เกิิษตรสัม้ัยใหม้่

สัำาหรับกิิารปรบัปรง์พัืนธุ์์�พืชื่ท้�ม้ค้ว์าม้ออ่นไหว์ตาม้นโยบาย

กิิระทรว์งเกิิษตรแลูะสัหกิิรณ�ต้องม้้ผู้ม้้สััญช่าติไทยถือห์้น 

ไม้่น้อยกิิว์่าร้อยลูะ	51	ของท์นจดื่ทะเบ้ยน

A3

1.3.2.1	 กิิิ จ กิิ า ร ผ ลูิ ต ห รื อ ใ ห้ บ ริ กิิ า ร 

เครื�องจกัิิรกิิลู	อป์กิิรณ�ทางกิิารเกิิษตร 

สัม้ยัใหม่้	แลูะระบบเกิิษตรสัม้ยัใหม่้	 

ท้� ม้้ กิิ า รออกิิแบบระบบ	 ห รือ

ซอฟต�แว์ร�	หรือแพืลูตฟอร�ม้	แลูะ 

ผลูิ ต เค รื� อ งจั กิิ รกิิลู	 อ์ ปกิิรณ� 

ในโครงกิิาร

1.	 ต้องผลิูตระบบเกิิษตรสัมั้ยใหม่้	เช่่น	ระบบตรว์จจับ 

หรือติดื่ตาม้สัภัาพืต่างๆ	 ระบบคว์บค์ม้กิิารใช้่

ทรัพืยากิิรท้�เกิิ้�ยว์ข้อง	(นำ�า	ป์�ย	เว์ช่ภััณฑ์�	แลูะระบบ

โรงเรือนอัจฉริยะ)	เป็นต้น

2.	 ต้องม้้ขั�นตอนกิิารออกิิแบบระบบ	หรือซอฟต�แว์ร�	 

หรือแพืลูตฟอร�ม้	 ท้� ใช่้ ในกิิารบริหารจัดื่กิิาร 

ทรพัืยากิิรท้�เกิิ้�ยว์ข้องในลัูกิิษณะ	System	Integration	

ท้�ดื่ำาเนินกิิารเอง	โดื่ยจะต้องม้้กิิารเกิิ็บข้อมู้ลู	แปลูผลู	

แลูะว์เิคราะห�ข้อม้ลูู	ทั�งน้�	หากิิไม้ม่้ก้ิิารดื่ำาเนนิกิิารเอง	 

จะต้องเป็นกิิารว่์าจ้างผู้พัืฒนาระบบในประเทศ	 

โดื่ยจะต้องม้้ค่าใช้่จ่ายในกิิารว่์าจ้างไม้่น้อยกิิว่์า	 

10	ลู้านบาท	กิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

3.	 ต้องผลิูตเครื�องจักิิรกิิลู	 อ์ปกิิรณ�สัำาหรับระบบ 

เกิิษตรสัม้ัยใหม้่	 โดื่ยม้้ขั�นตอนกิิารขึ�นรูปชิ่�นส่ัว์น	 

กิิารประกิิอบ	แลูะ/หรือกิิารออกิิแบบทางวิ์ศว์กิิรรม้	

ตาม้ท้�คณะกิิรรม้กิิารเห็นช่อบ

A1
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4.	 ตอ้งม้ค้า่ใช่จ้า่ยเงนิเดื่อืนของบค์ลูากิิรด้ื่านกิิารพัืฒนา

เทคโนโลูย้สัารสันเทศแลูะวิ์ศว์กิิรรม้ไม่้น้อยกิิว่์า	

1,500,000	บาทต่อปี	โดื่ยต้องเป็นกิิารจ้างงานใหม่้	

หรือม้้เงินลูงท์น	(ไม้่รว์ม้ค่าท้�ดื่ิน	ท์นหม้์นเว์้ยน	แลูะ 

ค่ายานพืาหนะ)	ไม้่น้อยกิิว์่า	1	ลู้านบาท

1.3.2.2	 กิิิ จ กิิ า ร ผ ลูิ ต ห รื อ ใ ห้ บ ริ กิิ า ร

เครื�องจกัิิรกิิลู	อป์กิิรณ�ทางกิิารเกิิษตร 

สัม้ยัใหม่้	แลูะระบบเกิิษตรสัม้ยัใหม่้	 

ท้� ม้้ กิิ า รออกิิแบบระบบ	 ห รือ

ซอฟต� แว์ร� 	 หรื อแพืลูตฟอร�ม้ 

แต่ไม่้ม้้กิิารผลิูตเครื�องจักิิรกิิลู 

อป์กิิรณ�ในโครงกิิาร	

1.	 ต้องผลิูตระบบเกิิษตรสัมั้ยใหม่้	เช่่น	ระบบตรว์จจับ 

หรือติดื่ตาม้สัภัาพืต่างๆ	 ระบบคว์บค์ม้กิิารใช้่

ทรัพืยากิิรท้�เกิิ้�ยว์ข้อง	(นำ�า	ป์�ย	เว์ช่ภััณฑ์�	แลูะระบบ

โรงเรือนอัจฉริยะ)	เป็นต้น

2.	 ต้องม้้ขั�นตอนกิิารออกิิแบบระบบ	หรือซอฟต�แว์ร�	 

หรือแพืลูตฟอร�ม้	 ท้� ใช่้ ในกิิารบริหารจัดื่กิิาร 

ทรพัืยากิิรท้�เกิิ้�ยว์ข้องในลัูกิิษณะ	System	Integration	

ท้�ดื่ำาเนินกิิารเอง	โดื่ยจะต้องม้้กิิารเกิิ็บข้อมู้ลู	แปลูผลู	

แลูะว์เิคราะห�ข้อม้ลูู	ทั�งน้�	หากิิไม้ม่้ก้ิิารดื่ำาเนนิกิิารเอง 

จะต้องเป็นกิิารว่์าจ้างผู้พัืฒนาระบบในประเทศ	 

โดื่ยจะต้องม้้ค่าใช้่จ่ายในกิิารว่์าจ้างไม้่น้อยกิิว่์า	 

10	 ลู้านบาท	 ก่ิิอนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร	 โดื่ย 

