ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ ๗/๒๕๖๓
เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมทางการแพทย์
-------------------------------------------------เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนอย่างรวดเร็วตอบสนองต่อความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
ในสถานการณ์ปัจจุบันและส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชนในประเทศ
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๕ แห่ ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ปรับปรุงประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม โดยให้ยกเลิกความในกิจการประเภท ๑.๑๖
และประเภท ๓.๒ ของบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม
๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ประเภทกิจการ
๑.๑๖ กิจการผลิตเชื้อเพลิงหรือแอลกอฮอล์ทางการแพทย์ (Pharmaceutical
Grade) จากผลผลิ ต ทางการเกษตร รวมทั้ ง เชื้ อ เพลิ ง จากเศษวั ส ดุ
หรือขยะ หรือของเสียที่ได้จากผลผลิตทางการเกษตร
๑.๑๖.๑ กิจ การผลิต เชื ้อ เพลิง หรือ แอลกอฮอล์ท างการแพทย์
(Pharmaceutical Grade) จากผลผลิตทางการเกษตร
๑.๑๖.๒ กิจการผลิตเชื้อเพลิงจากเศษวัสดุ หรือขยะ หรือของเสียที่ได้
จากผลผลิตทางการเกษตร (เช่น Biomass to Liguid (BTL)
ก๊าซชีวภาพจากน้าเสีย)
๑.๑๖.๓ กิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัด
๓.๒ กิจการผลิต Non-Woven Fabric หรือ ผลิตภัณฑ์สุขอนามัย (Hygienic
Products) จาก Non-Woven Fabric
๓.๒.๑ การผลิต Non-Woven Fabric เช่น Spunbond หรือ Meltblown
เป็นต้น ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์
ทางการแพทย์
๓.๒.๒ การผลิต Non-Woven Fabric อื่น ๆ หรือผลิตภัณฑ์สุขอนามัย
(Hygienic Products) จาก Non-Woven Fabric
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-๒ข้อ ๒ มาตรการเร่งรัดการลงทุนในอุตสาหกรรมทางการแพทย์
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนอย่างรวดเร็วตอบสนองต่อความต้องการหน้ากากอนามัย
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายในประเทศ
๒.๑ กาหนดให้พื้นที่ทุกจังหวัดเป็นเขตส่งเสริมการลงทุน
๒.๒ กาหนดให้สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมในประเภทกิจการ ดังต่อไปนี้
ประเภท ๓.๒.๑ การผลิต Non-Woven Fabric เช่น Spunbond หรือ Meltblown
เป็นต้น ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์
ทางการแพทย์
ประเภท ๓.๑๑ กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์หรือชิ้นส่วน
๓.๑๑.๑ กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่จัดอยู่ในประเภทความเสี่ยงสูง
หรือเทคโนโลยีสูง (เช่น เครื่อง X-Ray เครื่อง MRI เครื่อง
CT Scan และวัสดุฝังในร่างกาย เป็นต้น) หรือเครื่องมือ
แพทย์ ที่ มี ก ารน าผลงานวิ จั ย ภาครั ฐ หรื อ ที่ ด าเนิ น การ
ร่วมกับภาครัฐไปผลิตเชิงพาณิชย์
๓.๑๑.๒ กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ชนิดอื่น ๆ (ยกเว้น การผลิต
เครื่องมือแพทย์จากผ้าหรือเส้นใยชนิดต่าง ๆ)
๓.๑๑.๓ กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์จากผ้าหรือเส้นใยชนิดต่าง ๆ
เช่น เสื้อกาวน์ ผ้าคลุม หมวก ผ้าปิดปากและจมูก ผ้าก๊อซ
และสาลี เป็นต้น
ประเภท ๖.๙ กิ จ การผลิ ต สารออกฤทธิ์ ส าคั ญ ในยา (Active Pharmaceutical
Ingredients)
ประเภท ๖.๑๐ กิจการผลิตยา
๖.๑๐.๑ กิจการผลิตยาตามบัญชียามุ่งเป้า
ประเภท ๗.๑๒ กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
๗.๑๒.๒ กิ จการวิ จั ยและพั ฒ นา และ/หรื ออุ ตสาหกรรมการผลิ ต สาร
เวชภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
๗.๑๒.๓ กิจการวิจัยและพัฒนา และ/หรืออุตสาหกรรมการผลิตชุดตรวจ
วินิจฉัยทางการแพทย์
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ
๕๐ ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา ๓ ปี นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล

-๓เงื่อนไข
(๑) ต้ องเป็ น โครงการที่ ยื่ น ขอรั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ระหว่ า งวั นที่ ๑ มกราคม ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
(๒) ต้องเริ่มผลิตและมีรายได้ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
(๓) ต้องจาหน่ายและ/หรือบริจาคในประเทศอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของปริมาณที่ผลิตได้
ในปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔
ข้อ ๓ มาตรการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนสายการผลิตเดิมให้สามารถผลิตเครื่องมือแพทย์
เพื่อสนับสนุนให้ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเดิมที่มีศักยภาพในการผลิตเครื่องมือแพทย์
หรือชิ้นส่วน รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ซึ่งคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มิได้
จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ เช่น อุปกรณ์ ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment: PPE) เป็นต้น
สามารถปรับเปลี่ยนสายการผลิตให้ผลิตเครื่องมือแพทย์หรือชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์ และ/หรืออุปกรณ์ที่ใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์ทางการแพทย์ได้ ดังนี้
๓.๑ โครงการที่ได้รับการส่งเสริมอยู่เดิมสามารถขอเพิ่มประเภทกิจการให้รวมถึงการผลิต
เครื่องมือแพทย์หรื อ ชิ้นส่วน และ/หรืออุปกรณ์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ ได้ แม้ได้รับอนุญาตให้
เปิดดาเนินการแล้ว
๓.๒ กรณีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมอยู่เดิม จาเป็นต้องลงทุนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถผลิตตามข้อ ๓.๑ จะให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักรเพิ่มเติมแม้ระยะเวลา
การนาเข้าเครื่องจักรได้สิ้นสุดไปแล้ว โดยต้องนาเข้าเครื่องจักรภายในปี ๒๕๖๓
๓.๓ จะต้องยื่นแก้ไขโครงการภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน

