ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ ส. ๑ / ๒๕๖๔
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗
----------------------------------------------------------อนุ สนธิประกาศคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุ น ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ มาตรา ๓๐/๑ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๑/๑
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้เพิ่มความในหมวด ๗ ของบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ๒/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยกาหนดประเภท เงื่อนไข สิทธิและประโยชน์ ดังนี้
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

๗.๒๘.๕ กิจการโรงพยาบาล
ผู้สูงอายุ

๑. ต้องมีแผนการจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ที่เหมาะสม
๒. ต้ อ งมี เครื่ อ งมื อและอุ ป กรณ์ ในการให้ บริ ก ารตามที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
๓. ต้องมีจานวนเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนไม่น้อยกว่า ๕๐ เตียง
๔. ต้ อ งได้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิ จ การสถานพยาบาล
ประเภทโรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ ป่วย หรือโรงพยาบาล
ผู้สูงอายุก่อนเปิดให้บริการ
๕. ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิ บัติตาม
กฎระเบี ย บว่ าด้ ว ยมาตรฐานการประกอบวิ ช าชี พ หรื อ
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๗.๒๘.๖ กิจการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

๑. ต้ อ งเป็ น กิ จ การดู แ ลผู้ สู ง อายุ ห รื อ ผู้ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง ตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
๒. ต้องมีจานวนเตียงให้บริการไม่น้อยกว่า ๕๐ เตียง
๓. ต้อ งให้ บ ริก ารดู แ ลและประคั บ ประคองผู้ สู งอายุห รือ ผู้ มี
ภาวะพึ่งพิงโดยมีการพักค้างคืน และต้องมีการจัดกิจกรรม
ดูแล ส่ งเสริม และฟื้นฟูสุ ขภาพแก่ผู้ สู งอายุห รือผู้ มีภ าวะ
พึ่งพิง

สิทธิและ
ประโยชน์
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สิทธิและ
ประโยชน์

๔. ต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ ของทุน
จดทะเบียน
๕. ต้ องได้ รั บใบอนุ ญ าตสถานประกอบการเพื่ อสุ ขภาพก่ อน
การใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
๖. รายได้ ที่ อ ยู่ ในข่ ายได้ รั บ สิ ท ธิ แ ละประโยชน์ ย กเว้ น ภาษี
เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล ต้ อ งเป็ น รายได้ จ ากการให้ บ ริ ก ารที่ พั ก
และการให้บริการดูแลผู้สูงอายุเท่านั้น เช่น การจัดกิจกรรม
และอาหาร เป็นต้น
๗.๓๗ กิจการศูนย์จัดหาจัดซื้อ
วัตถุดิบ ชิ้นส่วนและ
ส่วนประกอบระหว่าง
ประเทศ (International
Procurement Office:
IPO)

๑. ต้องเป็นการจัดหาจัดซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และส่วนประกอบที่
ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต
๒. ต้องมีหรือเช่าคลังสินค้า และมีการจัดการสิ นค้าคงคลังด้วย
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่ ใช้ บริ หารจั ดการคลั งสิ นค้ า
โดยเฉพาะ
๓. ต้ อ งมี กิ จ กรรมการจั ด หาสิ น ค้ า และจั ด การสิ น ค้ าอย่ าง
เหมาะสม เช่ น การตรวจสอบคุ ณภาพสิ นค้ าและการบรรจุ
สินค้า เป็นต้น
๔. ต้องมีแหล่ งจัดหาสินค้าจากหลายราย และอย่างน้อยต้องมี
แหล่งจัดหาจากในประเทศด้วย
๕. ต้องเป็นการค้าส่งในประเทศและ/หรือส่งออกต่างประเทศ
๖. ต้องมีทุนจดทะเบียนเรียกชาระแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท
๗. ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่ มเติมตามคุณค่าของ
โครงการได้

๗.๓๘ กิจการวิจัยทางคลินิก
(Clinical Research)
๗.๓๘.๑ กิจการสนับสนุน ๑. ต้องมีขอบข่ายการสนับสนุนและรองรับการวิจัยทางคลิ นิก
และบริหารจัดการ
(Clinical Research) ดังนี้
การวิจัยทางคลินิก
๑.๑ การบริหารจัดการงานวิจัยทางคลินิก
(Contract
๑.๒ การกากับดูแลการวิจัยทางคลินิก เช่น
Research
- การบริหารจัดการสิ่งส่งตรวจและห้องเก็บสิ่งส่งตรวจ
Organization:
- การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ที่ทาการวิจัยทางคลินิก
CRO)

B๑

A๑

-๓ประเภทกิจการ

เงื่อนไข
- การบริหารจัดการเพื่อการจัดเก็บเอกสารหรือข้อมูลที่
ใช้ในงานวิจัยทางคลินิก
- การบริหารจัดการของเสียที่เกิดจากการวิจัยทางคลินิก
- การบริหารจัดการเวชระเบียนสาหรับการวิจัยทางคลินิก
- การบริหารจัดการอาสาสมัครที่ใช้ในการวิจัยทางคลินิก
- การจัดหาหรือให้บริการอาคารสถานที่สาหรับการวิจัย
ทางคลินิก เช่น ห้องตรวจผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในห้อง
ทดสอบ เป็นต้น
๒. ต้ องมี รายละเอี ยดแผนการจ้ างงานบุ คลากรในโครงการที่
ขอรับการส่งเสริม โดยต้องมีบุคลากรไทยปฏิบัติงานในส่วน
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การวิ จั ย ทางคลิ นิ ก เช่ น Clinical Research
Associate (CRA) เป็ นต้น และต้องผ่ านการอบรมตามแนว
ทางการปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ทางคลิ นิ ก ที่ ดี (Good Clinical
Practice: GCP) ของ ICH (International Conference on
Harmonization) ห รื อ ICH GCP ห รื อ ม าต รฐ าน อื่ น ที่
เทียบเท่า ก่อนการใช้ สิ ทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล
๓. ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรไทยที่ปฏิบัติงานในส่วน
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การวิ จั ย ทางคลิ นิ ก เช่ น Clinical Research
Associate (CRA) เป็นต้น ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ต่ อ ปี โดยต้ องเป็ น การจ้ างใหม่ หรื อ มี เงิ น ลงทุ น (ไม่ รวม
ค่ า ที่ ดิ น ทุ น หมุ น เวี ย น และยานพาหนะ) ไม่ น้ อ ยกว่ า
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรไทย
และ/หรื อ เงิ น ลงทุ น จะต้ อ งเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการกาหนด โดยคานวณเฉพาะโครงการที่ขอรับ
การส่งเสริม
๔. ต้องมีความร่วมมือกับองค์กรด้านการวิจัยหรือบริการด้าน
สาธารณสุ ข หรื อ สถาบั น การศึ ก ษาในประเทศ ตามที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
๕. รายได้ที่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล ต้องเป็นรายได้จากการบริหารจัดการงานวิจัยทาง
คลินิกตามขอบข่ายที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

