ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ ๔ /๒๕๖๕
เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่ย่านนวัตกรรมการแพทย์
อนุสนธิประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน
เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยมีพื้นที่ศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยทางการแพทย์
ตลอดจนยกระดับ ความสามารถในการแข่ งขันด้านการแพทย์ และสาธารณสุ ขของประเทศ อาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๓๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น
พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศ ดังนี้
ข้อ ๑ กาหนดให้ เขตพื้ นที่ย่ านนวั ตกรรมการแพทย์โยธี ที่ประกาศโดยส านั กงานนวั ตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นเขตส่งเสริมการลงทุน
ข้อ ๒ กาหนดกิจการเป้าหมายในเขตพื้นที่ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี มีดังนี้
ประเภท ๕.๖ กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
๕.๖.๑ กิจการ Microelectronics Design
๕.๖.๒ กิจการ Embedded System Design
ประเภท ๕.๑๐ กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มเพื่อให้บริการดิจิทัล หรือดิจิทัล
คอนเทนต์
ประเภท ๗.๙.๒.๔ กิจการศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม (Innovation Incubation Center)
ประเภท ๗.๙.๒.๕ กิจการ Maker Space หรือ Fabrication Laboratory
ประเภท ๗.๑๑ กิจการวิจัยและพัฒนา
ประเภท ๗.๑๒ กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
๗.๑๒.๑ กิจการวิจัยและพัฒนา และ/หรืออุตสาหกรรมการผลิ ต
เมล็ดพันธุ์ หรือการปรับปรุงพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์
ที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
๗.๑๒.๒ กิจการวิจัยและพัฒนา และ/หรืออุตสาหกรรมการผลิ ต
สารเวชภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
๗.๑๒.๓ กิจการวิจัยและพัฒนา และ/หรืออุตสาหกรรมการผลิตชุด
ตรวจวิ นิ จ ฉั ย ทางการแพทย์ การเกษตร อาหาร และ
สิ่งแวดล้อม

๒
๗.๑๒.๔ กิจการวิจัยและพัฒนา และ/หรืออุตสาหกรรมการผลิตที่
ใช้เซลล์จุลินทรีย์ เซลล์พืช และเซลล์สัตว์ ในการผลิตสาร
ชีวโมเลกุล และสารออกฤทธิ์ชีวภาพ
๗.๑๒.๕ กิจการผลิตวัตถุดิบ และ/หรือวัสดุจาเป็นที่ใช้เพื่อการวิจัย
และพัฒนา การทดลอง การทดสอบ การควบคุมคุณภาพ
และ/หรือการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
๗.๑๒.๖ กิจการบริการด้านการตรวจวิเคราะห์ และ/หรือสังเคราะห์
สารชี ว ภาพ และ/หรื อ ควบคุ ม คุ ณ ภาพ และ/หรื อ
ตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง
ประเภท ๗.๑๓ กิจการบริการออกแบบทางวิศวกรรม
ประเภท ๗.๑๔ กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์
ประเภท ๗.๑๕ กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน
ประเภท ๗.๑๙.๑ กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ
ประเภท ๗.๓๘ กิจการวิจัยทางคลินิก (Clinical Research)
๗.๓๘.๑ กิจการสนับสนุนและบริห ารจัดการการวิจัยทางคลิ นิ ก
(Contract Research Organization: CRO)
๗.๓๘.๒ กิจการศูนย์การวิจัยทางคลินิก (Clinical Research Center: CRC)
ข้อ ๓ กาหนดการให้สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม และเงื่อนไข สาหรับกิจการเป้าหมายตามข้อ ๒ ดังนี้
สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้จากการ
ลงทุนในอัตราร้อยละ ๕๐ ของอัตราปกติเป็นระยะเวลา ๕ ปี นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงื่อนไข
(๑) ต้องตั้งในเขตพื้นที่ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ที่ประกาศโดยสานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(๒) ต้องมีความร่วมมือด้านการแพทย์ กับสถาบันหรือหน่วยงานของภาครัฐ ที่อยู่ในเขต
พื้นที่ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ดังนี้
(๒.๑) ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาตามรูปแบบที่กาหนด ได้แก่ ความร่วมมือใน
โครงการ Work-integrated Learning (WiL) สหกิจศึกษาและทวิภาคี หรือความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรไทยใน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอื่นๆ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยจะต้ องยื่น
แผนความร่วมมือในการรับนักเรียนหรือนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ โดยมีจานวนนักเรียนหรือนักศึกษาที่จะรับเข้าฝึ ก
อาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของจานวนพนักงานทั้งหมดในโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน หรือไม่น้อย
กว่า ๔๐ คน แล้วแต่จานวนใดต่ากว่า

๓
(๒.๒) ความร่ ว มมื อ กั บ โรงพยาบาล สถาบั น ทางการแพทย์ สถาบั น การศึ ก ษา
สถาบันวิจัย หรือหน่วยงานของภาครัฐในการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech) เช่น MedTech เป็นต้น
โดยโครงการความร่วมมือต้องได้รับความเห็นชอบจากสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(๓) ต้ อ งเป็ น โครงการที่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ แ ละประโยชน์ ย กเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลตาม
มาตรการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ รวมกันแล้วไม่เกิน ๘ ปี
ข้อ ๔ ต้องยื่นคาขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันทาการสุดท้ายของปี ๒๕๖๕
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
พลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน

