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มิถุนายน 2560


คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนด้านบริการทางการแพทย์



คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนยกเลิกเงื่อนไข
การให้การส่งเสริมการลงทุนในกิจการประเภท
2.3 และ ประเภท 7.12



ข้อควรปฏิบตั กิ รณีคนต่างชาติทาบัตรขาออก
(Departure Card) หายในประเทศไทย
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คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออก
นโยบายส่งเสริมการลงทุนด้านการบริการ
ทางการแพทย์
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (“บีโอไอ”) ได้ออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ 6/2560 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนด้านการบริการทาง
การแพทย์ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ กระตุน้ การลงทุน
ผลักดันให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางด้านบริการทางการแพทย์ครบวงจร และบริการทางการแพทย์ทท่ี นั สมัย และได้กาหนดประเภท
กิจการ เงื่อนไข สิทธิ และประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล โดยสรุปดังนี้
 กิ จการบริการสาธารณสุขด้านแพทย์แผนไทย (7.28.1)
เงื่อนไข: ต้องใช้บุคลากรทีไ่ ด้รบั ใบประกาศนียบัตรหรือใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และ สถานประกอบการ
จะต้องผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพทีก่ รมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกกาหนด (TTM HA
System) ในระดับทีเ่ ทียบเท่าหรือสูงกว่าโรงพยาบาลชุมชน
สิ ทธิ และประโยชน์: ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเป็ นระยะเวลา 5 ปี ปี (ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าทีด่ นิ
และทุนหมุนเวียน)
 กิ จการศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง (7.28.2)
เงื่อนไข: ต้องเป็ นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางสาหรับสาขาทีข่ าดแคลน ได้แก่ ด้านหัวใจ (โรคหลอดเลือดหัวใจ ผ่าตัดหัวใจ
และหัวใจล้มเหลว) ด้านมะเร็ง (เคมีบาบัด และรังสีวทิ ยา) และด้านไต (ศูนย์ไตเทียม)
สิ ทธิ และประโยชน์: ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเป็ นระยะเวลา 8 ปี (ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าทีด่ นิ
และทุนหมุนเวียน)
 กิ จการสถานพยาบาล (7.28.3)
เงื่อนไข: ต้องตัง้ อยู่ในพืน้ ทีด่ งั ต่อไปนี้
- 20 จังหวัดทีม่ รี ายได้ต่อหัวต่า เช่น บุรรี มั ย์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ร้อยเอ็ด เป็ นต้น
- พืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ยะลา ปั ตตานี นราธิวาส และสตูล เป็ นต้น
- เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน
สิ ทธิ และประโยชน์: ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเป็ นระยะเวลา 8 ปี (ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าทีด่ นิ
และทุนหมุนเวียน)
 กิ จการบริการขนส่งผูป้ ่ วย แพทย์ หรืออุปกรณ์การแพทย์ (ทางอากาศ ทางบก หรือทางเรือ) (7.28.4)
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เงื่อนไข: ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และปฏิบตั ติ ามระเบียบว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการขนส่ง
ผูป้ ่ วยของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ทท่ี นั สมัยตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข หรือมาตรฐาน
อื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการเห็นชอบ
สิ ทธิ และประโยชน์: ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเป็ นระยะเวลา 5 ปี (ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าทีด่ นิ
และทุนหมุนเวียน)
สาหรับกิจการบริการสาธารณสุขด้านแพทย์แผนไทย (7.28.1) และ กิจการศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง (7.28.2) ทีต่ งั ้ ในพืน้ ทีร่ ะเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกซึง่ ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง จะได้รบั สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลใน
อัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติเป็ นระยะเวลา 5 ปี นบั แต่วนั ทีก่ าหนดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสิน้ สุดลงเพิม่ เติม

