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มถุินายน 2560 

 คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนไดอ้อกนโยบาย
สง่เสรมิการลงทุนดา้นบรกิารทางการแพทย ์ 

 คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนยกเลกิเงื่อนไข
การใหก้ารสง่เสรมิการลงทุนในกจิการประเภท 
2.3 และ ประเภท 7.12 

 ขอ้ควรปฏบิตักิรณีคนต่างชาตทิ าบตัรขาออก 
(Departure Card) หายในประเทศไทย 
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คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออก
นโยบายส่งเสริมการลงทุนด้านการบริการ
ทางการแพทย ์

เมื่อวนัที ่3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการสง่เสรมิการ
ลงทุน (“บโีอไอ”) ไดอ้อกประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ
ที ่6/2560 เรื่อง นโยบายสง่เสรมิการลงทุนดา้นการบรกิารทาง
การแพทย ์ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พือ่กระตุน้การลงทุน  

 

ผลกัดนัใหป้ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลางดา้นบรกิารทางการแพทยค์รบวงจร และบรกิารทางการแพทยท์ีท่นัสมยั และไดก้ าหนดประเภท
กจิการ เงื่อนไข สทิธ ิและประโยชน์ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล โดยสรุปดงันี้ 

 กิจการบริการสาธารณสุขด้านแพทยแ์ผนไทย (7.28.1) 

เง่ือนไข: ตอ้งใชบุ้คลากรทีไ่ดร้บัใบประกาศนียบตัรหรอืใบประกอบวชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย และ สถานประกอบการ
จะตอ้งผ่านการประเมนิรบัรองมาตรฐานคุณภาพทีก่รมพฒันาการแพทยแ์ผนไทย และการแพทยท์างเลอืกก าหนด (TTM HA 
System) ในระดบัทีเ่ทยีบเท่าหรอืสงูกว่าโรงพยาบาลชมุชน 

สิทธิและประโยชน์: ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเป็นระยะเวลา 5 ปี ปี (ไม่เกนิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุนโดยไม่รวมค่าทีด่นิ
และทุนหมุนเวยีน) 

 กิจการศนูยก์ารแพทยเ์ฉพาะทาง (7.28.2) 

เง่ือนไข: ตอ้งเป็นศนูยก์ารแพทยเ์ฉพาะทางส าหรบัสาขาทีข่าดแคลน ไดแ้ก่ ดา้นหวัใจ (โรคหลอดเลอืดหวัใจ ผ่าตดัหวัใจ 
และหวัใจลม้เหลว) ดา้นมะเรง็ (เคมบี าบดั และรงัสวีทิยา) และดา้นไต (ศนูยไ์ตเทยีม) 

สิทธิและประโยชน์: ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี (ไม่เกนิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุนโดยไม่รวมค่าทีด่นิ
และทุนหมุนเวยีน) 

 กิจการสถานพยาบาล (7.28.3) 

เง่ือนไข: ตอ้งตัง้อยู่ในพืน้ทีด่งัต่อไปนี้ 

- 20 จงัหวดัทีม่รีายไดต่้อหวัต ่า เช่น บุรรีมัย ์แพร่ แมฮ่่องสอน รอ้ยเอด็ เป็นตน้ 

- พืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้เช่น ยะลา ปัตตานี นราธวิาส และสตูล เป็นตน้ 

- เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษบรเิวณชายแดน 

สิทธิและประโยชน์: ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี (ไม่เกนิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุนโดยไม่รวมค่าทีด่นิ
และทุนหมุนเวยีน) 

 กิจการบริการขนส่งผูป่้วย แพทย ์หรอือปุกรณ์การแพทย ์(ทางอากาศ ทางบก หรอืทางเรอื) (7.28.4) 
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เง่ือนไข: ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และปฏบิตัติามระเบยีบว่าดว้ยมาตรฐานการใหบ้รกิารขนสง่
ผูป่้วยของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และตอ้งมเีครื่องมอืและอุปกรณ์ทีท่นัสมยัตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสขุ หรอืมาตรฐาน
อื่นใดตามทีค่ณะกรรมการเหน็ชอบ 

สิทธิและประโยชน์: ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเป็นระยะเวลา 5 ปี (ไม่เกนิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุนโดยไม่รวมค่าทีด่นิ
และทุนหมุนเวยีน) 

ส าหรบักจิการบรกิารสาธารณสขุดา้นแพทยแ์ผนไทย (7.28.1) และ กจิการศนูยก์ารแพทยเ์ฉพาะทาง (7.28.2) ทีต่ัง้ในพืน้ทีร่ะเบยีง
เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออกซึง่ไดแ้ก่ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีและระยอง จะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ลดหย่อนภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลใน
อตัรารอ้ยละ 50 ของอตัราปกตเิป็นระยะเวลา 5 ปีนบัแต่วนัทีก่ าหนดระยะเวลายกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลสิน้สดุลงเพิม่เตมิ 
 

 

 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนยกเลิกเง่ือนไข
การให้การส่งเสริมการลงทุนในกิจการประเภท 
2.3 และ ประเภท 7.12 

