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1

อุุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีีชีีวภาพ และการแพทย์์
กองส่่งเสริิมการลงทุุน 1

อุุตสาหกรรมเกษตรและ
แปรรููปอาหาร (หน้้า 30)

1.1-1.8	กิิจการเกษตรต้้นน้ำำ�� เช่่น
ปุ๋๋�ย ปรัับปรุุงและขยายพัันธุ์์�
พืืชและสััตว์์
1.9-1.13	กิิจการเกษตรแปรรููป เช่่น
แป้้ง น้ำำ��มัันและไขมััน
แปรรููป สารสกััดจาก
ธรรมชาติิ
1.14	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์จาก
ยางธรรมชาติิ
1.15	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์จาก
ผลพลอยได้้หรืือเศษวััสดุุ
ทางการเกษตร
1.17	กิิจการผลิิตหรืือถนอม
อาหาร เครื่่�องดื่่�ม วััตถุุ
เจืือปนอาหาร หรืือสิ่่�ง
ปรุุงแต่่งอาหาร โดยใช้้
เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย
1.19	กิิจการห้้องเย็็น หรืือกิิจการ
ห้้องเย็็นและขนส่่งห้้องเย็็น
1.20	กิิจการศููนย์์กลางการค้้า
สิินค้้าเกษตร
1.22 	กิิจการผลิิตอาหารสััตว์์หรืือ
ส่่วนผสมอาหารสััตว์์
1.23	กิิจการผลิิตหรืือให้้บริิการ
ระบบเกษตรสมััยใหม่่
1.24	กิิจการโรงงานผลิิตพืืช

ประเภทกิิจการที่่�ได้้รัับการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม
สามารถศึึกษาเพิ่่�มเติิมได้้จาก QR Code

อุุตสาหกรรมการแพทย์์
(หน้้า 36)

อุุตสาหกรรมชีีวภาพ
(หน้้า 43)

1.18 	กิิจการผลิิตอาหาร
1.16	กิิจการผลิิตเชื้้�อเพลิิงจาก
ทางการแพทย์์ หรืือ
ผลผลิิตการเกษตร
ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหาร
รวมทั้้�งเศษวััสดุุ หรืือขยะ
3.2
กิิจการผลิิต Non-Woven
หรืือของเสีียที่่�ได้้จากผลผลิิต
Fabric หรืือ ผลิิตภััณฑ์์
ทางการเกษตร
สุุขอนามััย (Hygienic
6.2	กิิจการผลิิตเคมีีภััณฑ์์หรืือ
Products) จาก Nonพอลิิเมอร์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อ
Woven Fabric
สิ่่�งแวดล้้อม หรืือผลิิตภััณฑ์์
3.11
กิิจการผลิิตเครื่่�องมืือแพทย์์
จากพอลิิเมอร์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อ
หรืือชิ้้�นส่่วน
อม
6.9-6.10 	กิิจการผลิิตวััตถุุดิิบทางยา 7.12 	กิิสิ่่�งจแวดล้้
การเทคโนโลยีีชีีวภาพ
และการผลิิตยา
- กิิจการวิิจััยและพััฒนา
7.23.4	กิิจการศููนย์์ฟื้้�นฟููสุุขภาพ
และ/หรืืออุุตสาหกรรม
7.28	กิิจการบริิการทางการแพทย์์
การผลิิตเมล็็ดพัันธุ์์�หรืือ
- ศููนย์์การแพทย์์
การปรัับปรุุงพัันธุ์์�พืืช
เฉพาะทาง
สััตว์์ และจุุลิินทรีีย์์
- สถานพยาบาล
- กิิจการวิิจััยและพััฒนา
- ขนส่่งผู้้�ป่่วย แพทย์์
และ/หรืืออุุตสาหกรรม
อุุปกรณ์์การแพทย์์
การผลิิตสารเวชภััณฑ์์
- แพทย์์แผนไทย
- กิิจการวิิจััยและพััฒนา
- โรงพยาบาลผู้้�สููงอายุุ
และ/หรืือผลิิตชุุดตรวจ
- ศููนย์์ดููแลผู้้�สููงอายุุหรืือ
วิินิิจฉััยทางการแพทย์์
ผู้้�มีีภาวะพึ่่�งพิิง
เกษตร อาหาร และ
7.38 	กิิจการวิิจััยทางคลิินิิก
สิ่่�งแวดล้้อม
(Clinical Research)
- กิิจการวิิจััยและพััฒนา
และ/หรืือผลิิตสาร
ชีีวโมเลกุุลและ
สารออกฤทธิ์์�ชีีวภาพ
- กิิจการผลิิตวััตถุุดิิบ
วััสดุุจำำ�เป็็นที่่�ใช้้เพื่่�อการ
วิิจััยและพััฒนา
- กิิจการตรวจวิิเคราะห์์
สารชีีวภาพ
สำำ�หรัับแจก ห้้ามจำำ�หน่่าย
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กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
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อุุตสาหกรรมเกษตรและแปรรููปอาหาร
1.1	กิิจการผลิิตปุ๋๋�ยชีีวภาพ ปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์ ปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์ 1. ผลิิตภััณฑ์์ปุ๋๋�ยชีีวภาพ ปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์ และปุ๋๋�ย
เคมีีนาโน และสารป้้องกัันกำำ�จััดศััตรููพืืช
อิินทรีีย์์เคมีีนาโน ต้้องได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนและ
ชีีวภััณฑ์์
ใบอนุุญาตผลิิตปุ๋๋�ยเพื่่�อการค้้าจากกรมวิิชาการ
เกษตร
2. ผลิิตภััณฑ์์สารป้้องกัันกำำ�จััดศััตรููพืืช ต้้องได้้รัับ
การขึ้้�นทะเบีียน และใบอนุุญาตผลิิตสาร
ป้้องกัันกำำ�จััดศััตรููพืืชจากกรมวิิชาการเกษตร
3. ต้้องใช้้หััวเชื้้�อ หรืือนวััตกรรมที่่�มีีเอกสาร
เชิิงวิิชาการสนัับสนุุน
1.2	กิิจการปรัับปรุุงพัันธุ์์�พืืช หรืือสััตว์์
1. ต้้องมีีกิิจกรรมการวิิจััยและพััฒนาในโครงการ
(ที่่�ไม่่เข้้าข่่ายกิิจการเทคโนโลยีีชีีวภาพ)
2. สำำ�หรัับการปรัับปรุุงพัันธุ์์�พืืชที่่�มีีความอ่่อนไหว
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์
ต้้องมีีผู้้�มีีสััญชาติิไทยถืือหุ้้�นไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ
51 ของทุุนจดทะเบีียน
3. รายได้้จากการขยายพัันธุ์์�พืืช อัันเกิิดจากการ
ปรัับปรุุงพัันธุ์์�พืืชในกิิจการที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิม
ถืือเป็็นรายได้้ที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิม ทั้้�งนี้้� ไม่่รวม
ถึึงการขยายพัันธุ์์�มัันสำำ�ปะหลััง
4. หากตั้้�งอยู่่�ในเขตวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีที่่�
ได้้รัับการส่่งเสริิมหรืือได้้รัับความเห็็นชอบจาก
คณะกรรมการ ให้้ได้้รัับการลดหย่่อนภาษีี
เงิินได้้นิิติิบุุคคลสำำ�หรัับกำำ�ไรสุุทธิิร้้อยละ 50
เป็็นระยะเวลา 5 ปีี นัับแต่่วัันที่่�กำำ�หนดระยะ
เวลาการยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลสิ้้�นสุุดลง
5. ต้้องมีีค่่าใช้้จ่่ายเงิินเดืือนของบุุคลากรด้้านวิิจััย
และพััฒนาไม่่น้้อยกว่่า 1,500,000 บาท ต่่อปีี
โดยต้้องเป็็นการจ้้างงานใหม่่ หรืือมีีเงิินลทุุน
(ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและทุุนหมุุนเวีียน) ไม่่น้้อยกว่่า
1,000,000 บาท