ค่าใช้่จ่ายในกิิารว่์าจ้างผู้พัืฒนาระบบในประเทศ 

ให้นับรว์ม้เป็นว์งเงินยกิิเว์้นภัาษ้เงินไดื่้นิติบ์คคลูไดื่้

3.	 ตอ้งม้ก้ิิารจดัื่หาเครื�องจกัิิร	อป์กิิรณ�จากิิผูป้ระกิิอบกิิาร 

รายอื�น	 หรือว์่าจ้างผู้ประกิิอบกิิารรายอื�นผลูิต	 

แลู้ว์นำาม้าประกิิอบในลัูกิิษณะ	System	Integration	

เป็นระบบเกิิษตรสัม้ัยใหม้่	

4.	 ตอ้งม้ค้า่ใช่จ้า่ยเงนิเดื่อืนของบค์ลูากิิรด้ื่านกิิารพัืฒนา

เทคโนโลูย้สัารสันเทศแลูะวิ์ศว์กิิรรม้ไม่้น้อยกิิว่์า	

1,500,000	บาทต่อปี	โดื่ยต้องเป็นกิิารจ้างงานใหม่้	

หรือม้้เงินลูงท์น	(ไม้่รว์ม้ค่าท้�ดื่ิน	ท์นหม้์นเว์้ยน	แลูะ

ค่ายานพืาหนะ)	ไม้่น้อยกิิว์่า	1	ลู้านบาท

A2

1.3.2.3	 กิิิจกิิารให้บริกิิารระบบเกิิษตร 

สัม้ัยใหม้่

ต้องเป็นกิิารให้บริกิิารระบบเกิิษตรสัม้ัยใหม้่	เช่่น	ระบบ	

ตรว์จจับหรือติดื่ตาม้สัภัาพืต่างๆ	ระบบคว์บค์ม้กิิารใช้่	 

ทรัพืยากิิรท้�เก้ิิ�ยว์ข้อง	(นำ�า	ป์�ย	 เว์ช่ภััณฑ์�	 แลูะระบบ 

โรงเรือนอัจฉริยะ)	เป็นต้น	ตาม้ท้�คณะกิิรรม้กิิารเห็นช่อบ

A4

1.3.3	 กิิิจกิิารโรงงานผลูิตพืืช่	(Plant	Factory) ต้องม้้กิิารปลููกิิพืืช่ภัายในอาคารท้�ออกิิแบบม้าเฉพืาะ 

ในระบบปิดื่	 แลูะต้องม้้กิิาร ติดื่ ตั� ง ระบบคว์บค์ม้ 

สัภัาพืแว์ดื่ลู้อม้ในกิิารปลููกิิพืืช่	ทั�งทางกิิายภัาพืแลูะ 

กิิารคว์บคม์้สัภัาพืแว์ดื่ลู้อม้ทางช้่ว์ภัาพื	ตาม้ท้�คณะกิิรรม้กิิาร 

เห็นช่อบ

A3
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1.4	 กิิิจกิิารสันับสัน์นอ์ตสัาหกิิรรม้เกิิษตรแลูะอาหาร

1.4.1	 กิิิ จ กิิ า รผ ลิู ตป์� ย ช้่ ว์ ภั าพื 	 ป์� ย อิ นท ร้ ย�	 

ป์�ยอินทร้ย�เคม้้นาโน	 แลูะสัารช้่ว์ภััณฑ์�	

ป้องกิิันกิิำาจัดื่ศัตรูพืืช่

1.	 ผลูิตภััณฑ์�ป์� ย ช้่ ว์ภัาพื	 แลูะป์� ย อินท ร้ย� 	 แลูะ 

ป์�ยอินทร้ย� เคม้้นาโน	 ต้องดื่ำาเนินกิิารให้ไดื่้ รับ 

กิิารขึ�นทะเบ้ยนแลูะใบอน์ญาตผลูิตป์�ยเพืื�อกิิารค้า 

จากิิกิิรม้วิ์ช่ากิิารเกิิษตร	 ก่ิิอนกิิารใช้่สิัทธุ์ิแลูะ 

ประโยช่น�ยกิิเว้์นภัาษ้เงินได้ื่นิติบ์คคลู	ทั�งน้�	จะต้อง

ไดื่้รับกิิารขึ�นทะเบ้ยนแลูะใบอน์ญาตก่ิิอนวั์นครบ 

เปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร	

2.	 ผ ลิูตภััณฑ์�สัาร ช้่ว์ภััณฑ์�ป้ อง กัิินกิิำาจัดื่ศัต รูพืื ช่	 

ต้องดื่ำา เ นินกิิารใ ห้ไดื่้ รับกิิาร ขึ�นทะเบ้ยนแลูะ 

ใบรับแจ้งกิิารดื่ำาเนินกิิารเกิิ้�ยว์กิิับวั์ตถ์อันตราย 

ช่นิดื่ท้�	2	 จากิิกิิรม้ว์ิช่ากิิารเกิิษตร	 กิิ่อนกิิารใช่้ 

สัิทธิุ์แลูะประโยช่น�ยกิิเว์้นภัาษ้เ งินได้ื่นิติบ์คคลู	 

ทั�งน้�	จะต้องได้ื่รับกิิารขึ�นทะเบ้ยน	แลูะใบรับแจ้ง 

กิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

A3

1.4.2	 กิิิจกิิารอบพืืช่แลูะไซโลู B

1.4.3	 กิิิจกิิารคัดื่ค์ณภัาพื	แลูะเกิิ็บรักิิษาผลูิตผลู

แลูะผลูิตภััณฑ์�ทางกิิารเกิิษตร

1.4.3.1	 กิิิ จ กิิ า ร คั ดื่ ค์ ณ ภั า พื 	 แ ลู ะ 

เกิิ็บรักิิษาผลูิตผลู	แลูะผลูิตภััณฑ์�

ทางกิิารเกิิษตร	ท้�ใช่้เทคโนโลูย้

ขั�นสัูง

ต้องใช่้เทคโนโลูย้ขั�นสูัง	 เช่่น	กิิารใช่้ระบบเซ็นเซอร� 

ตรว์จสัอบเ นื� อ ในผลูไม้้ 	 กิิารใ ช้่คลูื� นคว์าม้ถ้� ว์ิ ทย ์

ในกิิารกิิำาจดัื่แม้ลูง	กิิารใช่	้Nuclear	Magnetic	Resonance	

แลูะกิิารใช่้ระบบเอกิิซเรย�	เป็นต้น

A2

1.4.3.2	 กิิิ จ กิิ า ร คั ดื่ ค์ ณ ภั า พื 	 แ ลู ะ 

เกิิ็บรักิิษาผลูิตผลู	แลูะผลูิตภััณฑ์�

ทางกิิารเกิิษตร	ท้�ใช่้เทคโนโลูย้

ทันสัม้ัย

1.	 ต้ อ ง ใ ช่้ เ ท ค โ น โ ลู ย้ ท้� ทั น สัม้ั ย 	 เ ช่่ น 	 กิิ า ร ใ ช้่ 

เครื�องคัดื่แยกิิสั้เม้ลู็ดื่พืืช่	กิิารอบไอนำ�าฆ่่าไข่แม้ลูงว์ัน 

ผลู ไม้้ 	 กิิ า ร เ คลูื อบผิ ว์ เ ม้ลู็ ดื่พืื ช่ 	 กิิ า รบ ร รจ์ 

ในบรรยากิิาศดัื่ดื่แปลูง	(Modified	Atmosphere	

Packaging:	MAP)	กิิารบรรจ์ในบรรยากิิาศคว์บค์ม้	

(Controlled	Atmosphere	Packaging:	CAP)	 

