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บอรดบีโอไอคลอดนโยบายสงเสริมการแพทยครบวงจร 
 พรอมออกมาตรการสงเสริม เมืองตนแบบ “สามเหล่ียมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

  

 คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเห็นชอบนโยบายสงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมการแพทยครบ
วงจร โดยใหยกเวนภาษีเงินได 5-8 ปแกกิจการผลิตยา พรอมออกมาตรการสงเสริมการลงทุนใน 3 อําเภอ 
หนองจิก เบตง โกลก ใหเปนเมืองตนแบบ “สามเหล่ียมม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนหรือ บีโอไอ เปดเผยภายหลังการ
ประชุมคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บอรดบีโอไอ) ซ่ึงมี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
เปนประธาน วา ท่ีประชุมเห็นชอบนโยบายสงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร หรือ เมดิคัล 
ฮับ ซ่ึงเปนหนึ่งในสิบอุตสาหกรรมเปาหมายตามนโยบายขับเคล่ือนเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยจะให           
สิทธิประโยชนเพิ่มเติมแกกิจการผลิตยา และกิจการผลิตเคร่ืองมือแพทย เพื่อผลักดันใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางทางการแพทยครบวงจร รวมท้ังจะสรางความม่ันคงดานสุขภาพของคนในประเทศ ชวยใหคนไทย
สามารถเขาถึงยาและเคร่ืองมือแพทย และลดการขาดดุลการคาจากการนําเขายาและเคร่ืองมือแพทยจาก
ตางประเทศ 

ท้ังนี้ ภายใตนโยบายดังกลาว จะเพิ่มสิทธิประโยชนใหแกโครงการลงทุนในกลุมกิจการผลิตยา และ
กิจการผลิตเคร่ืองมือแพทย โดยกิจการผลิตยาในปจจุบันไมไดรับการยกเวนภาษี ก็จะเปล่ียนเปนใหไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 5 ป และหากโครงการใดยื่นขอรับสงเสริมการลงทุนภายในป 2560 จะ
ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 8 ป เพื่อชวยลดภาระผูผลิตยาท่ีจะตองใชเงินลงทุนจํานวน
มากในการปรับปรุงโรงงานผลิตใหไดมาตรฐาน GMP ตามแนวทาง PIC/S 

สวนกิจการผลิตเคร่ืองมือแพทย ซ่ึงปจจุบันใหการสงเสริมอยูแลว แตเพื่อสนับสนุนใหกิจการ     
เอสเอ็มอีไทยสามารถลงทุนผลิตเครื่องมือแพทยได จึงเห็นชอบใหเพิ่มประเภทกิจการผลิตเคร่ืองมือแพทย
ในมาตรการสงเสริมเอสเอ็มอีไทย (มาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ซ่ึงจะชวยใหกิจการเอสเอ็มอีท่ีผลิตเคร่ืองมือแพทยไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
เพิ่มข้ึนอีก 2 ป จากเกณฑปกติ เชน กิจการเคร่ืองมือแพทยท่ีไดยกเวนภาษี 5 ป ก็จะไดยกเวน 7 ป เปนตน  
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สําหรับการสงเสริมกิจการสถานพยาบาล จําเปนจะตองรอรายละเอียดของธรรมนูญวาดวยเร่ือง

ระบบสุขภาพแหงชาติ และนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข จากนั้นบีโอไอจะดําเนินการจัดทําแนว
ทางการสงเสริมการลงทุนในกิจการสถานพยาบาลเพื่อนําเสนอบอรดพิจารณาตอไป  
 
ออกมาตรการสงเสริมการลงทุนในเมืองตนแบบ 

นอกจากนี้ ท่ีประชุมยังเห็นชอบมาตรการสงเสริมการลงทุนภายใตโครงการเมืองตนแบบ 
“สามเหล่ียมม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพื่อใหสอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการจัดทําโครงการเมืองตนแบบ 
“สามเหล่ียม ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหกับพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตใน 3 
พื้ น ท่ี ไ ด แ ก  1 . อํ า เ ภ อ ห น อ ง จิ ก  จั ง ห วั ด ป ต ต า นี  เ ป น เ มื อ ง ต น แ บ บ ก า ร พั ฒ น า  
“เกษตรอุตสาหกรรมกาวหนาผสมผสาน” (Agricultural Industry City) 2. อําเภอเบตง จังหวัดยะลา เปนเมือง
ตนแบบการพัฒนาท่ีพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน (Sustainable Development City) และ 3. อําเภอสุไหงโกลก 
จังหวัดนราธิวาส เปนเมืองตนแบบการคาชายแดนระหวางประเทศ (International Border City) โดยใหเพิ่ม
สิทธิประโยชนสําหรับโครงการลงทุนใหมใน 3 พื้นท่ีดังกลาว ใหสูงกวาสิทธิประโยชนของมาตรการ
สงเสริมการลงทุนใน 4 จังหวัดภาคใต และ 4 อําเภอ ของสงขลา ไดแก หักคาขนสง คาไฟฟา และ คาประปา 
2 เทา เปนเวลา 20 ป (เพิ่มจาก 15 ปเปน 20 ป) ลดหยอนอากรขาเขา 90% สําหรับวัตถุดิบนําเขามาผลิต 
เพื่อจําหนายในประเทศเปนเวลา 10 ป (เพิ่มจาก 5 เปน 10) ยกเวนอากรขาเขาวัตถุดิบและวัสดุจําเปนสําหรับ
การผลิตเพื่อการสงออก เปนระยะเวลา 10 ป (เพิ่มจาก 5 เปน 10)  
 นอกจากนี้ยังใหเพิม่ประเภทกิจการท่ียกเลิกการสงเสริมไปแลว แตเปดใหการสงเสริมใหมเฉพาะใน
พื้นท่ี 3 อําเภอ ประกอบดวย 1 กิจการผลิตอาหารสัตวหรือสวนผสมอาหารสัตว 2 กิจการผลิตวัสดุกอสราง 
และกิจการผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตอัดแรงสําหรับงานสาธารณูปโภค (ยกเวนการผลิตกระเบื้องมุงหลังคา
เซรามิกสและการผลิตกระเบ้ืองปูพื้นหรือผนัง) 3กิจการผลิตส่ิงปรุงแตงสําหรับประทินรางกาย เชน สบู ยา
สระผม ยาสีฟน (ยกเวนเคร่ืองสําอาง) 4 กิจการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกสําหรับสินคาอุปโภค เชน บรรจุ
ภัณฑพลาสติก 5 กิจการผลิตส่ิงของจากเยื่อหรือกระดาษ เชน กลองกระดาษ 6 กิจการพัฒนาอาคารสําหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม และ/หรือ คลังสินคา 
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