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
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1.3	กิิจการปลููกไม้้เศรษฐกิิจ (ยกเว้้นยููคาลิิปตััส)

1. ต้้องมีีพื้้�นที่่�เพาะปลููกในบริิเวณใกล้้เคีียงกััน
ไม่่น้้อยกว่่า 300 ไร่่ โดยมีีพื้้�นที่่�ติิดกััน
ไม่่น้้อยกว่่า 50 ไร่่
2. ต้้องมีีกิิจกรรมการวิิจััยและพััฒนาในโครงการ
3. ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากกระทรวง
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

1.4	กิิจการอบพืืชและไซโล
1.5	กิิจการขยายพัันธุ์์�สััตว์์หรืือเลี้้�ยงสััตว์์
1.5.1 	กิิจการขยายพัันธุ์์�ปศุุสััตว์์หรืือ
สััตว์์น้ำำ��

1.5.2 	กิิจการเลี้้�ยงปศุุสััตว์์หรืือสััตว์์น้ำำ��
(ยกเว้้นกุ้้�ง)

1.6 	กิิจการฆ่่าและชำำ�แหละสััตว์์

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
A1

1

B1
1. ต้้องใช้้เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย เช่่น ใช้้โรงเรืือน
ระบบปิิด มีีระบบระบายอากาศ เพื่่�อทำำ�ให้้
อากาศในโรงเรืือนอยู่่�ในสภาวะที่่�เหมาะสม
ตลอดเวลา มีีระบบการให้้น้ำำ��และอาหาร
อััตโนมััติิ มีีมาตรการและระบบป้้องกัันพาหะ
นำำ�โรคเข้้าสู่่�ฟาร์์ม มีีระบบเซ็็นเซอร์์การตรวจ
นัับจำำ�นวนสััตว์์ เป็็นต้้น
2. ต้้องมีีระบบการตรวจสอบย้้อนกลัับ (Traceability)
3. ไม่่ให้้การส่่งเสริิมโครงการที่่�นำำ�ไข่่พัันธุ์์�มาฟััก
ให้้เป็็นลููกสััตว์์ โดยไม่่มีีกระบวนการเลี้้�ยง
พ่่อแม่่พัันธุ์์�
1. ต้้องมีีการขยายพัันธุ์์�สััตว์์ในโครงการด้้วย
2. ต้้องใช้้เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย เช่่น ใช้้โรงเรืือน
ระบบปิิด มีีระบบระบายอากาศเพื่่�อทำำ�ให้้
อากาศในโรงเรืือนอยู่่�ในสภาวะที่่�เหมาะสม
ตลอดเวลา มีีระบบการให้้น้ำำ��และอาหาร
อััตโนมััติิ และมีีมาตรการและระบบป้้องกััน
พาหะนำำ�โรคเข้้าสู่่�ฟาร์์ม มีีระบบเซ็็นเซอร์์
การตรวจนัับจำำ�นวนสััตว์์ และระบบป้้องกัันและ
ลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
เป็็นต้้น
3. ต้้องมีีระบบการตรวจสอบย้้อนกลัับ (Traceability)
1. ต้้องมีีกระบวนการผลิิตที่่�ทัันสมััย เช่่น
มีีระบบทำำ�ให้้สััตว์์สลบ ราวแขวนสััตว์์ ห้้องเย็็น
ระบบลดอุุณหภููมิิ การตรวจสอบคุุณภาพ
เนื้้�อสััตว์์ และการตรวจสอบสิ่่�งปลอมปน
เป็็นต้้น
2. ต้้องมีีระบบการตรวจสอบย้้อนกลัับ (Traceability)

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A4

A4

A4

A 4 = 3 ปี
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1.7 	กิิจการประมงน้ำำ��ลึึก

1.8 	กิิจการคััดคุุณภาพ บรรจุุ และเก็็บรัักษาพืืช
ผััก ผลไม้้ หรืือดอกไม้้

1.9	กิิจการผลิิตแป้้งแปรรููป (โมดิิไฟด์์สตาร์์ช)
หรืือแป้้งจากพืืชที่่�มีีคุุณสมบััติิพิิเศษ
1.10	กิิจการผลิิตน้ำำ��มัันหรืือไขมัันจากพืืชหรืือสััตว์์ 1. ผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��มัันดิิบและน้ำำ��มัันกึ่่�งบริิสุุทธิ์์�จากพืืช
(ยกเว้้นน้ำำ��มัันจากถั่่�วเหลืือง)
ต้้องเริ่่�มต้้นจากผลิิตผลทางการเกษตร
2. ผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��มัันบริิสุุทธิ์์�จากพืืช ต้้องเริ่่�มต้้น
จากผลิิตผลทางการเกษตรหรืือน้ำำ��มัันดิิบ
1.11 กิิจการผลิิตสารสกััดจากวััตถุุดิิบทางธรรมชาติิ
หรืือผลิิตภััณฑ์์จากสารสกััดจากวััตถุุดิิบจาก
ธรรมชาติิ (ยกเว้้นยา สบู่่� ยาสระผม ยาสีีฟััน
และเครื่่�องสำำ�อาง)
1.11.1 	กิิจการผลิิตสารสกััดจากวััตถุุดิิบ
ทางธรรมชาติิที่่�ใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นสููง
หรืือการผลิิตผลิิตภััณฑ์์จากสาร
สกััดจากวััตถุุดิิบทางธรรมชาติิที่่�ใช้้
เทคโนโลยีีขั้้�นสููงที่่�ต่่อเนื่่�องใน
โครงการเดีียวกััน