กิิารเก็ิิบรักิิษาในห้องเย็น	(Cold	Storage)	แลูะ 

กิิารแช่่เยือกิิแข็ง	(Freezing)	เป็นต้น

2.	 ไม้่ให้กิิารสั่งเสัริม้กิิารคัดื่ค์ณภัาพืข้าว์

A3

1.4.3.3	 กิิิจกิิารคัดื่ค์ณภัาพื	แลูะเกิิ็บรักิิษา

ผลูิตภััณฑ์�ข้าว์ท้� ใช่้ เทคโนโลูย้ 

ท้�ทันสัม้ัย

B

1.4.4	 กิิิจกิิารห้องเย็น	หรือกิิิจกิิารห้องเย็นแลูะ

ขนสั่งห้องเย็น
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1.4.4.1	 กิิิ จกิิารห้ อ ง เย็ น 	 ห รือกิิิ จกิิาร 

ห้องเย็นแลูะขนสั่งห้องเย็น	กิิรณ้

ใช่้สัารทำาคว์าม้เย็นธุ์รรม้ช่าติ	

(Natural	Refrigerants)

ต้องใช่้สัารทำาคว์าม้เย็นธุ์รรม้ช่าติ	 โดื่ยอน์ญาตให้ใช่้

แอม้โม้เน้ยไดื่้ในสััดื่สั่ว์นไม้่เกิิินร้อยลูะ	49	ของปริม้าณ 

กิิารใช่้สัารทำาคว์าม้เย็นในระบบ

A4

1.4.4.2	 กิิจิกิิารหอ้งเยน็	หรอืกิิจิกิิารหอ้งเยน็

แลูะขนสั่งห้องเย็น	กิิรณ้อื�นๆ

ต้องใช่้สัารทำาคว์าม้เย็นท้�ม้้ผลูกิิระทบต่อสัิ�งแว์ดื่ลู้อม้น้อย	 

โดื่ยจะพืิจารณาจากิิตัว์ช้่�ว์ัดื่ท้�เกิิ้�ยว์ข้อง	 เช่่น	Global	

Warming	Potential	(GWP)	เป็นต้น

B

1.4.5	 กิิิจกิิารศูนย�กิิลูางกิิารค้าสัินค้าเกิิษตร 1.	 ต้องม้้ท้�ดื่ินไม้่น้อยกิิว์่า	50	ไร่

2.	 ต้องม้้พืื�นท้�สัำาหรับประกิิอบกิิิจกิิาร	 แลูะบริกิิาร 

เกิิ้�ยว์กัิิบสัินค้าเกิิษตร	 ไม้่น้อยกิิว่์าร้อยลูะ	60	 

ของพืื�นท้�ทั�งหม้ดื่	โดื่ยต้องจัดื่ให้ม้้พืื�นท้�สัำาหรับแสัดื่ง	

หรือซื�อขายสัินค้าเกิิษตร	ศูนย�ประมู้ลูสัินค้า	ห้องเย็น	 

แลูะคลูังสัินค้า

4.	 ต้องม้้กิิารให้บริกิิารตรว์จสัอบ	คัดื่ค์ณภัาพื	แลูะ 

ตรว์จสัารพืิษตกิิค้าง

A3

1.4.6	 กิิิจกิิารศูนย�กิิารค้าผลูิตผลูทางกิิารเกิิษตร

ระบบดื่ิจิทัลู

1.	 ต้องม้้ผู้ม้้สััญช่าติไทยถือห์้นไม้่น้อยกิิว่์าร้อยลูะ	51	 

ของท์นจดื่ทะเบ้ยน	

2.	 ต้องม้้แพืลูตฟอร�ม้สัำาหรับให้บริกิิารเกิิษตรกิิร 

แลูะผู้ประกิิอบกิิาร	 รว์ม้ทั�งม้้ระบบกิิารติดื่ตาม้ 

แลูะคว์บค์ม้ค์ณภัาพืผลูผลิูตทางกิิารเกิิษตร	 โดื่ย 

ต้องม้้กิิระบว์นกิิารพืัฒนาหรือว์่าจ้างผู้อื�นในประเทศ

เพืื�อพัืฒนาซอฟต�แว์ร�หรือแพืลูตฟอร�ม้ท้�ใช่ใ้นโครงกิิาร

3.	 ตอ้งเป็นกิิารจำาหนา่ยผลิูตผลูทางกิิารเกิิษตรในรูปแบบ	

B2B	(Business-to-Business)	เท่านั�น	

4.	 ต้องม้้ระบบกิิารตรว์จสัอบย้อนกิิลัูบ	(Traceability)	

หรือระบบกิิารตรว์จสัอบย้อนกิิลูับท้� เท้ยบเท่า	 

ตาม้ท้�คณะกิิรรม้กิิารเห็นช่อบ	แลูะม้้กิิระบว์นกิิาร

ตรว์จค์ณภัาพื	เช่่น	ห้องปฏิบิตักิิิารเพืื�อทดื่สัอบคณ์ภัาพื	

เป็นต้น

A3

อุุตสาหกรรมเทุคโนโลยีีชีีวภาพ

1.5	 กิิิจกิิารผลูิตผลูิตภััณฑ์�จากิิเทคโนโลูย้ช่้ว์ภัาพื

1.5.1	 กิิิจกิิารผลิูตพืลูาสัติกิิช้่ว์ภัาพืหรือผลูิตภััณฑ์�

จากิิพืลูาสัติกิิช่้ว์ภัาพื	(Bioplastics)
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1.5.1.1	 กิิิ จกิิารผลูิตพืลูาสัติกิิ ช้่ ว์ภัาพื

หรือกิิารผลูิตผลูิตภััณฑ์�พืลูาสัติกิิ	

ช้่ว์ภัาพืท้�ขึ�นรปูตอ่เนื�องในโครงกิิาร

เดื่้ยว์กิิัน

ต้องไดื่้กิิารรับรองม้าตรฐานพืลูาสัติกิิฐานช้่ว์ภัาพื	 เช่่น	

ม้อกิิ.	2734,	ISO	16620	หรอืม้าตรฐานสัากิิลูอื�นท้�เทย้บเทา่	 

เป็นต้น	กิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

A2

1.5.1.2	 กิิิจกิิารผลิูตผลูิตภััณฑ์�พืลูาสัติกิิ

ช่้ว์ภัาพื

1.	 ต้องไดื่้กิิารรับรองม้าตรฐานพืลูาสัติกิิฐานช้่ว์ภัาพื	 

เช่่น	ม้อกิิ.	2734,	ISO	16620	หรือม้าตรฐานสัากิิลูอื�น 

ท้�เท้ยบเท่า	เป็นต้น	กิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร	

2.	 ต้องม้้กิิระบว์นกิิารขึ�นรูปจากิิพืลูาสัติกิิช่้ว์ภัาพื

A3

1.5.2	 กิิิ จ กิิ า ร ผ ลิู ต ผ ลิู ต ภัั ณฑ์� เ ค ม้้ ช้่ ว์ ภั า พื	

(Biochemicals)

1.	 ต้องใช่้ว์ัตถ์ดื่ิบท้�ม้าจากิิผลูผลิูตทางกิิารเกิิษตร	

ผลิูตภััณฑ์�แปรรูปจากิิกิิารเกิิษตร	 วั์สัดื่์ ช้่ว์ม้ว์ลู	 

เศษหรือผลูพืลูอยไดื่้จากิิอ์ตสัาหกิิรรม้แปรรูป

กิิารเกิิษตรไม้่น้อยกิิว์่าร้อยลูะ	51	โดื่ยนำ�าหนักิิ

2.	 ไม้่ให้กิิารสั่งเสัริม้โครงกิิารท้�ม้้ เฉพืาะกิิารผสัม้ 

หรือเจือจาง

A2

3.	 ต้องได้ื่รับกิิารรับรองม้าตรฐานหรือกิิารทดื่สัอบ

ค์ณสัม้บัติกิิารย่อยสัลูายทางช่้ว์ภัาพืไดื่้	(Ready	

Biodegradability)	ตาม้ม้าตรฐานสัากิิลู	 เช่่น	

OECD	Guidelines	for	the	Testing	of	Chemical,	

Tes t	No.	301 :	Ready	B iodegradabi l i t y	 

เป็นต้น	กิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

1.5.3	 กิิิจกิิารเทคโนโลูย้ช่้ว์ภัาพื	(Biotechnology)

1.5.3.1	 กิิิจกิิารกิิารปรับปร์งพืันธ์ุ์�พืืช่	สััตว์�	

แลูะจล์ูนิทร้ย�ท้�ใช่เ้ทคโนโลูยช้้่ว์ภัาพื

1.5.3.2	 กิิิจกิิารผลูิตสัารเว์ช่ภััณฑ์�ท้� ใช่้

เทคโนโลูย้ช่้ว์ภัาพื

1.5.3.3	 กิิิ จกิิา รผลูิ ต ช์่ดื่ตรว์จ วิ์นิ จฉั ย

ทางกิิารแพืทย�	กิิารเกิิษตร	อาหาร	

แลูะสัิ�งแว์ดื่ลู้อม้ท้�ใช่้เทคโนโลูย้

ช่้ว์ภัาพื

1.5.3.4	 กิิิ จ กิิ า ร ผ ลิู ต สั า ร ช้่ ว์ โ ม้ เ ลู กิิ์ ลู 

แลูะสัารออกิิฤทธิุ์� ช้่ ว์ภัาพืท้� ใ ช้่ 

เซลูลู�จ์ ลิูนท ร้ย� 	 เซลูลู�พืืช่แลูะ 

เซลูลู�สััตว์�ในกิิารผลูิต

1.5.3.5	 กิิิจกิิารผลูิตว์ัตถ์ดื่ิบ	 แลูะ/หรือ

ว์ัสัดื่์จำาเป็นท้�ใช่้เพืื�อกิิารว์ิจัยแลูะ

พืัฒนา	กิิารทดื่ลูอง	กิิารทดื่สัอบ	

กิิารคว์บค์ม้ค์ณภัาพื	 สัำาหรับ 

กิิารผลูิตผลูิตภััณฑ์�ช่้ว์ภัาพื

A1

A1

A1

A1

A1
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1.6	 กิิิจกิิารพืัฒนาเทคโนโลูย้ช่้ว์ภัาพื	(Biotechnology) 1.	 ต้องม้้ ขั�นตอนกิิารพืัฒนาเทคโนโลูย้ เป้าหม้าย 

ท้�ใช่้เป็นฐานในกิิระบว์นกิิารผลูิตหรือให้บริกิิาร 

ในอ์ตสัาหกิิรรม้เป้าหม้าย	ตาม้ท้�คณะกิิรรม้กิิาร 

เห็นช่อบ

2.	 ต้ อ งม้้ กิิารถ่ ายทอดื่ เทคโน โลูย้ 	 โดื่ย ร่ ว์ม้ มื้อ 

กิิับสัถาบันกิิารศึกิิษาหรือสัถาบันว์ิจัยตาม้รูปแบบ 

ท้�คณะกิิรรม้กิิารกิิำาหนดื่	เช่่น	Technology	Research	

Consortium	เป็นต้น

A1+

(10	ปี 

ไม้่กิิำาหนดื่

ว์งเงินยกิิเว์้น

ภัาษ้เงินไดื่้ 

นิติบ์คคลู

หมวด 2 อุุตสาหกรรมการแพทุยี์
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อุุตสาหกรรมการแพทุยี์

2.1	 กิิิจกิิารผลูิตผลูิตภััณฑ์�ทางกิิารแพืทย�

2.1.1	 กิิิจกิิารผลิูต	Non-woven	Fabric	หรือ

ผลูิตภััณฑ์�สั์ขอนาม้ัย	(Hygienic	Products)	

จากิิ	Non-woven	Fabric

2.1.1.1	 กิิิจกิิารผลูิต	Non-woven	Fabric A3

2.1.1.2	 กิิิจกิิารผลูิตผลูิตภััณฑ์�สั์ขอนาม้ัย	

(Hyg ien ic	P roduct s ) 	 จากิิ	 

Non-woven	Fabric

A4

2.1.2	 กิิิจกิิารผลูิตเครื�องม้ือแพืทย�

2.1.2.1	 กิิิ จ กิิ า รผ ลิูต เค รื� อ งม้ื อ แพืทย� 

ท้�จัดื่อยู่ในประเภัทคว์าม้เสั้�ยงสัูง

หรือเทคโนโลูย้สัูง

A2

2.1.2.2	 กิิิ จ กิิ า รผ ลิูต เค รื� อ งม้ื อ แพืทย� 

ช่นิดื่อื�นๆ

ไม้่ให้กิิารสั่งเสัริม้กิิารผลิูตเครื�องมื้อแพืทย�จากิิผ้า 

หรือเสั้นใยช่นิดื่ต่างๆ

A3

2.1.2.3	 กิิิจกิิารผลูิตเครื�องม้ือแพืทย�จากิิผ้า

หรือเสั้นใยช่นิดื่ต่างๆ

2.1.2.4	กิิิจกิิารผลูิตช่ิ�นสั่ว์นเครื�องม้ือแพืทย�

1.	 ต้องเป็นกิิารผลูิตเครื�องม้ือแพืทย�จากิิผ้าหรือเสั้นใย

ช่นิดื่ต่างๆ	เช่่น	เสัื�อกิิาว์น�	ผ้าคลู์ม้	หม้ว์กิิ	ผ้าปิดื่ปากิิ

แลูะจมู้กิิ	ผ้ากิิ๊อซ	แลูะสัำาลู้	เป็นต้น

2.	 กิิ ร ณ้กิิา รผ ลิูตผ้ า กิิ๊ อซห รื อสัำา ลู้ 	 ต้ อ ง เ ริ� ม้ต้ น 

จากิิผ้าฝ้้ายดื่ิบ	หรือใยฝ้้าย

ต้องไดื่้กิิารรับรองม้าตรฐาน	 ISO	13485	หรือม้าตรฐาน

เครื�องม้อืแพืทย�อื�นท้�เทย้บเทา่	ก่ิิอนว์นัครบเปดิื่ดื่ำาเนนิกิิาร

A4

A4

คู่่�มืือการขอรับการส่�งเส่ริมืการลงทุุน 2566 | ส่ำาหรับแจก ห้ามืจำาหน�าย

43



ประเภัทกิิิจกิิาร เงื�อนไข
กิิลู์่ม้กิิิจกิิาร
แลูะสัิทธุ์ิ
ประโยช่น�

2.1.3	 กิิจิกิิารผลิูตสัารออกิิฤทธิุ์�สัำาคญัในยา	(Active	 

Pharmaceutical	Ingredients)

ตอ้งเปน็กิิารผลิูตสัารออกิิฤทธิุ์�	หรอืวั์ตถด์ื่บิทางเภัสัชั่กิิรรม้	

(Active	Pharmaceutical	Ingredients:	APIs)

A2

2.1.4	 กิิิจกิิารผลูิตยา

2.1.4.1	 กิิิจกิิารผลูิตยาม้์่งเป้า 1.	 ต้องเป็นกิิารผลูิตยาในกิิลู์่ม้บัญช้่ยาม้์่งเป้าท้�ประกิิาศ

โดื่ยกิิระทรว์งสัาธุ์ารณสัข์	ณ	วั์นท้�ยื�นขอรับกิิารส่ังเสัริม้

2.	 ต้องได้ื่รับกิิารรับรองม้าตรฐานสัถานท้�ผลิูต	Good	

Manufacturing	Practice	(GMP)	ตาม้แนว์ทาง	

Pharmaceutical	Inspection	Co-operation	

Scheme	(PIC/S)	กิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

A2

2.1.4.2	 กิิิจกิิารผลูิตยาแผนปัจจ์บัน ต้องไดื่้รับกิิารรับรองม้าตรฐานสัถานท้�ผลูิต	Good	

Manufacturing	Practice	(GMP)	 ตาม้แนว์ทาง	

Pharmaceutical	Inspection	Co-operation	Scheme	

(PIC/S)	กิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

A3

2.2	 กิิจิกิิารบริกิิารทางกิิารแพืทย�แลูะบริกิิารสัาธุ์ารณสัข์

2.2.1	 กิิิจกิิารสัถานพืยาบาลู

2.2.1.1	 กิิิจกิิารศูนย�กิิารแพืทย�เฉพืาะทาง 1.	 ต้องเป็นศูนย�กิิารแพืทย�เฉพืาะทางสัาขาขาดื่แคลูน	

ไดื่้แกิิ่	ดื่้านหัว์ใจ	(โรคหลูอดื่เลูือดื่หัว์ใจ	ผ่าตัดื่	หัว์ใจ

แลูะหัว์ใจลู้ม้เหลูว์)	 ด้ื่านม้ะเร็ง	(เคม้้บำาบัดื่	แลูะ

รงัสัวิ้์ทยา)	ดื่า้นไต	(ศูนย�ไตเทย้ม้)	ด้ื่านกิิายภัาพืบำาบดัื่	

แลูะดื่้านจิตเว์ช่

2.	 ต้องม้แ้ผนกิิารจดัื่หาบค์ลูากิิรทางกิิารแพืทย�ท้�เหม้าะสัม้	

3.	 ต้องม้เ้ครื�องมื้อแลูะอป์กิิรณ�ตาม้ท้�คณะกิิรรม้กิิารเหน็ช่อบ	

4.	 ต้องได้ื่รบัใบอน์ญาตให้ประกิิอบกิิิจกิิารสัถานพืยาบาลู 

กิิ่อนกิิารใช้่สิัทธิุ์แลูะประโยช่น�ยกิิเว์้นภัาษ้เงินได้ื่

นิติบ์คคลู	ทั�งน้�	จะต้องไดื่้รับใบอน์ญาตกิิ่อนว์ันครบ

เปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร	

5.	 ต้องปฏิิ บัติตาม้กิิฎระเบ้ยบ ว่์าดื่้ ว์ยม้าตรฐาน 

กิิารประกิิอบวิ์ช่าช้่พืหรือม้าตรฐานกิิระทรว์ง 

สัาธุ์ารณสั์ขอื�นๆ	ท้�เกิิ้�ยว์ข้อง	

6.	 ต้องพืจิารณาถงึกิิารกิิระจายกิิารให้บรกิิิารแลูะกิิารเข้าถงึ 

ของประช่าช่น

7.	 อน์ญาตให้ใช้่เครื�องมื้อแลูะอ์ปกิิรณ�ต่างๆ	กัิิบผู้ป่ว์ย 

หรือผู้ท้� เข้ารับบริกิิารในดื่้านอื�นๆ	ท้�ไม้่เกิิ้�ยว์กัิิบ 

โครงกิิารโดื่ยตรงได้ื่	แต่ไม้ใ่หน้ำารายได้ื่ม้ารว์ม้คำานว์ณ

เป็นรายไดื่้ของโครงกิิารท้�เข้าข่ายไดื่้รับสัิทธุ์ิแลูะ

ประโยช่น�ดื่้านภัาษ้เงินไดื่้นิติบ์คคลู

A2
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2.2.1.2	 กิิิจกิิารโรงพืยาบาลูผู้สัูงอาย์ 1.	 ต้องม้แ้ผนกิิารจดัื่หาบค์ลูากิิรทางกิิารแพืทย�ท้�เหม้าะสัม้

