เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๖๖ ง
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๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ ๗/๒๕๖๓
เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมทางการแพทย์
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนอย่างรวดเร็วตอบสนองต่อความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
ในสถานการณ์ปัจจุบันและส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชนในประเทศ
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๕
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน 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 กิจ การผลิ ต เชื้อเพลิ งหรือแอลกอฮอล์ท างการแพทย์ (Pharmaceutical
Grade) จากผลผลิ ต ทางการเกษตร รวมทั้ ง เชื้ อ เพลิ ง จากเศษวั ส ดุ
หรือขยะ หรือของเสียที่ได้จากผลผลิตทางการเกษตร
๑.๑๖.๑ กิ จ ก า ร ผ ลิ ต เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ห รื อ แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ ท า ง ก า ร แ พ ท ย์
(Pharmaceutical Grade) จากผลผลิตทางการเกษตร
๑.๑๖.๒ กิจการผลิตเชื้อเพลิง จากเศษวัสดุ หรือขยะ หรือของเสียที่ไ ด้
จากผลผลิตทางการเกษตร (เช่น Biomass to Liguid (BTL)
ก๊าซชีวภาพจากน้้าเสีย)
๑.๑๖.๓ กิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัด
๓.๒ กิจการผลิต Non-Woven Fabric หรือ ผลิตภัณฑ์สุขอนามัย (Hygienic
Products) จาก Non-Woven Fabric
๓.๒.๑ การผลิ ต Non-Woven Fabric เช่ น Spunbond หรื อ Meltblown
เป็นต้น ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์
ทางการแพทย์
๓.๒.๒ การผลิต Non-Woven Fabric อื่น ๆ หรือผลิตภัณฑ์สุขอนามัย
(Hygienic Products) จาก Non-Woven Fabric

สิทธิและประโยชน์

A๒
A๒
A๓
A๓
A๔

ข้อ ๒ มาตรการเร่งรัดการลงทุนในอุตสาหกรรมทางการแพทย์
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนอย่างรวดเร็วตอบสนองต่อความต้องการหน้ากากอนามัย
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายในประเทศ
๒.๑ กาหนดให้พื้นที่ทุกจังหวัดเป็นเขตส่งเสริมการลงทุน

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๖๖ ง

หนา้ ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒.๒ กาหนดให้สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมในประเภทกิจการ ดังต่อไปนี้
ประเภท ๓.๒.๑ การผลิต Non-Woven Fabric เช่น Spunbond หรือ
Meltblown เป็นต้น ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตหน้ากาก
อนามัยหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์
ประเภท ๓.๑๑ กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์หรือชิ้นส่วน
๓.๑๑.๑ กิจการผลิต เครื่องมือแพทย์ที่จัดอยู่ในประเภท
ความเสี่ยงสูง หรือเทคโนโลยีสูง (เช่น เครื่อง
X-Ray เครื่ อ ง MRI เครื่ อ ง CT Scan และ
วัสดุฝังในร่างกาย เป็นต้น) หรือเครื่องมือแพทย์
ที่มีการนาผลงานวิจัยภาครัฐ หรือที่ดาเนินการ
ร่วมกับภาครัฐไปผลิตเชิงพาณิชย์
๓.๑๑.๒ กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ชนิด อื่น ๆ (ยกเว้น
การผลิ ต เครื่ อ งมื อ แพทย์ จ ากผ้ า หรื อ เส้ น ใย
ชนิดต่าง ๆ)
๓.๑๑.๓ กิ จ การผลิ ต เครื่ อ งมื อ แพทย์ จ ากผ้ าหรือ เส้ น ใย
ชนิ ด ต่ า ง ๆ เช่ น เสื้ อ กาวน์ ผ้ า คลุ ม หมวก
ผ้าปิดปากและจมูก ผ้าก๊อซ และสาลี เป็นต้น
ประเภท ๖.๙ กิจการผลิตสารออกฤทธิ์สาคัญในยา (Active Pharmaceutical
Ingredients)
ประเภท ๖.๑๐ กิจการผลิตยา
๖.๑๐.๑ กิจการผลิตยาตามบัญชียามุ่งเป้า
ประเภท ๗.๑๒ กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
๗.๑๒.๒ กิจการวิจัยและพัฒนา และ/หรืออุตสาหกรรม
การผลิตสารเวชภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
๗.๑๒.๓ กิจการวิจัยและพัฒนา และ/หรืออุตสาหกรรม
การผลิตชุดตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ ๕๐
ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา ๓ ปี นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงื่อนไข
(๑) ต้องเป็นโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๓๐ มิถุนายน
๒๕๖๓

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๖๖ ง

หนา้ ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(๒) ต้องเริ่มผลิตและมีรายได้ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
(๓) ต้องจาหน่ายและ/หรือบริจาคในประเทศอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของปริมาณที่ผลิตได้
ในปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔
ข้อ ๓ มาตรการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนสายการผลิตเดิมให้สามารถผลิตเครื่องมือแพทย์
เพื่อสนับสนุนให้ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเดิมที่มีศักยภาพในการผลิตเครื่องมือแพทย์
หรือชิ้นส่วน รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ซึ่งคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
มิ ได้ จั ดเป็ นเครื่ องมื อแพทย์ เช่ น อุ ปกรณ์ ป้ องกั นส่ วนบุ คคล (Personal Protection Equipment: PPE)
เป็นต้น สามารถปรับเปลี่ยนสายการผลิตให้ผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์ และ/หรือ
อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ได้ ดังนี้
๓.๑ โครงการที่ได้รับการส่งเสริมอยู่เดิมสามารถขอเพิ่มประเภทกิจการให้รวมถึง
การผลิตเครื่องมือแพทย์หรือชิ้นส่วน และ/หรืออุปกรณ์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ได้ แม้ได้รับ
อนุญาตให้เปิดดาเนินการแล้ว
๓.๒ กรณีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมอยู่เดิมจาเป็นต้องลงทุนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
เพิ่มเติมเพื่อให้ สามารถผลิตตามข้อ ๓.๑ จะให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักรเพิ่มเติม
แม้ระยะเวลาการนาเข้าเครื่องจักรได้สิ้นสุดไปแล้ว โดยต้องนาเข้าเครื่องจักรภายในปี ๒๕๖๓
๓.๓ จะต้องยื่นแก้ไขโครงการภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน