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
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1. เรืือประมงอวนล้้อมจัับ ต้้องมีีขนาด 500
ตัันกรอสขึ้้�นไป
2. เรืือประมงเบ็็ดราว ต้้องมีีขนาด 150 ตัันกรอส
ขึ้้�นไป
3. ต้้องมีีอุุปกรณ์์ช่่วยเดิินเรืือ อุุปกรณ์์หาฝููงปลา
และอุุปกรณ์์ติิดตามตำำ�แหน่่งเรืือ
1. กรณีีใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นสููง เช่่น การใช้้ระบบ
เซ็็นเซอร์์ตรวจสอบเนื้้�อในผลไม้้ การใช้้
คลื่่�นความถี่่�วิิทยุุในการกำำ�จััดแมลง การใช้้
Nuclear Magnetic Resonance เป็็นต้้น
2. กรณีีใช้้เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย เช่่น การใช้้เครื่่�อง
คััดแยกสีีเมล็็ดพืืช การอบไอน้ำำ��ฆ่่าไข่่แมลงวััน
ผลไม้้ การเคลืือบผิิวเมล็็ดพืืช เป็็นต้้น
3. เฉพาะกิิจการคััดคุุณภาพข้้าว
- กรณีีใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นสููง
- กรณีีไม่่มีีการใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นสููง

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
A3

A2

A3

A2
B1
A3
A3

A2

A 4 = 3 ปี
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1.11.2 	กิิจการผลิิตสารสกััดจากวััตถุุดิิบ
ทางธรรมชาติิหรืือการผลิิต
ผลิิตภััณฑ์์จากสารสกััดจากวััตถุุดิิบ
ทางธรรมชาติิที่่�ต่่อเนื่่�องในโครงการ
เดีียวกััน
1.11.3 	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์จากสารสกััด
จากวััตถุุดิิบทางธรรมชาติิที่่�ไม่่มีี
การผลิิตสารสกััดจากวััตถุุดิิบ
ทางธรรมชาติิ
1.12 กิิจการผลิิตสารออกฤทธิ์์� (Active Ingredient) ต้้องมีีการสนัับสนุุนด้้านการศึึกษาทางวิิชาการ เรื่่�อง
จากวััตถุุดิิบทางธรรมชาติิ
การออกฤทธิ์์� และความเป็็นพิิษ
1.13 	กิิจการฟอกหนัังสััตว์์ หรืือแต่่งสำำ�เร็็จหนััง
1. ต้้องใช้้เทคโนโลยีีที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมเช่่น
สััตว์์
ลดการใช้้สารเคมีี หรืือนำำ�เอนไซม์์ หรืือตััวเร่่ง
ชีีวภาพ (Biological Catalyst) มาใช้้ทดแทน
การใช้้สารเคมีี เป็็นต้้น
2. เฉพาะกิิจการฟอกหนัังสััตว์์ ต้้องตั้้�งในนิิคม หรืือ
เขตอุุตสาหกรรมที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิม หรืือในเขต
ประกอบการอุุตสาหกรรมฟอกหนััง ซึ่่�งเป็็นเขต
ประกอบการอุุตสาหกรรมตามมาตรา 30 ของ
กฎหมายว่่าด้้วยโรงงาน และในกรณีีขยายกิิจการ
หรืือการขอรัับการส่่งเสริิมตามมาตรการปรัับปรุุง
ประสิิทธิิภาพ จะอนุุญาตให้้ตั้้�งในพื้้�นที่่�สถาน
ประกอบการเดิิมได้้ ไม่่ว่่าจะอยู่่�ในนิิคม หรืือเขต
อุุตสาหกรรมที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิม หรืือเขต
ประกอบการอุุตสาหกรรมตามมาตรา 30 ของ
กฎหมายว่่าด้้วยโรงงานหรืือไม่่ก็็ตาม แต่่จะต้้อง
มีีมาตรการลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
1.14	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์จากยางธรรมชาติิ
(ยกเว้้นยางรััดของ ลููกโป่่ง และแหวนยาง)
1.14.1	กิิจการแปรรููปยางขั้้�นต้้น
1.14.2	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์จากยาง
ธรรมชาติิ
1.15 	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์ จากผลพลอยได้้หรืือ
เศษวััสดุุทางการเกษตร หรืือผลิิตภััณฑ์์จาก
วััตถุุดิิบที่่�มาจากผลพลอยได้้หรืือเศษวััสดุุ หรืือ
ของเสีียจากการเกษตร (ยกเว้้นที่่�มีีขั้้�นตอนการ
ผลิิตไม่่ซัับซ้้อน เช่่น อบแห้้งตากแห้้ง เป็็นต้้น)
สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
A3

1

B1

A2
A3

A4
A2
A4

A 4 = 3 ปี
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1.17	กิิจการผลิิตหรืือถนอมอาหาร เครื่่�องดื่่�ม
วััตถุุเจืือปนอาหาร (Food Additive) หรืือ
สิ่่�งปรุุงแต่่งอาหาร (Food Ingredient) โดย
ใช้้เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย (ยกเว้้น น้ำำ��ดื่่�ม
ไอศกรีีม ลููกอม ช็็อคโกแลต หมากฝรั่่�ง
น้ำำ��ตาล น้ำำ��อััดลม เครื่่�องดื่่�มที่่�มีีแอลกอฮอล์์
เครื่่�องดื่่�มที่่�มีีคาเฟอีีน แป้้งจากพืืช เบเกอรี่่�
บะหมี่่�กึ่่�งสำำ�เร็็จรููป ซุุปไก่่สกััด และรัังนก)
1.19 	กิิจการห้้องเย็็น หรืือกิิจการห้้องเย็็นและ
ขนส่่งห้้องเย็็น

1. ไม่่ให้้การส่่งเสริิมโครงการที่่�มีีเฉพาะ
กระบวนการผสม หรืือทำำ�ให้้เจืือจางเท่่านั้้�น
2. สำำ�หรัับโครงการที่่�มีีกระบวนการหมััก ต้้องใช้้หััว
เชื้้�อที่่�ผ่่านการศึึกษาวิิจััยมาแล้้ว

1.20 	กิิจการศููนย์์กลางการค้้าสิินค้้าเกษตร

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
A3

1. กรณีีใช้้สารทำำ�ความเย็็นธรรมชาติิ (Natural
Refrigerants) ยกเว้้นแอมโมเนีีย
2. กรณีีใช้้แอมโมเนีีย
3. กรณีีใช้้สารทำำ�ความเย็็นที่่�ไม่่ใช่่สารทำำ�ความเย็็น
ธรรมชาติิ ต้้องเป็็นสารที่่�มีีผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อมน้้อย โดยจะพิิจารณาจากตััวชี้้�วััด
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น Global Warming Potential
(GWP) เป็็นต้้น
1. ต้้องมีีที่่�ดิินไม่่น้้อยกว่่า 50 ไร่่
2. ต้้องมีีพื้้�นที่่�สำำ�หรัับประกอบกิิจการ และบริิการ
เกี่่�ยวกัับสิินค้้าเกษตร ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 60
ของพื้้�นที่่�ทั้้�งหมด โดยต้้องจััดให้้มีีพื้้�นที่่�สำำ�หรัับ
แสดง หรืือซื้้�อขายสิินค้้าเกษตร ศููนย์์ประมููล
สิินค้้า ห้้องเย็็น และคลัังสิินค้้า
3. ต้้องให้้บริิการตรวจสอบ คััดคุุณภาพ และตรวจ
สารพิิษตกค้้าง

A4

กรณีีที่่� 1
1. ต้้องได้้รัับรองมาตรฐานระบบการจััดการความ
ปลอดภััยของอาหาร เช่่น ISO 22000 หรืือ
มาตรฐานที่่� Global Food Safety Initiative
(GFSI) ยอมรัับ เป็็นต้้น ภายในระยะเวลาครบ
เปิิดดำำ�เนิินการที่่�ระบุุในบััตรส่่งเสริิม
2. ต้้องมีีระบบการตรวจสอบย้้อนกลัับ (Traceability)
3. จะต้้องแสดงหลัักฐานการยื่่�นหรืือเตรีียมการ
ขอรัับรองมาตรฐานในการขอใช้้สิิทธิิและ
ประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

A3

B1
B1

A3

1.22 กิิจการผลิิตอาหารสััตว์์หรืือส่่วนผสมอาหารสััตว์์

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
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A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A 4 = 3 ปี
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1.23	กิิจการผลิิตหรืือให้้บริิการ ระบบเกษตร
สมััยใหม่่ เช่่น ระบบตรวจจัับหรืือติิดตาม
สภาพต่่างๆ ระบบควบคุุมการใช้้ทรััพยากร
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น น้ำำ�� ปุ๋๋�ย เวชภััณฑ์์ และ
ระบบโรงเรืือนอััจฉริิยะ เป็็นต้้น

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
A4

เงื่่�อนไข

กรณีีที่่� 2
1. ต้้องได้้รัับรองมาตรฐานสากล เช่่น HACCP,
GMP เป็็นต้้น ภายในระยะเวลาครบเปิิดดำำ�เนิิน
การที่่�ระบุุในบััตรส่่งเสริิม
2. ต้้องเป็็นนิิติิบุุคคลที่่�ยัังไม่่เคยได้้รัับมาตรฐาน
สากลมาก่่อน สำำ�หรัับการผลิิตอาหารสััตว์์หรืือ
ส่่วนผสมอาหารสััตว์์
3. ต้้องมีีระบบการตรวจสอบย้้อนกลัับ (Traceability)
4. จะต้้องแสดงหลัักฐานการยื่่�นหรืือเตรีียมการ
ขอรัับรองมาตรฐานในการขอใช้้สิิทธิิและ
ประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
กรณีีที่่� 3
B1
หากไม่่ได้้ดำำ�เนิินการในกรณีีที่่� 1 และ 2
กรณีีที่่�มีีการออกแบบระบบและ Software เอง
A3
1. ต้้องมีีการออกแบบระบบและ Software ที่่�ใช้้ใน (ไม่่จำำ�กััด
การบริิหารจััดการทรััพยากรที่่�เกี่่�ยวข้้องใน
วงเงิินยกเว้้น
ลัักษณะ System Integration โดยมีีการเก็็บ
ภาษีีเงิินได้้
ข้้อมููล แปลผล และวิิเคราะห์์ข้้อมููล
นิิติิบุุคคล)
2. ต้้องมีีค่่าใช้้จ่่ายเงิินเดืือนของบุุคลากรด้้านการ
พััฒนาเทคโนโลยีีสารสนเทศและวิิศวกรรม
ไม่่น้้อยกว่่า 1,500,000 บาทต่่อปีี โดยต้้อง
เป็็นการจ้้างงานใหม่่ หรืือมีีเงิินลทุุน
(ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและทุุนหมุุนเวีียน) ไม่่น้้อยกว่่า
1,000,000 บาท
กรณีีที่่�ไม่่มีีการออกแบบระบบและ Software เอง
A3
1. ต้้องมีีค่่าใช้้จ่่ายในการพััฒนาระบบหรืือ
ซอฟต์์แวร์์ หรืือ Platform โดยผู้้�พััฒนาใน
ประเทศ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งวิิสาหกิิจเริ่่�มต้้น ไม่่
น้้อยกว่่า 10 ล้้านบาท ก่่อนวัันครบกำำ�หนดเปิิด
ดำำ�เนิินการ และให้้นัับรวมเป็็นวงเงิินยกเว้้นภาษีี
เงิินได้้นิิติิบุุคคลด้้วย
2. ต้้องมีีการผลิิตหรืือจััดหาเครื่่�องจัักรและ/หรืือ
อุุปกรณ์์มาให้้บริิการ
3. ต้้องมีีระบบการจััดการทรััพยากรที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในลัักษณะ System Integration โดยมีีการเก็็บ
ข้้อมููล แปลผลและวิิเคราะห์์ข้้อมููล

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

1

A 4 = 3 ปี
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กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์

เงื่่�อนไข

1.24 	กิิจการโรงงานผลิิตพืืช (Plant Factory)

4. ต้้องมีีค่่าใช้้จ่่ายเงิินเดืือนของบุุคลากรด้้านการ
พััฒนาเทคโนโลยีีสารสนเทศและวิิศวกรรม
ไม่่น้้อยกว่่า 1,500,000 บาทต่่อปีี หรืือมีีขนาด
การลงทุุน (ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและทุุนหมุุนเวีียน)ไม่่
น้้อยกว่่า 1,000,000 บาท
5. รายได้้ที่่�จะได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
ไม่่รวมรายได้้จากการจำำ�หน่่ายหรืือให้้เช่่า
เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์
1. ต้้องมีีการปลููกพืืชภายในอาคารที่่�ออกแบบมา
เฉพาะในระบบปิิด
2. ต้้องมีีการติิดตั้้�งระบบควบคุุมสภาพแวดล้้อมใน
การปลููกพืืชทั้้�งทาง กายภาพ เช่่น การควบคุุม
ความเข้้มแสง อุุณหภููมิิ ความชื้้�น ปริิมาณ
ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ แร่่ธาตุุต่่างๆ และการ
ควบคุุม สภาพแวดล้้อมทางชีีวภาพ เช่่น การ
ปนเปื้้�อนของเชื้้�อโรคและแมลง จากน้ำำ�� อากาศ
และผู้้�ปฏิิบััติิงาน เป็็นต้้น
3. ต้้องมีีระบบการตรวจสอบย้้อนกลัับ
(Traceability)

A3

อุุตสาหกรรมการแพทย์์
1.18	กิิจการผลิิตอาหารทางการแพทย์์ (Medical
Food) หรืือผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหาร (Food
Supplement)

1. สำำ�หรัับกิิจการผลิิตอาหารทางการแพทย์์
ต้้องได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียน “อาหารทางการแพทย์์”
จากสำำ�นัักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรืือ
หน่่วยงานอื่่�นที่่�เป็็นมาตรฐานสากล
2. สำำ�หรัับกิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหาร
2.1 ต้้องได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียน “ผลิิตภััณฑ์์
เสริิมอาหาร” จากสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา หรืือหน่่วยงานอื่่�นที่่�เป็็น
มาตรฐานสากล
2.2 ต้้องมีีกระบวนการสกััดเพื่่�อให้้ได้้ Active
Ingredient

A2

3.2 	กิิจการผลิิต Non-Woven Fabric หรืือ
ผลิิตภััณฑ์์สุุขอนามััย (Hygienic Products)
จาก Non-Woven Fabric
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A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A 4 = 3 ปี