2.	 ต้องม้้ เค รื�องม้ือแลูะอ์ปกิิรณ�ในกิิารให้บริกิิาร 

ตาม้ท้�คณะกิิรรม้กิิารเห็นช่อบ

3.	 ต้องม้้จำานว์นเต้ยงรับผู้ป่ว์ยไว์้ค้างคืนตั�งแต่	31	เต้ยง	

ขึ�นไป

4.	 ตอ้งไดื่ร้บัใบอน์ญาตใหป้ระกิิอบกิิจิกิิารสัถานพืยาบาลู

ประเภัทโรงพืยาบาลูเฉพืาะผู้ป่ว์ย	หรือโรงพืยาบาลู 

ผู้ สูังอาย์ ก่ิิอนกิิารใช้่สิัทธุ์ิแลูะประโยช่น�ยกิิเว้์น 

ภัาษ้เงินได้ื่นิติบ์คคลู	ทั�งน้�	จะต้องได้ื่รับใบอน์ญาต

กิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร	

5.	 ต้องปฏิิ บัติตาม้กิิฎระเบ้ยบ ว่์าดื่้ ว์ยม้าตรฐาน 

กิิารประกิิอบวิ์ช่าช้่พืหรือม้าตรฐานกิิระทรว์ง 

สัาธุ์ารณสั์ขอื�นๆ	ท้�เกิิ้�ยว์ข้อง

6.	 ต้องม้้หน่ว์ยบริกิิารแลูะระบบสันับสัน์นกิิารให้บริกิิาร

สัำาหรับโรงพืยาบาลูผู้สูังอาย์	ตาม้ท้�คณะกิิรรม้กิิาร

เห็นช่อบกิิ่อนว์ันเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

7.	 อน์ญาตให้ใช้่เครื�องมื้อแลูะอ์ปกิิรณ�ต่างๆ	กัิิบผู้ป่ว์ย

หรือผู้ท้�เข้ารับบริกิิารท้�อาย์ตำ�ากิิว์่า	60	ปีไดื่้	แต่ไม้่ให้ 

นำารายไดื่้ม้ารว์ม้คำานว์ณเป็นรายได้ื่ของโครงกิิาร 

ท้�เข้าข่ายไดื่้รับยกิิเว์้นภัาษ้เงินไดื่้นิติบ์คคลู

A3

2.2.1.3	 กิิิจกิิารศูนย�กิิารแพืทย�แผนไทย	

หรือกิิารแพืทย�แผนไทยประย์กิิต�

1.	 ตอ้งไดื่ร้บัใบอน์ญาตใหป้ระกิิอบกิิจิกิิารสัถานพืยาบาลู

กิิ่อนกิิารใช้่สิัทธิุ์แลูะประโยช่น�ยกิิเว์้นภัาษ้เงินได้ื่

นิติบ์คคลู	ทั�งน้�	จะต้องไดื่้รับใบอน์ญาตกิิ่อนว์ันครบ

เปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

2.	 ต้องปฏิิ บัติตาม้กิิฎระเบ้ยบ ว่์าดื่้ ว์ยม้าตรฐาน 

กิิารประกิิอบวิ์ช่าช้่พืหรือม้าตรฐานกิิระทรว์ง 

สัาธุ์ารณสั์ขอื�นๆ	ท้�เกิิ้�ยว์ข้อง

A3

2.2.1.4	 กิิิจกิิารโรงพืยาบาลู 1.	 ต้องม้้จำานว์นเต้ยงรับผู้ป่ว์ยไว์้ค้างคืนตั�งแต่	31	เต้ยง	

ขึ�นไป	

2.	 ต้องม้้ เค รื�องม้ือแลูะอ์ปกิิรณ�ในกิิารให้บริกิิาร 

ตาม้ท้�คณะกิิรรม้กิิารเห็นช่อบ

3.	 ตอ้งไดื่ร้บัใบอน์ญาตใหป้ระกิิอบกิิจิกิิารสัถานพืยาบาลู

กิิ่อนกิิารใช้่สิัทธิุ์แลูะประโยช่น�ยกิิเว์้นภัาษ้เงินได้ื่

นิติบ์คคลู	ทั�งน้�	จะต้องไดื่้รับใบอน์ญาตกิิ่อนว์ันครบ

เปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

A4
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4.	 ต้องปฏิิ บัติตาม้กิิฎระเบ้ยบ ว่์าดื่้ ว์ยม้าตรฐาน 

กิิารประกิิอบวิ์ช่าช้่พืหรือม้าตรฐานกิิระทรว์ง 

สัาธุ์ารณสั์ขอื�นๆ	ท้�เกิิ้�ยว์ข้อง

2.2.2	 กิิิจกิิารบริกิิารสัาธุ์ารณสั์ข	

2.2.2.1	 กิิิจกิิารศูนย�ดูื่แลูผู้ สูังอาย์	 หรือ 

ผู้ม้้ภัาว์ะพืึ�งพืิง

1.	 ต้องม้้บ์คคลูผู้ม้้สััญช่าติไทยถือห์้นไม่้น้อยกิิว์่า 

ร้อยลูะ	51	ของท์นจดื่ทะเบ้ยน

2.	 ต้องเป็นกิิิจกิิารดืู่แลูผู้สัูงอาย์หรือผู้ม้้ภัาว์ะพืึ�งพิืง	 

ตาม้กิิฎหม้ายว์่าดื่้ว์ยสัถานประกิิอบกิิารเพืื�อสั์ขภัาพื	

3.	 ต้องม้้จำานว์นเต้ยงรับผู้ป่ว์ยไว์้ค้างคืนตั�งแต่	31	เต้ยง	

ขึ�นไป	

4.	 ตอ้งม้ข้อบขา่ยกิิารใหบ้รกิิิารดื่แูลูแลูะประคบัประคอง

ผู้สูังอาย์หรือผู้ม้้ภัาว์ะพืึ�งพืิงโดื่ยม้้กิิารพืักิิค้างคืนแลูะ

ต้องม้้กิิารจัดื่กิิิจกิิรรม้ดืู่แลูสั่งเสัริม้	แลูะฟ้�นฟูสั์ขภัาพื

แกิิ่ผู้สัูงอาย์หรือผู้ม้้ภัาว์ะพืึ�งพืิง

A4

5.	 ต้องได้ื่รับอน์ญาตให้ประกิิอบกิิิจกิิารสัถานพืยาบาลู

เพืื�อสั์ขภัาพื	ก่ิิอนกิิารใช้่สิัทธิุ์แลูะประโยช่น�ยกิิเว้์น 

ภัาษ้เงินได้ื่นิติบ์คคลู	ทั�งน้�	จะต้องได้ื่รับใบอน์ญาต

กิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

2.2.2.2	 กิิิจกิิารศูนย�ฟ้�นฟูสั์ขภัาพื 1.	 ต้องม้้เงินลูงท์น	(ไม้่รว์ม้ค่าท้�ดื่ินแลูะท์นหม้์นเว้์ยน)	 

