
  
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที่  ส.  ๑ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง   การปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนภาคเกษตร 
-----------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

อนุสนธิประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗              
เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน  

เพ่ือส่งเสริมให้มีการส่งเสริมการลงทุนและยกระดับภาคเกษตร อันเป็นแนวทางในการพัฒนา
เศรษฐกิจและเป็นวาระแห่งชาติตามยุทธศาสตร์ชาติ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จึงออกประกาศ ดังนี้ 

ข้อ ๑ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ในหมวด ๑ ของบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยก าหนดประเภท เงื่อนไข สิทธิและประโยชน์ ดังนี้ 

 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข สิทธิและ 

ประโยชน์ 
๑.๒๕ กิจการศูนย์การค้าผลิตผล    
        ทางการเกษตรระบบดิจิทัล 

๑. ต้องมีหุ้นไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ 
๒. ต้องมีแพลตฟอร์มส าหรับให้บริการเกษตรกรและ

ผู้ประกอบการ รวมทั้งมีระบบการติดตามและ
ควบคุมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร โดยต้องมี
กระบวนการพัฒนาหรือว่าจ้างผู้อ่ืนในประเทศเพ่ือ
พัฒนาซอฟต์แวรห์รือแพลตฟอร์มที่ใช้ในโครงการ   

๓. ต้องเป็นการจ าหน่ายผลิตผลทางการเกษตรใน  
รูปแบบ B2B (Business-to-Business) เท่านั้น  

๔. รายได้ที่สามารถใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลจะต้องเป็นรายได้จากการจ าหน่าย
ผลิตผลทางการเกษตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ  

๕. ต้องมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)  
     และมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ เช่น 
     ห้องปฏิบัติการเพ่ือทดสอบคุณภาพ เป็นต้น 
 

A ๓ 

     



๒ 
 

   
  

 

ประเภทกิจการ 
 

เงื่อนไข 
สิทธิและ 
ประโยชน์ 

๑.๒๖ กิจการนิคมหรือเขตส่งเสริม 
         อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

 

๑. ห้ามตั้งในกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ 
๒. ต้องมีพื ้นที ่ไม ่น ้อยกว่า  ๒๐๐  ไร ่ โดยพื้นที่ 

 ส าหรับการประกอบอุตสาหกรรมต้องไม่น้อย 
 กว่าร้อยละ  ๖๐ และไม่ เกินร้อยละ ๗๕ ของ  
 พ้ืนที่ทั้งหมด 

๓. ต้องมีพ้ืนที่เป็นสถานประกอบการในอุตสาหกรรม
เกษตร เกษตรแปรรูป อาหาร กิจการที่ใช้ผลิตผล
ทางการเกษตร ผลพลอยได้ เศษหรือของเสียจาก
การเกษตรเป็นวัตถุดิบหลัก รวมทั้ งบริกา ร
สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการ
พัฒนาบุคลากร ในสัดส่วนพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ ของพ้ืนที่ที่เป็นสถานประกอบการทั้งหมด 

๔. ต้องมีบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกภายใน 
  โครงการ ดังนี้ 

     - ห้องปฏิบัติการ/ทดสอบ  
- สถาบันฝึกอบรมหรือพัฒนาองค์ความรู้ด้าน

การเกษตรหรืออาหาร 
     - ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่ เหมาะสม             

   และได้มาตรฐาน หรือรายละเอียดตามที่   
   คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 

A ๓ 

 
 ข้อ ๒ ให้ปรับปรุงประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม โดยให้ยกเลิกความในประเภทกิจการ 
๑.๑๑ ประเภทกิจการ ๑.๑๘ และประเภทกิจการ ๖.๑๐.๒ ของบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน และให้ใช้
ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

 

ประเภทกิจการ 
 

เงื่อนไข 
สิทธิและ 
ประโยชน์ 

๑.๑๑ กิจการผลิตสารสกัดจาก 
        วัตถุดิบทางธรรมชาติ หรือ 
        ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจาก  
        วัตถุดิบทางธรรมชาติ 

  



๓ 
 

   
  

 

ประเภทกิจการ 
 

เงื่อนไข 
สิทธิและ 
ประโยชน์ 

        ๑.๑๑.๑ กิจการผลิตสารสกัด 
                   จากวัตถุดิบทาง 
                   ธรรมชาติหรือการ 
                   ผลิตผลิตภัณฑ์จาก 
                   สารสกัดจากวัตถุดิบ 
                   ทางธรรมชาติที่ 
                   ต่อเนื่องในโครงการ 
                   เดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ๑.๑๑.๒ กิจการผลิตผลิตภัณฑ ์
                   จากสารสกัดจาก 
                    วัตถุดิบทางธรรมชาติ  
                    ที่ไม่มีการผลิตสาร 
                   สกัดจากวัตถุดิบทาง              
                   ธรรมชาติ 
 

กรณีท่ี ๑ โครงการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
๑. ต้องใช้เทคโนโลยีการสกัดข้ันสูง  
๒. การผลิตผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากวัตถุดิบทาง

ธรรมชาติที่ต่อเนื่องในโครงการ จะต้องได้รับ
การขึ้ นทะ เบี ยนผลิ ตภัณฑ์สมุน ไพรหรื อ
เทียบเท่าจากส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา หรือหน่วยงานอ่ืนที่เป็นมาตรฐานสากล 
หรือเทียบเท่า ก่อนเริ่มมีรายได้ครั้งแรกของ
โครงการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเวลา
จะถูกเพิกถอนบัตรส่งเสริม   

กรณีท่ี ๒ โครงการที่ใช้เทคโนโลยีทั่วไปที่ทันสมัย 
๑. การผลิตผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากวัตถุดิบทาง

ธรรมชาติที่ต่อเนื่องในโครงการ จะต้องได้รับ
การขึ้ นทะ เบี ยนผลิ ตภัณฑ์สมุน ไพรหรื อ
เทียบเท่าจากส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา หรือหน่วยงานอ่ืนที่เป็นมาตรฐานสากล 
หรือเทียบเท่า ก่อนเริ่มมีรายได้ครั้งแรกของ
โครงการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเวลา
จะถูกเพิกถอนบตัรส่งเสริม 

๒. หากมีการน าผลงานวิจัยภาครัฐ หรือผลงานวิจัย
ที่ด า เนินการร่วมกับภาครัฐมาผลิตในเชิ ง
พาณิชย์ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
เพ่ิมข้ึนอีก ๑ ปี 
 

๑. ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร
หรือเทียบเท่าจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา หรือหน่วยงานอ่ืนที่เป็น 
มาตรฐานสากล หรือเทียบเท่า ก่อนเริ่มมีรายได้
ครั้งแรกของโครงการ หากไม่สามารถด าเนินการ
ได้ตามเวลาจะถูกเพิกถอนบัตรส่งเสริม   

A ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A ๓ 



๔ 
 

   
  

ประเภทกิจการ เงื่อนไข สิทธิและ 

ประโยชน์ 

 ๒. ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่ ผลิต 
เช่น GMP ตามแนวทาง PIC/S หรือเทียบเท่า 
เป็นต้น ภายในวันครบก าหนดเปิดด าเนินการ 
หากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเวลา จะถูก
เพิกถอนบัตรส่งเสริม 

๓. ห า ก ม ีก า ร น า ผ ล ง า น ว ิจ ัย ภ า ค ร ัฐ ห ร ือ
ผลงานวิจัยที ่ด าเนินการร่วมกับภาครัฐมา
ผล ิตในเช ิงพาณิชย ์ ให ้ได ้ร ับยกเว ้นภาษี 
เงินได้นิติบุคคลเพ่ิมขึ้นอีก ๑ ปี 

 

๑.๑๘ กิจการผลิตอาหารทาง 

        การแพทย์ (Medical Food) 

ต้องได้รับการขึ้นทะเบียน “อาหารทางการแพทย์” 
จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ
หน่วยงานอื่นที่เป็นมาตรฐานสากล 

A ๒ 

๖.๑๐.๒ กิจการผลิตยาแผนปัจจุบัน 
 

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ตามแนวทาง 
PIC/S ภายใน ๒ ปี นับแต่วันครบเปิดด าเนินการ 

A ๓ 
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕     
  
 

     พลเอก   ประยุทธ์ จันทร์โอชา       
                     

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
     นายกรัฐมนตรี         

    ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน 