คู่่�มืือการขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุน 2564
ประเภทกิิจการ
3.2.1	กิิจการผลิิต Non-Woven Fabric
เช่่น Spunbond หรืือ Meltblown
เป็็นต้้น ที่่�ใช้้เป็็นวััตถุุดิิบในการ
ผลิิตหน้้ากากอนามััยหรืืออุุปกรณ์์
ทางการแพทย์์
3.2.2	กิิจการผลิิต Non-Woven Fabric
อื่่�นๆ หรืือผลิิตภััณฑ์์สุุขอนามััย
(Hygienic Products) จาก
Non-Woven Fabric
3.11 	กิิจการผลิิตเครื่่�องมืือแพทย์์หรืือชิ้้�นส่่วน
3.11.1	กิิจการผลิิตเครื่่�องมืือแพทย์์ที่่�จััดอยู่่�
ในประเภทความเสี่่�ยงสููง หรืือ
เทคโนโลยีีสููง (เช่่น เครื่่�อง X-Ray
เครื่่�อง MRI เครื่่�อง CT Scan และ
วััสดุุฝัังในร่่างกาย เป็็นต้้น) หรืือ
เครื่่�องมืือแพทย์์ที่่�มีีการนำำ�ผลงาน
วิิจััยภาครััฐ หรืือที่่�ดำำ�เนิินการร่่วม
กัับภาครััฐไปผลิิตเชิิงพาณิิชย์์)
3.11.2 กิิจการผลิิตเครื่่�องมืือแพทย์์ชนิิดอื่่�นๆ
(ยกเว้้นการผลิิตเครื่่�องมืือแพทย์์จาก
ผ้้าหรืือเส้้นใยชนิิดต่่างๆ)
3.11.3 	กิิจการผลิิตเครื่่�องมืือแพทย์์จากผ้้า
หรืือเส้้นใยชนิิดต่่างๆ เช่่น เสื้้�อกาวน์์
ผ้้าคลุุม หมวก ผ้้าปิิดปากและจมููก
ผ้้าก๊๊อซ และสำำ�ลีี เป็็นต้้น
6.9	กิิจการผลิิตสารออกฤทธิ์์�สำำ�คััญในยา (Active
Pharmaceutical Ingredients)
6.10	กิิจการผลิิตยา
6.10.1 	กิิจการผลิิตยาตามบััญชีียามุ่่�งเป้้า

6.10.2	กิิจการผลิิตยาแผนปััจจุุบัันและ
ยาแผนโบราณ
สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
A3

เงื่่�อนไข

1

A4

1. กรณีีที่่�มีีการวิิจััยพััฒนาและนวััตกรรม
2. กรณีีที่่�ไม่่มีีการวิิจััยพััฒนาและนวััตกรรม

A1
A2

A3
กรณีีการผลิิตผ้้าก๊๊อซหรืือสำำ�ลีี ต้้องเริ่่�มต้้นจากผ้้า
ฝ้้ายดิิบ หรืือใยฝ้้าย

A4

ต้้องเป็็นการผลิิตสารออกฤทธิ์์� หรืือวััตถุุดิิบทางเภสััชกรรม
(Active Pharmaceutical Ingredients: APIs)

A2

1. ต้้องเป็็นการผลิิตยาในกลุ่่�มบััญชีียามุ่่�งเป้้าที่่�
ประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุุข ณ วัันที่่�ยื่่�น
ขอรัับการส่่งเสริิม
2. ต้้องได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน GMP ตาม
แนวทาง PIC/S ภายใน 2 ปีี นัับแต่่วัันครบ
กำำ�หนดเปิิดดำำ�เนิินการ
ต้้องได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน GMP ตามแนวทาง
PIC/S ภายใน 2 ปีี นัับแต่่วัันครบกำำ�หนดเปิิดดำำ�เนิินการ

A2

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A3
A 4 = 3 ปี
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คู่่�มืือการขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุน 2564
ประเภทกิิจการ

ประเภทกิิจการที่่�ให้้การส่่งเสริิม

7.23	กิิจการเพื่่�อสนัับสนุุนการท่่องเที่่�ยว
7.23.4	กิิจการศููนย์์ฟื้้�นฟููสุุขภาพ

7.28	กิิจการบริิการทางการแพทย์์
7.28.1	กิิจการบริิการสาธารณสุุข
ด้้านแพทย์์แผนไทย

7.28.2	กิิจการศููนย์์การแพทย์์เฉพาะทาง

7.28.3	กิิจการสถานพยาบาล

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
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กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์

เงื่่�อนไข
1. ต้้องใช้้เทคโนโลยีีทางการแพทย์์ในการบำำ�บััด
และฟื้้�นฟููสุุขภาพ
2. ต้้องมีีการจััดโปรแกรมการฟื้้�นฟููสุุขภาพแบบ
ต่่อเนื่่�อง และมีีการพัักค้้างคืืนสำำ�หรัับ
ผู้้�มาใช้้บริิการ
3. ไม่่สามารถขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิม
ตามคุุณค่่าของโครงการได้้

B1

1. ต้้องมีีการใช้้บุุคลากรที่่�ได้้รัับใบประกาศนีียบััตร
หรืือใบประกอบวิิชาชีีพการแพทย์์แผนไทย
2. ต้้องเป็็นสถานประกอบการที่่�ผ่่านการประเมิิน
รัับรองมาตรฐานคุุณภาพที่่�กรมพััฒนาการแพทย์์
แผนไทย และการแพทย์์ทางเลืือกกำำ�หนด
(TTM HA System) ในระดัับที่่�เทีียบเท่่าหรืือสููงกว่่า
โรงพยาบาลชุุมชน
ให้้การส่่งเสริิมการลงทุุนเฉพาะสาขาขาดแคลน ได้้แก่่
ด้้านหััวใจ (โรคหลอดเลืือดหััวใจ ผ่่าตััดหััวใจ และหััวใจล้้ม
เหลว) ด้้านมะเร็็ง (เคมีีบำำ�บััด และรัังสีีวิิทยา) และด้้านไต
(ศููนย์์ไตเทีียม) โดยมีีเงื่่�อนไข ดัังนี้้�
1. ต้้องมีีแผนการจััดหาบุุคลากรทางการแพทย์์ที่่�
เหมาะสม
2. ต้้องมีีเครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์ตามที่่�คณะกรรมการ
เห็็นสมควร
3. ต้้องได้้รัับอนุุญาตจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องและ
ต้้องปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบว่่าด้้วยมาตรฐานการ
ประกอบวิิชาชีีพ หรืือมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุุขอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
4. ต้้องพิิจารณาถึึงการกระจายการให้้บริิการและ
การเข้้าถึึงของประชาชน
กำำ�หนดพื้้�นที่่�ที่่�สามารถขอรัับการส่่งเสริิม ดัังนี้้�
1. พื้้�นที่่� 20 จัังหวััดที่่�มีีรายได้้ต่่อหััวต่ำำ��
ตามประกาศ คณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน
ที่่� 2/2557 ลงวัันที่่� 3 ธัันวาคม 2557

A3

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A2

A2

A 4 = 3 ปี

คู่่�มืือการขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุน 2564
ประเภทกิิจการ

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์

เงื่่�อนไข

2. พื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้ ได้้แก่่ จัังหวััด
นราธิิวาส จัังหวััดปััตตานีี จัังหวััดยะลา จัังหวััด
สตููล และ 4 อำำ�เภอ ในจัังหวััดสงขลา ได้้แก่่
อำำ�เภอจะนะ อำำ�เภอนาทวีี อำำ�เภอสะบ้้าย้้อย
และอำำ�เภอเทพา
3. เขตพััฒนาเศรษฐกิิจพิิเศษบริิเวณชายแดน
7.28.4	กิิจการบริิการขนส่่งผู้้�ป่่วย แพทย์์ 1. ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
หรืืออุุปกรณ์์การแพทย์์ (ทางอากาศ
และปฏิิบััติิตามระเบีียบว่่าด้้วยมาตรฐานการ
ทางบก หรืือ ทางเรืือ)
ให้้บริิการขนส่่งผู้้�ป่่วยของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2. ต้้องมีีเครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์ที่่�ทัันสมััยตามมาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุุข หรืือมาตรฐานอื่่�นใดตามที่่�
คณะกรรมการเห็็นชอบ
7.28.5 	กิิจการโรงพยาบาลผู้้�สููงอายุุ
1. ต้้องมีีแผนการจััดหาบุุคลากรทางการแพทย์์ที่่�
เหมาะสม
2. ต้้องมีีเครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์ในการให้้บริิการตามที่่�
คณะกรรมการให้้ความเห็็นชอบ
3. ต้้องมีีจำำ�นวนเตีียงรัับผู้้�ป่่วยไว้้ค้้างคืืนไม่่น้้อยกว่่า
50 เตีียง
4. ต้้องได้้รัับใบอนุุญาตให้้ประกอบกิิจการสถาน
พยาบาล ประเภทโรงพยาบาลเฉพาะประเภท
ผู้้�ป่่วย หรืือโรงพยาบาลผู้้�สููงอายุุก่่อนเปิิดให้้บริิการ
5. ต้้องได้้รัับอนุุญาตจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องและ
ปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบว่่าด้้วยมาตรฐานการ
ประกอบวิิชาชีีพ หรืือมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุุขอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
7.28.6	กิิจการศููนย์์ดููแลผู้้�สููงอายุุหรืือ
1. ต้้องเป็็นกิิจการดููแลผู้้�สููงอายุุหรืือผู้้�มีีภาวะพึ่่�งพิิง
ผู้้�มีีภาวะพึ่่�งพิิง
ตามกฎหมายว่่าด้้วยสถานประกอบการเพื่่�อ
สุุขภาพ
2. ต้้องมีีจำำ�นวนเตีียงให้้บริิการไม่่น้้อยกว่่า 50 เตีียง
3. ต้้องให้้บริิการดููแลและประคัับประคองผู้้�สููงอายุุ
หรืือผู้้�มีีภาวะพึ่่�งพิิงโดยมีีการพัักค้้างคืืน และต้้องมีี
การจััดกิิจกรรมดููแล ส่่งเสริิม และฟื้้�นฟููสุุขภาพแก่่
ผู้้�สููงอายุุหรืือผู้้�มีีภาวะพึ่่�งพิิง
4. ต้้องมีีผู้้�มีีสััญชาติิไทยถืือหุ้้�นไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 51
ของทุุนจดทะเบีียน
สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

1

A3

A3

A4

A 4 = 3 ปี

39

คู่่�มืือการขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุน 2564

ประเภทกิิจการที่่�ให้้การส่่งเสริิม

ประเภทกิิจการ

5. ต้้องได้้รัับใบอนุุญาตสถานประกอบการเพื่่�อสุุขภาพ
ก่่อนการใช้้สิิทธิิและประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้
นิิติิบุุคคล
6. รายได้้ที่่�อยู่่�ในข่่ายได้้รัับสิิทธิิและประโยชน์์ยกเว้้น
ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล ต้้องเป็็นรายได้้จากการให้้
บริิการที่่�พัักและการให้้บริิการดููแลผู้้�สููงอายุุเท่่านั้้�น
เช่่น การจััดกิิจกรรม และอาหาร เป็็นต้้น
7.38	กิิจการวิิจััยทางคลิินิิก (Clinical Research)
7.38.1	กิิจการสนัับสนุุนและบริิหารจััดการ 1. ต้้องมีีขอบข่่ายการสนัับสนุุนและรองรัับการวิิจััย
การวิิจััยทางคลิินิิก (Contract
ทางคลิินิิก (Clinical Research) ดัังนี้้�
Research Organization: CRO)
1.1 การบริิหารจััดการงานวิิจััยทางคลิินิิก
1.2 การกำำ�กัับดููแลการวิิจััยทางคลิินิิก เช่่น
- การบริิหารจััดการสิ่่�งส่่งตรวจและ
ห้้องเก็็บสิ่่�งส่่งตรวจ
- การบริิหารจััดการผลิิตภััณฑ์์ที่่�ทำำ�การ
วิิจััยทางคลิินิิก
- การบริิหารจััดการเพื่่�อการจััดเก็็บ
เอกสารหรืือข้้อมููลที่่�ใช้้ในงานวิิจััย
ทางคลิินิิก
- การบริิหารจััดการของเสีียที่่�เกิิดจาก
การวิิจััยทางคลิินิิก
- การบริิหารจััดการเวชระเบีียนสำำ�หรัับ
การวิิจััยทางคลิินิิก
- การบริิหารจััดการอาสาสมััครที่่�ใช้้ใน
การวิิจััยทางคลิินิิก
- การจััดหาหรืือให้้บริิการอาคาร
สถานที่่�สำำ�หรัับการวิิจััยทางคลิินิิก
เช่่น ห้้องตรวจผู้้�ป่่วยนอกและผู้้�ป่่วย
ในห้้องทดสอบ เป็็นต้้น
2. ต้้องมีีรายละเอีียดแผนการจ้้างงานบุุคลากรใน
โครงการที่่�ขอรัับการส่่งเสริิม โดยต้้องมีี
บุุคลากรไทยปฏิิบััติิงานในส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการ
วิิจััยทางคลิินิิก เช่่น Clinical Research
Associate (CRA) เป็็นต้้น และต้้องผ่่านการ
อบรมตามแนวทางการปฏิิบััติิการวิิจััยทาง
คลิินิิกที่่�ดีี (Good Clinical Practice: GCP)
ของ ICH (International Conference on
Harmonization) หรืือ ICH GCP หรืือ
สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
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และสิทธิ
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เงื่่�อนไข

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A1

A 4 = 3 ปี
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3.

4.

5.

7.38.2	ศููนย์์การวิิจััยทางคลิินิิก (Clinical
Research Center (CRC)

1.

2.