ไม้่น้อยกิิว์่า	30	ลู้านบาท	

2.	 ต้องใช้่ เทคโนโลูย้ทางกิิารแพืทย�ในกิิารบำาบัดื่	 

แลูะฟ้�นฟูสั์ขภัาพื	 ทั�งน้� 	 ต้องไม้่ เป็นกิิารบำาบัดื่ 

ผู้ติดื่ยาเสัพืติดื่ให้โทษ	

3.	 ต้องม้้กิิารจัดื่โปรแกิิรม้กิิารฟ้�นฟูสั์ขภัาพืแบบต่อเนื�อง	

แลูะม้้กิิารพืักิิค้างคืนสัำาหรับผู้ม้าใช่้บริกิิาร

B

2.3	 กิิิจกิิารว์ิจัยทางคลูินิกิิ	(Clinical	Research)	

2.3.1	 กิิิ จกิิารสั นับสั น์นแลูะบ ริหารจั ดื่กิิาร 

กิิารวิ์จัยทางคลิูนิกิิ	(Contract	Research	

Organization)

1.	 ต้องม้้แผนกิิารดื่ำาเนินกิิารเพืื�อสันับสัน์นแลูะรองรับ 

กิิารว์ิจัยทางคลูินิกิิ	(Clinical	Research)	ดื่ังน้�

1.1	 กิิารบริหารจัดื่กิิารงานว์ิจัยทางคลูินิกิิ	

1.2	 กิิารกิิำากิิับดืู่แลูกิิารว์ิจัยทางคลูินิกิิ	เช่่น

-	 กิิารบริหารจัดื่กิิารสัิ�งสั่งตรว์จแลูะห้องเกิิ็บ 

สัิ�งสั่งตรว์จ

-	 กิิารบริหารจัดื่กิิารผลูิตภััณฑ์�ท้�ทำากิิารวิ์จัย 

ทางคลูินิกิิ

-	 กิิารบริหารจัดื่กิิารเพืื�อกิิารจัดื่เกิิ็บเอกิิสัาร 

หรือข้อมู้ลูท้�ใช่้ในงานว์ิจัยทางคลูินิกิิ

A1
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-	 กิิารบริหารจัดื่กิิารของเส้ัยท้�เกิิิดื่จากิิกิิารวิ์จัย

ทางคลูินิกิิ

-	 กิิารบริหารจัดื่กิิารเว์ช่ระเบ้ยนสัำาหรับ 

กิิารว์ิจัยทางคลูินิกิิ

-	 กิิารบริหารจดัื่กิิารอาสัาสัม้คัรท้�ใช่ใ้นกิิารวิ์จยั

ทางคลูินิกิิ	

-	 กิิารจัดื่หาหรอืให้บรกิิิารอาคารสัถานท้�สัำาหรบั 

กิิารว์จิยัทางคลิูนิกิิ	เช่่น	หอ้งตรว์จผูป่้ว์ยนอกิิ	

แลูะผู้ป่ว์ยใน	ห้องทดื่สัอบ	เป็นต้น	

2.	 ต้องม้้บ์คลูากิิรไทยปฏิิบัติงานในสั่ว์นเกิิ้�ยว์ข้อง 

กิิับกิิารว์ิจัยทางคลูินิกิิ	 เช่่น	Clinical	Research	 

Associate	(CRA)	 เป็นต้น	 ท้�ผ่านกิิารอบรม้ 

ตาม้แนว์ทางกิิารปฏิิบัติกิิารว์ิจัยทางคลูินิกิิท้�ดื่้	 

(Good	Clinical	Practice:	GCP)	 ของ	 ICH	

(International	Conference	on	Harmonization)	

หรือม้าตรฐานอื�นท้�เท้ยบเท่า	 ก่ิิอนกิิารใช้่สัิทธิุ์แลูะ 

ประโยช่น�ยกิิเว้์นภัาษ้เงินได้ื่นิติบ์คคลู	ทั�งน้�	จะต้อง 

ไดื่้รับกิิ่อนว์ันครบเปิดื่ดื่ำาเนินกิิาร

3.	 ต้ อ งม้้ ค่ า ใ ช้่ จ่ า ย เ งิ น เดื่ื อนของบ์ คลูากิิร ไทย 

ดื่้านกิิารบริหารจัดื่กิิารทางคลิูนิกิิเฉพืาะในโครงกิิาร

ท้�ขอรับกิิารสั่งเสัริม้ไม้่น้อยกิิว์่า	1,500,000	บาทต่อปี	

โดื่ยต้องเป็นกิิารจ้างใหม่้	ทั�งน้�	ค่าใช้่จ่ายเงินเดื่ือน

ของบ์คลูากิิรไทย	จะต้องเป็นไปตาม้หลูักิิเกิิณฑ์� 

ท้�คณะกิิรรม้กิิารเหน็ช่อบ	โดื่ยคำานว์ณเฉพืาะโครงกิิาร

ท้�ขอรับกิิารสั่งเสัริม้	

4.	 ตอ้งม้ค้ว์าม้รว่์ม้ม้อืกิิบัองค�กิิรดื่า้นกิิารว์จิยัหรอืบรกิิิาร

ดื่้านสัาธุ์ารณสั์ข	หรือสัถาบันกิิารศึกิิษาในประเทศ	

ตาม้ท้�คณะกิิรรม้กิิารให้คว์าม้เห็นช่อบ

2.3.2	 ศนูย�กิิารวิ์จัยทางคลูนิกิิิ	(Clinical	Research	

Center)	

1.	 ต้องม้้ขอบข่ายธุ์์รกิิิจไม้่น้อยกิิว์่าหนึ�งข้อ	ดื่ังน้�

-	 กิิารวิ์จัยทางคลูินิกิิเพืื�อศึกิิษาคว์าม้ปลูอดื่ภััย

ของผลูิตภััณฑ์�ในสััตว์�ทดื่ลูอง	(Preclinical	

Research)

-	 กิิารวิ์จัยทางคลูินิกิิเพืื�อศึกิิษาคว์าม้ปลูอดื่ภััย 

ของผลูิตภััณฑ์�ในม้น์ษย�	(Clinical	Research)

-	 กิิารศึกิิษาช้่ว์ประสัิทธุ์ิผลูแลูะช้่ว์สัม้มู้ลูของ 

ผลิูตภััณฑ์�สั์ขภัาพื	(Bioavailabil ity	and	

Bioequivalence	Studies)
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2.	 กิิรณ้กิิารว์ิจัยทางคลูินิกิิในม้น์ษย�ต้องดื่ำาเนินกิิาร	 

ไม้่น้อยกิิว์่า	1	ระยะ	ตาม้ท้�กิิำาหนดื่	ดื่ังน้�

-	 กิิารว์ิจัยทางคลูินิกิิระยะท้�	1	(Phase	I:	Safety	

and	Dosage)	เป็นกิิารศึกิิษาคว์าม้ปลูอดื่ภััย

ในกิิลู์่ม้อาสัาสัม้ัคร

-	 กิิารว์ิจัยทางคลูินิกิิระยะท้�	2	(Phase	II:	Efficacy	

and	Side	Effects)	เป็นกิิารศึกิิษาประสัิทธุ์ิภัาพื

แลูะภัาว์ะแทรกิิซ้อน

-	 กิิารว์ิจยัทางคลิูนกิิิระยะท้�	3	(Phase	III:	Efficacy	

and	Monitoring	of	Adverse	Reaction)	

เป็นกิิารศึกิิษาประสิัทธุ์ิภัาพืแลูะติดื่ตาม้อากิิาร

ไม่้พึืงประสังค�

-	 กิิารวิ์จัยทางคลูินิกิิระยะท้� 	4	(Phase	IV:	 

Post-marketing	Surveillance)	เป็นกิิารศึกิิษา

เพืื�อสัังเกิิตผลูในระยะยาว์	

3.	 ต้องเสันอรายลูะเอ้ยดื่เกิิ้�ยว์ข้อง	เช่่น	ข้อมู้ลูนักิิว์ิจัย

โครงสัร้างพืื�นฐานของศนูย�ว์จิยั	กิิารดูื่แลูแลูะค์ม้้ครอง

อาสัาสัม้คัร	เป็นต้น

4.	 ต้องม้้หรือจัดื่หาสัถานท้�แลูะอ์ปกิิรณ�	(Facilities)	 

ท้�เอื�ออำานว์ยต่อกิิารดื่ำาเนินงาน	กิิารว์ิจัยทางคลิูนิกิิ	 

เช่่น	ห้องตรว์จ	ห้องเกิิ็บยา	อ์ปกิิรณ�ทางกิิารแพืทย�	 

ท้�ใช้่ในกิิารว์จิยัทางคลิูนกิิิ	เป็นต้น	

5.	 อน์ญาตให้นำาเครื�องมื้อหรืออ์ปกิิรณ�ทางกิิารแพืทย�	

ท้�ม้้อยู่เดื่ิม้	ม้าใช้่ในโครงกิิารท้�ได้ื่รับกิิารส่ังเสัริม้ได้ื่	 

ตาม้ท้�คณะกิิรรม้กิิารเหน็ช่อบ	

6.	 กิิารดื่ำาเนินกิิารว์ิจัยต้องเป็นไปตาม้ม้าตรฐาน 

กิิารปฏิิบัติกิิารว์ิจัยท้�ดื่้ทางคลูินิกิิ	(Good	Clinical	

Practice:	GCP)	หรอืม้าตรฐานอื�นท้�เทย้บเท่า

7.	 ต้อ งม้้ ค่ า ใ ช้่ จ่ าย เ งิ น เ ดืื่ อนของบ์ คลูากิิร ไทย 

ด้ื่านกิิารวิ์จัยทางคลิูนิกิิไม่้น้อยกิิว่์า	1,500,000	 

บาทต่อปี	โดื่ยต้องเป็นกิิารจ้างใหม่้	หรือม้้เงินลูงท์น	

(ไม่้รว์ม้ค่าท้�ดื่ิน	ท์นหม้์นเว้์ยน	แลูะค่ายานพืาหนะ)	

ไม่้น้อยกิิว่์า	1	 ลู้านบาท	ทั�งน้�	 ค่าใช้่จ่ายเงินเดื่ือน 

ของบ์คลูากิิรไทยแลูะ/หรือเงินลูงท์น	 จะต้อง 

เป็นไปตาม้หลัูกิิเกิิณฑ์�ท้�คณะกิิรรม้กิิารกิิำาหนดื่	โดื่ย

คำานว์ณเฉพืาะโครงกิิารท้�ขอรบักิิารส่ังเสัรมิ้
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8.	 ต้องม้้บ์คลูากิิรไทยปฏิิบัติงานในส่ัว์นกิิารว์ิจัย 

ทางคลิูนกิิิแลูะผ่านกิิารอบรม้ตาม้แนว์ทางกิิารปฏิบัิติ

กิิารว์ิจัยทางคลูินิกิิท้�ดื่้	(Good	Clinical	Practice:	

GCP)	ของ	 ICH	(International	Conference	on	

Harmonization)	หรือม้าตรฐานอื�นท้�เท้ยบเท่า	แลูะ 

ต้องได้ื่รบัอน์ญาตจากิิคณะกิิรรม้กิิารพิืจารณาจริยธุ์รรม้ 

(Ethics	Committee:	EC)	หรือคณะกิิรรม้กิิารคว์บคม์้ 

สััตว์�ทดื่ลูอง	(Institutional	Animal	Care	and	 

Use	Committee:	IACUC)	 ก่ิิอนกิิารใช้่สัิทธิุ์แลูะ 

ประโยช่น�ยกิิเว้์นภัาษ้เงินได้ื่นิติบ์คคลู	ทั�งน้�	จะต้อง 

ได้ื่รบัก่ิิอนว์นัครบเปิดื่ดื่ำาเนนิกิิาร

9.	 ตอ้งม้ค้ว์าม้รว่์ม้ม้อืกิิบัองค�กิิรดื่า้นกิิารว์จิยัหรอืบรกิิิาร

ดื่้านสัาธุ์ารณสั์ข	หรือสัถาบันกิิารศึกิิษาในประเทศ	

ตาม้ท้�คณะกิิรรม้กิิารเห็นช่อบ
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