เมื่อวนัที ่8 พฤษภาคม 2560  คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (“บโีอไอ”) 
ไดอ้อก ประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที ่ป.1/2560 เรื่อง ยกเลกิ
เงื่อนไขการใหก้ารสง่เสรมิในประเภท 2.3 และประเภท 7.12 (“ประกาศฯ”) 
ก่อนทีจ่ะออกประกาศฯ ฉบบันี้ การขอรบัการสง่เสรมิการลงทุนในกจิการ 
2 ประเภทนี้ จะตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขในการขอรบัการสง่เสรมิดงันี้ 

 

 กิจการผลิต Advanced หรอื Nano Materials (2.3) 

เง่ือนไข: ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ

 กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) (7.12) 

เง่ือนไข: ตอ้งใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพทีท่นัสมยัตามทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แห่งชาต ิหรอื ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร ์

เพื่อใหก้ารสง่เสรมิดา้นการพฒันาเทคโนโลยเีป้าหมายเป็นไปดว้ยความรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ดงันัน้บโีอไอจงึออกประกาศ
ยกเลกิการปฏบิตัติามเงื่อนไขการใหก้ารสง่เสรมิ โดยไม่ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แห่งชาตหิรอืศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร์ ในประเภทกจิการ 2.3 กจิการผลติ Advanced หรอื Nano Materials และ 
ประเภทกจิการ 7.12 กจิการเทคโนโลยชีวีภาพ (Biotechnology) ในหมวด 2 และ 7 ของบญัชปีระเภทกจิการทา้ยประกาศ
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน  
ประกาศฯ ฉบบันี้มผีลตัง้แต่วนัที ่8 พฤษภาคม 2560 
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ข้อควรปฏิบัติกรณีคนต่างชาติท าบัตรขาออก 
(Departure Card) หายในประเทศไทย 

เมื่อคนต่างชาตเิดนิทางเขา้มาประเทศไทย คนต่างชาตจิะตอ้งเขยีนบตัรขาเขา้ 
(Arrival card) และสง่ใหก้บัเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีเ่คาเตอรข์าเขา้ ที่
สนามบนิ โดยเกบ็สว่นบตัรขาออก (Departure card) ไวก้บัตนเอง เมื่อคน
ต่างชาตเิดนิทางออกนอกประเทศไทย คนต่างชาตติอ้งคนืสว่นบตัรขาออกใหก้บั
เจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีเ่คาเตอรข์าออก  

 

ในกรณีทีค่นต่างชาตทิ าบตัรขาออก (Departure card) หายในประเทศไทย จะตอ้งด าเนินการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

1. แจง้ความทีส่ถานีต ารวจทอ้งที ่แลว้ตดิต่อส านกังานตรวจคนเขา้เมอืงทอ้งทีเ่พื่อขอบตัรขาออกใหม่ โดยไม่ตอ้งเสยีค่าปรบั 
หรอื ค่าธรรมเนียม 

ในกรณีทีค่นต่างชาตพิ านกัอยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถตดิต่อทีส่ านกังานตรวจคนเขา้เมอืงกรุงเทพฯ กองบงัคบัการ
ตรวจคนเขา้เมอืง 1  ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิถนนแจง้วฒันะ เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ  

รายการเอกสารส าหรบัการขอบตัรขาออกใหม่ : 

• หนงัสอืเดนิทางตวัจรงิ 

• ส าเนาหนงัสอืเดนิทางหน้ารปูถ่าย และ หน้าตราขาเขา้ รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยคนต่างชาต ิ

ข้อสงัเกต: 

• คนต่างชาตติอ้งตดิต่อส านกังานตรวจคนเขา้เมอืง ดว้ยตนเอง 

• เมื่อคนต่างชาตไิดร้บับตัรขาออกใหม่ ควรเกบ็บตัรขาออกตดิกบัหนงัสอืเดนิทางเพื่อป้องกนัการสญูหาย 

• ในกรณีตอ้งตดิต่อกบัส านกังานตรวจคนเขา้เมอืง เช่น แจง้รายงานตวั 90 วนั ยา้ยเล่มหนงัสอืเดนิทาง ต่ออายวุซี่า คน
ต่างชาตติอ้งมบีตัรขาออกแสดงต่อเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงทกุครัง้  

2. ในกรณีทีค่นต่างชาตมิกีารเดนิทางออกนอกประเทศ คนต่างชาตสิามารถเชค็อนิทีส่นามบนิ และ ขอบตัรขาออกใหม่กบั
เจา้หน้าทีเ่ชค็อนิ เจา้หน้าทีจ่ะใหบ้ตัรขาออกใหม่เพื่อใหค้นต่างชาตกิรอกขอ้มลู โดยไมม่คี่าปรบั 
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Deloitte Southeast Asia Ltd – a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited comprising Deloitte practices operating in Brunei, 

Cambodia, Guam, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam – was established to deliver 

measurable value to the particular demands of increasingly intra-regional and fast growing companies and enterprises. 

Comprising 270 partners and over 7,300 professionals in 25 office locations, the subsidiaries and affiliates of Deloitte Southeast Asia Ltd 

combine their technical expertise and deep industry knowledge to deliver consistent high quality services to companies in the region. 

All services are provided through the individual country practices, their subsidiaries and affiliates which are separate and independent legal 

entities. 

About Deloitte Thailand 
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