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนยกเลิกเงื่อนไข
การให้การส่งเสริมการลงทุนในกิจการประเภท
2.3 และ ประเภท 7.12
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“บีโอไอ”)
ได้ออก ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป.1/2560 เรื่อง ยกเลิก
เงื่อนไขการให้การส่งเสริมในประเภท 2.3 และประเภท 7.12 (“ประกาศฯ”)
ก่อนทีจ่ ะออกประกาศฯ ฉบับนี้ การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ
2 ประเภทนี้ จะต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขในการขอรับการส่งเสริมดังนี้


กิ จการผลิ ต Advanced หรือ Nano Materials (2.3)
เงื่อนไข: ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ



กิ จการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) (7.12)
เงื่อนไข: ต้องใช้เทคโนโลยีชวี ภาพทีท่ นั สมัยตามทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ หรือ ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

เพื่อให้การส่งเสริมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเป้ าหมายเป็ นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ดังนัน้ บีโอไอจึงออกประกาศ
ยกเลิกการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการให้การส่งเสริม โดยไม่ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติหรือศูนย์ความเป็ นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ในประเภทกิจการ 2.3 กิจการผลิต Advanced หรือ Nano Materials และ
ประเภทกิจการ 7.12 กิจการเทคโนโลยีชวี ภาพ (Biotechnology) ในหมวด 2 และ 7 ของบัญชีประเภทกิจการท้ายประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประกาศฯ ฉบับนี้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 8 พฤษภาคม 2560
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ข้ อ ควรปฏิ บั ติ กรณี คนต่ างชาติ ท าบั ต รขาออก
(Departure Card) หายในประเทศไทย
เมื่อคนต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทย คนต่างชาติจะต้องเขียนบัตรขาเข้า
(Arrival card) และส่งให้กบั เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองทีเ่ คาเตอร์ขาเข้า ที่
สนามบิน โดยเก็บส่วนบัตรขาออก (Departure card) ไว้กบั ตนเอง เมื่อคน
ต่างชาติเดินทางออกนอกประเทศไทย คนต่างชาติตอ้ งคืนส่วนบัตรขาออกให้กบั
เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองทีเ่ คาเตอร์ขาออก
ในกรณีทค่ี นต่างชาติทาบัตรขาออก (Departure card) หายในประเทศไทย จะต้องดาเนินการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1. แจ้งความทีส่ ถานีตารวจท้องที่ แล้วติดต่อสานักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องทีเ่ พื่อขอบัตรขาออกใหม่ โดยไม่ตอ้ งเสียค่าปรับ
หรือ ค่าธรรมเนียม
ในกรณีทค่ี นต่างชาติพานักอยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อทีส่ านักงานตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพฯ กองบังคับการ
ตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
รายการเอกสารสาหรับการขอบัตรขาออกใหม่ :
•

หนังสือเดินทางตัวจริง

•

สาเนาหนังสือเดินทางหน้ารูปถ่าย และ หน้าตราขาเข้า รับรองสาเนาถูกต้องโดยคนต่างชาติ

ข้อสังเกต:
•

คนต่างชาติตอ้ งติดต่อสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ด้วยตนเอง

•

เมื่อคนต่างชาติได้รบั บัตรขาออกใหม่ ควรเก็บบัตรขาออกติดกับหนังสือเดินทางเพื่อป้ องกันการสูญหาย

•

ในกรณีตอ้ งติดต่อกับสานักงานตรวจคนเข้าเมือง เช่น แจ้งรายงานตัว 90 วัน ย้ายเล่มหนังสือเดินทาง ต่ออายุวซี ่า คน
ต่างชาติตอ้ งมีบตั รขาออกแสดงต่อเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองทุกครัง้

2. ในกรณีทค่ี นต่างชาติมกี ารเดินทางออกนอกประเทศ คนต่างชาติสามารถเช็คอินทีส่ นามบิน และ ขอบัตรขาออกใหม่กบั
เจ้าหน้าทีเ่ ช็คอิน เจ้าหน้าทีจ่ ะให้บตั รขาออกใหม่เพื่อให้คนต่างชาติกรอกข้อมูล โดยไม่มคี ่าปรับ
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