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์

เงื่่�อนไข
มาตรฐานอื่่�นที่่�เทีียบเท่่า ก่่อนการใช้้สิิทธิิและ
ประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
ต้้องมีีค่่าใช้้จ่่ายเงิินเดืือนของบุุคลากรไทยที่่�
ปฏิิบััติิงานในส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการวิิจััยทาง
คลิินิิก เช่่น Clinical Research Associate
(CRA) เป็็นต้้น ไม่่น้้อยกว่่า 1,500,000 บาท
ต่่อปีี โดยต้้องเป็็นการจ้้างใหม่่ หรืือมีีเงิินลงทุุน
(ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินทุุนหมุุนเวีียน และยานพาหนะ)
ไม่่น้้อยกว่่า 1,000,000 บาท ทั้้�งนี้้� ค่่าใช้้จ่่าย
เงิินเดืือนของบุุคลากรไทยและ/หรืือเงิินลงทุุน
จะต้้องเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่่�คณะกรรมการ
กำำ�หนด โดยคำำ�นวณเฉพาะโครงการที่่�ขอรัับการ
ส่่งเสริิม
ต้้องมีีความร่่วมมืือกัับองค์์กรด้้านการวิิจััยหรืือ
บริิการด้้านสาธารณสุุข หรืือสถาบัันการศึึกษา
ในประเทศ ตามที่่�คณะกรรมการให้้ความ
เห็็นชอบ
รายได้้ที่่�อยู่่�ในข่่ายได้้รัับสิิทธิิและประโยชน์์
ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล ต้้องเป็็นรายได้้จาก
การบริิหารจััดการงานวิิจััยทางคลิินิิกตาม
ขอบข่่ายที่่�คณะกรรมการให้้ความเห็็นชอบ
ต้้องมีีขอบข่่ายธุุรกิิจอย่่างน้้อยหนึ่่�งข้้อ ดัังนี้้�
- การวิิจััยทางคลิินิิกเพื่่�อศึึกษาความ
ปลอดภััยของผลิิตภััณฑ์์ในสััตว์์ทดลอง
(Preclinical Research)
- การวิิจััยทางคลิินิิกเพื่่�อศึึกษาความ
ปลอดภััยของผลิิตภััณฑ์์ในมนุุษย์์ (Clinical
Research)
การวิิจััยทางคลิินิิกในมนุุษย์์ ต้้องดำำ�เนิินการ
อย่่างน้้อย 1 ระยะ ตามที่่�กำำ�หนดดัังนี้้�
การวิิจััยทางคลิินิิกระยะที่่� 1 (Phase I: Safety
and Dosage) เป็็นการศึึกษาความปลอดภััยใน
กลุ่่�มอาสาสมััคร
การวิิจััยทางคลิินิิกระยะที่่� 2 (Phase II:
Efficacy and Side Effects) เป็็นการศึึกษา
ประสิิทธิิภาพและภาวะแทรกซ้้อน

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

1

A1

A 4 = 3 ปี
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3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
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การวิิจััยทางคลิินิิกระยะที่่� 3 (Phase III:
Efficacy and Monitoring of Adverse
Reaction) เป็็นการศึึกษาประสิิทธิิภาพ และ
ติิดตามอาการไม่่พึึงประสงค์์
การวิิจััยทางคลิินิิกระยะที่่� 4 (Phase IV:
Post-marketing Surveillance) เป็็นการศึึกษา
เพื่่�อสัังเกตผลในระยะยาว
ต้้องเสนอรายละเอีียดเกี่่�ยวข้้อง เช่่น ข้้อมููลนัักวิิจััย
โครงสร้้างพื้้�นฐานของศููนย์์วิิจััยการดููแลและ
คุ้้�มครองอาสาสมััคร เป็็นต้้น
ต้้องมีีหรืือจััดหาสถานที่่�และอุุปกรณ์์ (Facilities) ที่่�
เอื้้�ออำำ�นวย ต่่อการดำำ�เนิินงานการวิิจััยทางคลิินิิก
เช่่น ห้้องตรวจ ห้้องเก็็บยา อุุปกรณ์์ทางการแพทย์์
ที่่�ใช้้ในการวิิจััยทางคลิินิิก เป็็นต้้น
อนุุญาตให้้นำำ�เครื่่�องมืือหรืืออุุปกรณ์์ทางการแพทย์์
ที่่�มีีอยู่่�เดิิมมาใช้้ในโครงการที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิมได้้
ตามที่่�คณะกรรมการให้้ความเห็็นชอบ
การดำำ�เนิินการวิิจััยต้้องเป็็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิิบััติิการวิิจััยที่่�ดีีทางคลิินิิก (Good Clinical
Practice: GCP) หรืือมาตรฐานอื่่�นที่่�เทีียบเท่่า
ต้้องมีีค่่าใช้้จ่่ายเงิินเดืือนของบุุคลากรไทยด้้านการ
วิิจััยทางคลิินิิก ไม่่น้้อยกว่่า 1,500,000 บาทต่่อปีี
โดยต้้องเป็็นการจ้้างใหม่่ หรืือมีีเงิินลงทุุน (ไม่่รวม
ค่่าที่่�ดิินทุุนหมุุนเวีียน และยานพาหนะ) ไม่่น้้อย
กว่่า 1,000,000 บาท ทั้้�งนี้้� ค่่าใช้้จ่่ายเงิินเดืือนของ
บุุคลากรไทยและ/หรืือเงิินลงทุุน ต้้องเป็็นไปตาม
หลัักเกณฑ์์ที่่�คณะกรรมการกำำ�หนด โดยคำำ�นวณ
เฉพาะโครงการที่่�ขอรัับการส่่งเสริิม
ต้้องมีีบุุคลากรไทยปฏิิบััติิงานในส่่วนการวิิจััยทาง
คลิินิิกและผ่่านการอบรมตามแนวทางการปฏิิบััติิ
การวิิจััยทางคลิินิิกที่่�ดีี (Good Clinical Practice:
GCP) ของ ICH (International Conference on
Harmonization) หรืือ ICH GCP หรืือมาตรฐาน
อี่่�นที่่�เทีียบเท่่า ก่่อนการใช้้สิิทธิิและประโยชน์์การ
ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
ต้้องมีีความร่่วมมืือกัับองค์์กรด้้านการวิิจััยหรืือ
บริิการด้้านสาธารณสุุข หรืือสถาบัันการศึึกษาใน
ประเทศตามที่่�คณะกรรมการให้้ความเห็็นชอบ

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A 4 = 3 ปี
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10. รายได้้ที่่�อยู่่�ในข่่ายได้้รัับสิิทธิิและประโยชน์์ยกเว้้น
ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลต้้องเป็็นรายได้้จากการดำำ�เนิิน
การวิิจััยทางคลิินิิกตามขอบข่่ายที่่�คณะกรรมการ
ให้้ความเห็็นชอบ ทั้้�งนี้้� จะต้้องได้้รัับอนุุญาตจาก
คณะกรรมการพิิจารณาจริิยธรรม (Ethics
Committee: EC) หรืือ คณะกรรมการควบคุุม
สััตว์์ทดลอง (Institutional Animal Care and
Use Committee : IACUC) ก่่อนการใช้้สิิทธิิ
ประโยชน์์การยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

1

อุุตสาหกรรมชีีวภาพ
1.16 	กิิจการผลิิตเชื้้�อเพลิิงหรืือแอลกอฮอล์์ทางการ
แพทย์์ (Pharmaceutical Grade) จาก
ผลผลิิตทางการเกษตร รวมทั้้�งเชื้้�อเพลิิงจาก
เศษวััสดุุ หรืือขยะ หรืือของเสีียที่่�ได้้จาก
ผลผลิิตทางการเกษตร
1.16.1 	กิิจการผลิิตเชื้้�อเพลิิงหรืือ
แอลกอฮอล์์ทางการแพทย์์
(Pharmaceutical Grade)
จากผลผลิิตทางการเกษตร
1.16.2	กิิจการผลิิตเชื้้�อเพลิิงจากเศษวััสดุุ
หรืือขยะ หรืือของเสีียที่่�ได้้จาก
ผลผลิิตทางการเกษตร (เช่่น
Biomass to Liquid (BTL)
ก๊๊าซชีีวภาพจากน้ำำ��เสีีย)
1.16.3	กิิจการผลิิตเชื้้�อเพลิิงชีีวมวลอััด
6.2 	กิิจการผลิิตเคมีีภััณฑ์์หรืือพอลิิเมอร์์ที่่�
เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม หรืือผลิิตภััณฑ์์จาก
พอลิิเมอร์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
6.2.1	กิิจการผลิิตเคมีีภััณฑ์์หรืือ
1. ต้้องเป็็นการผลิิตเคมีีภััณฑ์์หรืือพอลิิเมอร์์ที่่�มีี
พอลิิเมอร์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมโดยรวมตลอดวงจรชีีวิิต
หรืือการผลิิตผลิิตภััณฑ์์ที่่�ขึ้้�น รููป
น้้อยลง โดยมีีการรัับรองหรืือตรวจสอบได้้ว่่ามีีการ
ต่่อเนื่่�องจากการผลิิตพอลิิเมอร์์ที่่�
ใช้้วััตถุุดิิบจากแหล่่งทรััพยากรหมุุนเวีียน
เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมในโครงการ
(Renewable Resource) หรืือการใช้้นวััตกรรม
เดีียวกััน
เทคโนโลยีีเคมีีที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable Green
Chemistry) ในการผลิิตหรืือเป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�สลาย
ตััวได้้ทางชีีวภาพโดยไม่่ก่่อให้้เกิิดสารพิิษ เป็็นต้้น
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A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A2

A2

A3

A2

A 4 = 3 ปี
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คู่่�มืือการขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุน 2564

ประเภทกิิจการที่่�ให้้การส่่งเสริิม

ประเภทกิิจการ

2. ต้้องได้้รัับการประเมิินการลดผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อมตามมาตรฐานสากล เช่่น
การประเมิิน Life Cycle Assessment (LCA)
เป็็นต้้น ก่่อนเปิิดดำำ�เนิินการ
6.2.2 กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์จากพอลิิเมอร์์ ต้้องมีีกระบวนการขึ้้�นรููปจากพลาสติิกหรืือ
ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
พอลิิเมอร์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
7.12 	กิิจการเทคโนโลยีีชีีวภาพ (Biotechnology) หากตั้้�งอยู่่�ในเขตวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีที่่�ได้้รัับ
7.12.1 กิิจการวิิจััยและพััฒนา และ/หรืือ การส่่งเสริิมหรืือได้้รัับความเห็็นชอบจาก
คณะกรรมการ ให้้ได้้รัับการลดหย่่อนภาษีีเงิินได้้
อุุตสาหกรรมการผลิิตเมล็็ดพัันธุ์์�
หรืือการปรัับปรุุงพัันธุ์์�พืืช สััตว์์ และ นิิติิบุุคคลสำำ�หรัับกำำ�ไรสุุทธิิร้้อยละ 50 เป็็นระยะเวลา
จุุลิินทรีีย์์ ที่่�ใช้้เทคโนโลยีีชีีวภาพ 5 ปีี นัับแต่่วัันที่่�กำำ�หนดระยะเวลาการยกเว้้นภาษีี
7.12.2	กิิจการวิิจััยและพััฒนา และ/หรืือ เงิินได้้นิิติิบุุคคลสิ้้�นสุุดลง
อุุตสาหกรรมการผลิิตสารเวชภััณฑ์์
เฉพาะประเภทกิิจการ 7.12.1 - 7.12.4 จะได้้รัับสิิทธิิ
ที่่�ใช้้เทคโนโลยีีชีีวภาพ
และประโยชน์์ยกเว้้นอากรขาเข้้าสำำ�หรัับของที่่�นำำ�เข้้า
7.12.3	กิิจการวิิจััยและพััฒนา และ/หรืือ มาเพื่่�อใช้้ในการวิิจััยและพััฒนา รวมทั้้�งการทดสอบที่่�
อุุตสาหกรรมการผลิิตชุุดตรวจ
เกี่่�ยวข้้อง โดยจะอนุุมััติิให้้คราวละ 1 ปีี ซึ่่�งของ
วิินิิจฉััยทางการแพทย์์ การเกษตร นำำ�เข้้าที่่�จะได้้รัับการยกเว้้นอากรจะต้้องไม่่ใช่่
อาหาร และสิ่่�งแวดล้้อม
เครื่่�องจัักร หรืือวััตถุุดิิบและวััสดุุจำำ�เป็็นที่่�สามารถ
7.12.4	กิิจการวิิจััยและพััฒนา และ/หรืือ นำำ�เข้้าโดยได้้รัับสิิทธิิยกเว้้นอากรขาเข้้าสำำ�หรัับ
อุุตสาหกรรมการผลิิตที่่�ใช้้เซลล์์
เครื่่�องจัักรหรืือวััตถุุดิิบและวััสดุุจำำ�เป็็น ทั้้�งนี้้�
จุุลิินทรีีย์์ เซลล์์พืืช และเซลล์์สััตว์์ ตามชนิิด ปริิมาณ ระยะเวลา เงื่่�อนไข และวิิธีีการ
ในการผลิิตสารชีีวโมเลกุุล และสาร ที่่�ประกาศกำำ�หนด
ออกฤทธิ์์�ชีีวภาพ
7.12.5	กิิจการผลิิตวััตถุุดิิบ และ/หรืือ
วััสดุุจำำ�เป็็นที่่�ใช้้เพื่่�อการวิิจััยและ
พััฒนา การทดลอง การทดสอบ
การควบคุุมคุุณภาพ และ/หรืือ
การผลิิตผลิิตภััณฑ์์ชีีวภาพ
7.12.6 กิิจการบริิการด้้านการตรวจ
วิิเคราะห์์ และ/หรืือ สัังเคราะห์์สาร
ชีีวภาพ และ/หรืือ ควบคุุมคุุณภาพ
และ/หรืือ ตรวจสอบยืืนยัันความ
ถููกต้้อง

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
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กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์

เงื่่�อนไข

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A3
A1

A1
A1

A1

A1

A1

A 4 = 3 ปี