สิทธิและ
ประโยชน์

-๔ประเภทกิจการ
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๗.๓๘.๒ ศูนย์การวิจัย
๑. ต้องมีขอบข่ายธุรกิจอย่างน้อยหนึ่งข้อ ดังนี้
ทางคลินิก (Clinical
- การวิจัยทางคลินิกเพื่อศึกษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
Research Center
ในสัตว์ทดลอง (Preclinical Research)
(CRC)
- การวิจัยทางคลินิกเพื่อศึกษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
ในมนุษย์ (Clinical Research)
๒. การวิ จั ย ทางคลิ นิ ก ในมนุ ษ ย์ ต้ อ งด าเนิ น การอย่ า งน้ อ ย
๑ ระยะ ตามที่กาหนดดังนี้
การวิจัยทางคลินิกระยะที่ ๑ (Phase I: Safety and Dosage)
เป็นการศึกษาความปลอดภัยในกลุ่มอาสาสมัคร
การวิจัยทางคลินิกระยะที่ ๒ (Phase II: Efficacy and Side
Effects) เป็นการศึกษาประสิทธิภาพและภาวะแทรกซ้อน
การวิจัยทางคลินิกระยะที่ ๓ (Phase III: Efficacy and
Monitoring of Adverse Reaction) เป็นการศึกษาประสิทธิภาพ
และติดตามอาการไม่พึงประสงค์
การวิ จั ยทางคลิ นิ กระยะที่ ๔ (Phase IV: Post-marketing
Surveillance) เป็นการศึกษาเพื่อสังเกตผลในระยะยาว
๓. ต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลนักวิจัย โครงสร้าง
พื้นฐานของศูนย์วิจัยการดูแลและคุ้มครองอาสาสมัคร เป็นต้น
๔. ต้องมีหรือจัดหาสถานที่และอุปกรณ์ (Facilities) ที่เอื้ออานวย
ต่ อ การด าเนิ น งานการวิ จั ย ทางคลิ นิ ก เช่ น ห้ อ งตรวจ
ห้องเก็บยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการวิจัยทางคลินิก
เป็นต้น
๕. อนุญาตให้นาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีอยู่เดิม
มาใช้ในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมได้ ตามที่คณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบ
๖. การดาเนินการวิจัยต้องเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติการ
วิ จั ย ที่ ดี ท างคลิ นิ ก (Good Clinical Practice: GCP) หรื อ
มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
๗. ต้องมีค่าใช้ จ่ายเงินเดือนของบุ คลากรไทยด้านการวิ จัยทาง
คลินิก ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี โดยต้องเป็นการ
จ้างใหม่ หรือมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินทุนหมุนเวียน และ
ยานพาหนะ) ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ค่าใช้จ่าย
เงินเดื อนของบุ คลากรไทยและ/หรือเงินลงทุ น ต้ องเป็ นไป
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สิทธิและ
ประโยชน์

ตามหลั กเกณฑ์ ที่ คณะกรรมการกาหนด โดยค านวณเฉพาะ
โครงการที่ขอรับการส่งเสริม
๘. ต้องมีบุคลากรไทยปฏิบัติงานในส่วนการวิจัยทางคลินิกและ
ผ่านการอบรมตามแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี
(Good Clinical Practice: GCP) ของ ICH (International
Conference on Harmonization) ห รื อ ICH GCP ห รื อ
มาตรฐานอี่นที่เทียบเท่า ก่อนการใช้สิทธิและประโยชน์การ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
๙. ต้อ งมีค วามร่ว มมือ กับ องค์ก รด้า นการวิจัย หรือ บริก าร
ด้า นสาธารณสุข หรือ สถาบัน การศึก ษาในประเทศ
ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
๑๐. รายได้ ที่ อ ยู่ ในข่ ายได้ รับ สิ ท ธิ แ ละประโยชน์ ย กเว้ น ภาษี
เงินได้นิติบุคคลต้องเป็นรายได้จากการดาเนินการวิจัยทาง
คลินิกตามขอบข่ายที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้
จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
(Ethics Committee: EC) หรื อ คณะกรรมการควบคุ ม
สั ต ว์ ท ด ล อ ง (Institutional Animal Care and Use
Committee : IACUC) ก่ อ นการใช้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ก าร
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ข้อ ๒ มอบอานาจให้คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายเป็น
ผู้พิจารณาโครงการในกิจการประเภท ๗.๓๘ กิจการวิจัยทางคลินิก (Clinical Research) ที่มีขนาดการลงทุน (ไม่รวม
ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ล้านบาท
ข้อ ๓ ให้กิจการประเภท ๗.๓๘ ได้รับสิทธิและประโยชน์ ตามมาตรา ๓๐/๑ การยกเว้นอากรสาหรับ
ของที่นาเข้ามา เพื่อการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการทดสอบที่เกี่ยวข้อง สาหรับกิจการที่มีขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
พลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน

