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พระราชบัญญัติ 

สงเสรมิการลงทุน 

พ.ศ. ๒๕๒๐ 

 

 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๐ 

เปนปที่ ๓๒ ในรัชกาลปจจุบัน 

  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา

ฯ ใหประกาศวา 

  

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสงเสรมิการลงทุน 

  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภาปฏรูิปการปกครองแผนดนิ ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑   พระราชบัญญัตินี้ เ รียกว า  “พระราชบัญญัติส ง เสริมการลงทุน 

พ.ศ. ๒๕๒๐” 

มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 

  

มาตรา ๓  ใหยกเลกิ 

(๑) ประกาศของคณะปฏวิัต ิฉบับที่ ๓๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๐๑ และ 

(๒) ประกาศของคณะปฏวิัต ิฉบับที่ ๒๒๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ 

หรอืซึ่งขัดหรอืแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตนิี้ ใหใชพระราชบัญญัตนิี้แทน 

  

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตนิี้ 

“ผู ขอ รับการส ง เสริม” หมายความวา  ผู ขอ รับการส ง เสริมการลงทุนตาม

พระราชบัญญัตนิี้ 

“ผูไดรับการสงเสรมิ” หมายความวา ผูไดรับบัตรสงเสริมตามพระราชบัญญัตนิี้ 
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“เครื่องจักร” หมายความวา เครื่องจักรที่จําเปนตองใชในกิจการที่ไดรับการสงเสริม

และเครื่องจักรที่จําเปนตองใชในการกอสรางโรงงาน ซึ่งรวมถึงสวนประกอบ อุปกรณ เครื่องมือ

เครื่องใช และโครงโรงงานสําเร็จรูปที่นํามาตดิตั้งเปนโรงงานดวย 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน 

“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสงเสริมการลงทุน และหมายความรวมถึง

ประธานกรรมการสงเสรมิการลงทุน และรองประธานกรรมการสงเสริมการลงทุนดวย 

“ที่ปรกึษา” หมายความวา ที่ปรกึษาของคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน 

“เลขาธกิาร” หมายความวา เลขาธกิารคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน 

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน 

“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตนิี้ 

[คําวา “นายกรัฐมนตรี” แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับ

ที่ ๑๐๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ

กฎหมายวาดวยการสงเสรมิการลงทุน ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗] 

  

มาตรา ๕  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้ง

พนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏบิัตกิารตามพระราชบัญญัตนิี้ 

[คําวา “นายกรัฐมนตรี” แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับ

ที่ ๑๐๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ

กฎหมายวาดวยการสงเสรมิการลงทุน ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗] 

  

หมวด ๑ 

คณะกรรมการ ท่ีปรกึษา และพนักงานเจาหนาท่ี 

 

  

มาตรา ๖  ใหมคีณะกรรมการสงเสรมิการลงทุนคณะหนึ่งประกอบดวย นายกรัฐมนตรี

เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเปนรองประธานกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ

อีกไมเกินสิบคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ กับเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ มี

อํานาจและหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

นายกรัฐมนตรอีาจแตงตัง้ผูทรงคุณวุฒอิื่นอกีไมเกนิหาคนเปนที่ปรกึษาได 

  

มาตรา ๗  กรรมการหรอืที่ปรึกษาอยูในตําแหนงคราวละสองป 
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ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการหรือที่ปรึกษาในระหวางที่กรรมการหรือที่ปรึกษาซึ่ง

แตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้ง

นัน้อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลอือยูของกรรมการหรือที่ปรึกษาซึ่งแตงตั้งไวแลวนัน้ 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมไิดมกีารแตงตั้งกรรมการหรอืที่ปรึกษา

ขึ้นใหมใหกรรมการหรือที่ปรึกษาซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไป

จนกวากรรมการหรอืที่ปรกึษาซึ่งไดรับแตงตัง้ใหมเขารับหนาที่[๒] 

กรรมการหรอืที่ปรึกษาซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตัง้อกีได[๓] 

  

มาตรา ๘  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง กรรมการ

หรอืที่ปรกึษาพนจากตําแหนง เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) นายกรัฐมนตรใีหออก 

(๔) เปนบุคคลลมละลาย 

(๕) เปนคนไรความสามารถหรือเสมอืนไรความสามารถ 

(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษหรับความผิดที่เปน

ลหุโทษ หรอืความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 

เมื่อกรรมการหรือที่ปรึกษาพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง นายกรัฐมนตรีอาจแตงตั้ง

ผูอื่นเปนกรรมการหรอืที่ปรกึษาแทนได 

  

มาตรา ๙  ประธานกรรมการเปนผูเรยีกประชุมกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการทัง้หมด จงึเปนองคประชุม 

ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่

ประชุมหรือไมอาจมาประชุมได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถารองประธาน

กรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจมาประชุมไดดวย ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคน

หนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวนิจิฉยัช้ีขาดของที่ประชุมใหถอืเสยีงขางมาก 

กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่

ประชุมออกเสยีงเพิ่มขึ้นอกีเสยีงหนึ่งเปนเสยีงช้ีขาด 
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มาตรา ๑๐  ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธาน

กรรมการรักษาการแทน ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ให

เลขาธิการเปนผูเรียกประชุมกรรมการ เพื่อใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทน

ประธานกรรมการ 

  

มาตรา ๑๑  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการจะมอบอํานาจ

ใหสํานักงานกระทําการใด ๆ แทน หรือแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อใหกระทําการใด ๆ ตามที่

มอบหมาย หรอืเรยีกบุคคลใดซึ่งเกี่ยวของมาใหขอเท็จจรงิ คําอธบิาย คําแนะนํา หรอืความเห็นก็ได 

ใหนํามาตรา ๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

เมื่อสํานักงานหรือคณะอนุกรรมการไดกระทําการไปแลวตามวรรคหนึ่ง ตองรายงาน

ใหคณะกรรมการทราบดวย 

  

มาตรา ๑๑/๑[๔]  เพื่อประโยชนในการตดิตามและประเมินผลการสงเสริมการลงทุนให

เปนไปตามวัตถุประสงคตามพระราชบัญญัตินี้ และเพื่อใหการใหสิทธิและประโยชนแกผูไดรับการ

สงเสรมิเปนไปอยางเหมาะสม ชัดเจน และโปรงใส ใหคณะกรรมการจัดใหมกีารประเมินผลการสงเสริม

การลงทุนอยางนอยทุกสองป โดยใหบุคคลภายนอกเปนผูดําเนินการ แลวใหสํานักงานรายงานผลการ

ประเมนิตอคณะกรรมการและเปดเผยใหประชาชนทราบตอไป 

การประเมินผลการสงเสริมการลงทุนตามวรรคหนึ่ง ตองแสดงใหเห็นถึงประโยชน

ในทางเศรษฐกิจและสังคมที่ประเทศไดรับ รวมทั้งความคุมคาของการสงเสริมการลงทุน ทั้งนี้ ตาม

หลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 

  

มาตรา ๑๒  ใหกรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการไดรับผลประโยชนตอบแทน

ตามที่คณะรัฐมนตรกีําหนด 

  

มาตรา ๑๓  สํานักงานมีเลขาธิการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติราชการ ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี และใหมีรองเลขาธกิารเปนผูชวยสั่งและปฏบิัติราชการและจะ

ใหมผูีชวยเลขาธกิารเปนผูชวยสั่งและปฏบิัตริาชการดวยก็ได 

ใหเลขาธกิาร รองเลขาธกิารและผูชวยเลขาธกิาร เปนขาราชการพลเรอืนสามัญ 

สํานักงานมอีํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(๑) ปฏบิัตติามมตขิองคณะกรรมการหรอืตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

(๒) ดําเนนิการโฆษณาเผยแพรบรรยากาศการลงทุนและชักจูงใหมกีารลงทุนในกิจการ

ที่สําคัญและเปนประโยชนในดานเศรษฐกจิ สังคม และความม่ันคงของประเทศ 
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(๓) จัดใหมีศูนยบริการลงทุนสําหรับผูสนใจลงทุนและผูลงทุนในการจัดใหไดมาซึ่งการ

อนุญาตและการใหใชบรกิารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งรวมถงึการอํานวยความสะดวกและใหความ

ชวยเหลือแกผูสนใจลงทุนในการเตรียมโครงการลงทุน การหาผูรวมลงทุน และการดําเนินการตาม

โครงการลงทุน 

(๔) วิเคราะหโครงการขอรับการสงเสริมการลงทุน ตรวจสอบและควบคุม ตลอดจน

ประเมนิผลการลงทุนตามโครงการที่ไดรับการสงเสรมิ 

(๕) ศึกษาคนควาหาลูทางในการลงทุน จัดทํารายงานความเหมาะสมของการลงทุน 

และวางแผนสงเสรมิการลงทุน 

(๖) ศกึษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนในราชอาณาจักร 

(๗) ปฏบิัตหินาที่อื่นเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัตนิี้ 

[คําวา “นายกรัฐมนตรี” แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับ

ที่ ๑๐๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ

กฎหมายวาดวยการสงเสรมิการลงทุน ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗] 

  

มาตรา ๑๓/๑[๕]  ในกรณีที่จะตองมีการตรวจสอบ ควบคุม และประเมินผลกิจการที่

ไดรับการสงเสริม การใชสิทธิและประโยชนตาง ๆ รวมทั้งการใชสิทธิและประโยชนสําหรับเครื่องจักร 

หรือวัตถุดิบและวัสดุจําเปนเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ สํานักงานอาจมอบหมายใหบุคคลใดเปน

ผูดําเนินการและจัดทํารายงานผลการดําเนินการแทนสํานักงานก็ได  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่

คณะกรรมการกําหนด 

  

มาตรา ๑๔  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่ของผูขอรับการสงเสริม 

และผูไดรับการสงเสริมในระหวางเวลาทําการเพื่อสอบถามขอเท็จจริงหรือเพื่อตรวจสอบเอกสารหรือ

สิ่งของใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการที่ขอรับการสงเสริมหรือกิจการที่ไดรับการสงเสริมจากบุคคลซึ่งอยูใน

สถานที่นัน้ไดตามความจําเปน 

ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่จะเขาไปในสถานที่ตามวรรคหนึ่ง ถาไมเปนการเรงดวน 

ตองแจงเปนหนังสอืใหผูขอรับการสงเสรมิหรอืผูไดรับการสงเสรมิทราบลวงหนาตามสมควร 

  

มาตรา ๑๕  ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๔ ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตร

ประจําตัวตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ 
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หมวด ๒ 

การขอและการใหการสงเสรมิ 

  

มาตรา ๑๖  กจิการที่คณะกรรมการจะพึงใหการสงเสริมการลงทุนได ตองเปนกิจการ

ที่สําคัญและเปนประโยชนในดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กิจการที่ใชทุน 

แรงงาน หรือบริการในอัตราสูง หรือกิจการที่ใชผลิตผลการเกษตร หรือทรัพยากรธรรมชาติเปน

วัตถุดิบ ซึ่งคณะกรรมการเห็นวากิจการนั้นยังไมมีในราชอาณาจักร หรือมีในราชอาณาจักรไมเพยีงพอ 

หรอืกรรมวธิกีารผลติยังไมทันสมัย[๖] 

ใหคณะกรรมการประกาศกําหนดประเภทและขนาดของกจิการที่จะใหการสงเสริมการ

ลงทุน โดยจะกําหนดเงื่อนไขในการใหการสงเสริมไวดวยก็ได และจะแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกเงื่อนไข

ดังกลาวในเวลาใดก็ได 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นวา กิจการใดที่ไดประกาศใหการสงเสริมการ

ลงทุนตามวรรคสองหมดความจําเปนที่จะตองใหการสงเสริมการลงทุนตอไปแลว คณะกรรมการจะ

ประกาศงดใหการสงเสรมิการลงทุนกจิการนัน้ไวช่ัวคราว หรอืเปนการถาวรก็ได 

  

มาตรา ๑๗  ผูใดประสงคจะเปนผูไดรับการสงเสริม ตองยื่นคําขอรับการสงเสริมตอ

สํานักงาน ตามหลักเกณฑ วิธีการและแบบที่เลขาธิการกําหนด พรอมดวยโครงการลงทุนที่ขอรับการ

สงเสรมิ 

ผูไดรับการสงเสริมตองเปนบริษัท มูลนิธิ หรือสหกรณที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวย

การนัน้ 

การขอรับการสงเสริมกอนจัดตั้งเปนบริษัท มูลนิธิ หรือสหกรณ ตามวรรคสอง ให

กระทําไดตามหลักเกณฑ วธิกีารและแบบที่เลขาธกิารกําหนด 

  

มาตรา ๑๘  โครงการลงทุนที่คณะกรรมการจะใหการสงเสริมไดตองเปนโครงการ

ลงทุนที่มคีวามเหมาะสมทางเศรษฐกจิและเทคโนโลยี  ทัง้นี้ ใหพจิารณาถงึ 

(๑) จํานวนผูผลิตและกําลังผลิตในกิจการที่มีอยูแลวในราชอาณาจักร เปรียบเทยีบกับ

ประมาณการความตองการและขนาดกําลังผลติที่จะสงเสรมิใหเกดิหรอืเพิ่มขึ้น 

(๒) โอกาสที่กิจการนั้นจะขยายตลาดใหแกผลิตภัณฑหรือผลิตผลที่ผลิตหรือประกอบ

ไดในราชอาณาจักร และที่จะสนับสนุนใหมกีารผลติหรอืประกอบในราชอาณาจักร 

(๓) ปริมาณและอัตราการใชทรัพยากร รวมทั้งทุน วัตถุดิบหรือวัสดุจําเปน และ

แรงงานหรอืบรกิารอยางอื่นที่มอียูในราชอาณาจักร 
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(๔) จํานวนเงินตราตางประเทศที่จะประหยัดหรือสงวนไวได และที่จะนําเขามาใน

ราชอาณาจักร 

(๕) ความเหมาะสมของกรรมวธิกีารผลติหรอืประกอบ 

(๖) หลักเกณฑอื่นที่คณะกรรมการเห็นวาจําเปนและเหมาะสม 

  

มาตรา ๑๙  โครงการลงทุนที่คณะกรรมการจะใหการสงเสริมไดตองเปนโครงการ

ลงทุนที่มีมาตรการอันสมควรที่จะปองกันและควบคุมมิใหเกิดผลเสยีหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอม  ทั้งนี้ 

เพื่อเปนประโยชนตอการดํารงชีพของประชาชนและความสมบูรณสบืไปของมนุษยและธรรมชาต ิ

  

มาตรา ๒๐  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหการสงเสริมแกผูขอรับ

การสงเสริมรายใดแลว คณะกรรมการจะกําหนดเงื่อนไขไวในบัตรสงเสริม เพื่อใหผูไดรับการสงเสริม

รายนัน้ตองปฏบิัตใินเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืหลายเรื่องดังตอไปนี้ดวยก็ได 

(๑) จํานวนทุนและแหลงที่มาของทุน 

(๒) สัญชาตแิละจํานวนผูถอืหุน 

(๓) ขนาดของกจิการซึ่งรวมถงึชนดิผลติภัณฑ ผลติผลหรอืการใหบรกิาร กรรมวธิ ีการ

ผลติหรอืประกอบ และกําลังผลติหรอืประกอบ 

(๔)[๗] (ยกเลกิ) 

(๕) สัญชาตแิละจํานวนคนงาน ชางฝมอื และผูชํานาญการ 

(๖) การฝกและใชกําลังคนในการปฏบิัตงิาน 

(๗) การปองกันและควบคุมมใิหเกดิผลเสยีหายตอคุณภาพสิง่แวดลอม 

(๘) ระยะเวลาที่จะตองเริ่มปฏบิัตติามโครงการที่ไดรับการสงเสรมิ 

(๙) ระยะเวลาที่จะตองสั่งซื้อเครื่องจักร 

(๑๐) ระยะเวลาที่จะตองนําเครื่องจักรเขามาในราชอาณาจักร 

(๑๑) ระยะเวลาที่จะตองสงเครื่องจักรที่นําเขามาในราชอาณาจักรกลับออกไป

ภายหลังเมื่อใชงานเสร็จแลว 

(๑๒) การขยายระยะเวลาตาม (๘) (๙) (๑๐) หรอื (๑๑) 

(๑๓) วันเปดดําเนนิการ 

(๑๔) การรายงานผลการปฏบิัตงิานตามโครงการและการดําเนนิงาน 

(๑๕) การรายงานผลการปฏิบัติงานของชางฝมือและผูชํานาญการซึ่งเปนคนตางดาว 

วาไดฝกอบรมใหคนไทยไดรับความรูความชํานาญเพยีงไร 

(๑๖) การกําหนดใหผลิตภัณฑหรือผลิตผลที่ผลิต ประกอบ หรือสงออก เปนไปตาม

มาตรฐานที่คณะกรรมการหรอืทางราชการกําหนด 
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(๑๗) การจําหนายผลติภัณฑหรอืผลิตผลที่ผลติหรอืประกอบหรอืการใหบริการ 

(๑๘)[๘] (ยกเลกิ) 

(๑๙) การใหนําเงิน หนังสือสัญญาค้ําประกันของธนาคารหลักทรัพยรัฐบาลไทย หรือ

หลักประกันอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร มอบแกสํานักงานเพื่อเปนประกันในการปฏิบัติตามเงื่อนไข

ที่คณะกรรมการกําหนด 

(๒๐) เรื่องอื่นที่เกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ การให การใช 

หรอืการควบคุมการใชสทิธแิละประโยชนตามพระราชบัญญัตนิี้ 

  

มาตรา ๒๑  เมื่อคณะกรรมการมีมติใหการสงเสริมแกผูขอรับการสงเสริมรายใดแลว 

สํานักงานตองมีหนังสือแจงใหผูขอรับการสงเสริมรายนั้นทราบมติของคณะกรรมการภายในสิบหาวัน 

นับแตวันที่คณะกรรมการมมีติพรอมดวยเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

ถาผูขอรับการสงเสริมยอมรับการสงเสริมตามวรรคหนึ่ง ตองมีหนังสือตอบให

สํานักงานทราบภายในหนึ่งเดอืนนับแตวันที่รับหนังสอืนัน้ 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ใหเลขาธิการมีอํานาจขยายเวลาตามวรรคสองออกไปไดไม

เกนิสามครัง้ ครัง้ละไมเกนิหนึ่งเดอืน 

  

มาตรา ๒๒  ผูขอรับการสงเสริมซึ่งตอบรับการสงเสริมตามมาตรา ๒๑ แลว ตอง

รายงานผลการเริ่มปฏบิัติงานตามโครงการที่ไดรับการสงเสริมใหสํานักงานทราบตามแบบและวิธีการที่

เลขาธกิารกําหนดภายในหกเดอืนนับแตวันที่ตอบรับการสงเสริม 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ใหเลขาธิการมีอํานาจขยายเวลาตามวรรคหนึ่งออกไปไดไม

เกนิสามครัง้ ครัง้ละไมเกนิสี่เดอืน และรายงานใหคณะกรรมการทราบทุกครัง้ 

เมื่อเลขาธิการพิจารณาเห็นวาผูขอรับการสงเสริมสามารถจะดําเนินการตามโครงการ

ที่ไดรับการสงเสรมิแลว ใหออกบัตรสงเสรมิใหแกผูนัน้โดยมชัิกชา 

  

มาตรา ๒๓  บัตรสงเสรมิใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด 

ใหเลขาธกิารเปนผูลงลายมอืช่ือในบัตรสงเสริม 

การแกไขบัตรสงเสริมใหกระทําโดยมติคณะกรรมการ และใหเลขาธิการลงลายมือช่ือ

ในบัตรสงเสรมิที่แกไข มอบใหผูไดรับการสงเสรมิโดยมชัิกชา 
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หมวด ๓ 

สทิธแิละประโยชน 

 

  

มาตรา ๒๔  ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยคนเขาเมอืงเพียงเทาที่พระราชบัญญัตินี้มไิด

บัญญัติไวเปนอยางอื่น ใหคณะกรรมการมีอํานาจอนุญาตใหคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักรเพื่อ

ศึกษาลูทางการลงทุนหรือกระทําการอื่นใดที่จะเปนประโยชนตอการลงทุนไดตามกําหนดระยะเวลาให

อยูในราชอาณาจักรเทาที่คณะกรรมการพจิารณาเห็นสมควร 

การขออนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและแบบที่คณะกรรมการกําหนด และ

ในการอนุญาตคณะกรรมการจะกําหนดเงื่อนไขตามที่พจิารณาเห็นสมควรไวดวยก็ได 

  

มาตรา ๒๕  ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยคนเขาเมอืงเพียงเทาที่พระราชบัญญัตินี้มไิด

บัญญัตไิวเปนอยางอื่น ใหผูไดรับการสงเสรมิไดรับอนุญาตนําคนตางดาวซึ่งเปน 

(๑) ชางฝมอื 

(๒) ผูชํานาญการ 

(๓) คูสมรสและบุคคลซึ่งอยูในอุปการะของบุคคลใน (๑) และ (๒) 

เขามาในราชอาณาจักรไดตามจํานวนและกําหนดระยะเวลาใหอยูในราชอาณาจักร

เทาที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร แมวาจะเกินอัตราจํานวนหรือระยะเวลาใหอยู ใน

ราชอาณาจักรตามที่บัญญัตไิวในกฎหมายวาดวยคนเขาเมอืง 

มาตรา ๒๖  ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาวเพียงเทาที่

พระราชบัญญัตนิี้มไิดบัญญัติไวเปนอยางอื่น ใหคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตตามมาตรา ๒๔ และคนตาง

ดาวซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรตามมาตรา ๒๕ ไดรับ

อนุญาตทํางานเฉพาะตําแหนงหนาที่การทํางานที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเทาที่

ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร 

  

มาตรา ๒๗  ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อประกอบ

กิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนตามจํานวนที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร แมวาจะเกิน

กําหนดที่จะพงึมไีดตามกฎหมายอื่น 

ในกรณทีี่ผูไดรับการสงเสรมิซึ่งเปนคนตางดาวตามประมวลกฎหมายที่ดินเลกิกิจการที่

ไดรับการสงเสริมหรือโอนกจิการนั้นใหแกผูอื่น ผูไดรับการสงเสริมตองจําหนายที่ดินที่ไดรับอนุญาตให

ถือกรรมสิทธิ์ภายในหนึ่งปนับแตวันที่เลิกหรือโอนกิจการ มิฉะนั้นใหอธิบดีกรมที่ดินมีอํานาจจําหนาย

ทีด่นินัน้ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ 
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มาตรา ๒๘  ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่

คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ แตเครื่องจักรนั้นตองไมเปนเครื่องจักรที่ผลิตหรือประกอบไดใน

ราชอาณาจักร ซึ่งมคีุณภาพใกลเคยีงกันกับชนดิที่ผลติในตางประเทศ และมปีรมิาณเพยีงพอที่จะจัดหา

มาใชได 

วรรคสอง[๙] (ยกเลกิ) 

[คําวา “และหรือภาษีการคา” ตัดออกโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการ

ลงทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔] 

  

มาตรา ๒๙  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นวา การใหการสงเสริมแกกิจการใด หรือ

แกผูขอรับการสงเสริมรายใดไมสมควรใหไดรับสิทธแิละประโยชนตามมาตรา ๒๘ คณะกรรมการจะให

การสงเสริมแกกิจการนัน้หรือผูขอรับการสงเสริมรายนั้น และรายตอ ๆ ไป โดยใหไดรับลดหยอนอากร

ขาเขาสําหรับเครื่องจักรเพยีงกึ่งหนึ่ง หรอืจะไมใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรเลยก็ได 

[คําวา “และหรือภาษีการคา” ตัดออกโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการ

ลงทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔] 

  

มาตรา ๓๐  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร คณะกรรมการจะใหผูไดรับการสงเสริมไดรับ

ลดหยอนอากรขาเขาไมเกินรอยละเกาสิบของอัตราปกติ สําหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนที่นําเขามาใน

ราชอาณาจักรเพื่อใชผลิต ผสมหรอืประกอบในกจิการที่ไดรับการสงเสรมิมกีําหนดเวลาคราวละไมเกิน

หนึ่งปนับแตวันที่คณะกรรมการกําหนด แตวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนนั้นตองไมเปนของที่ผลิตหรือมี

กําเนิดในราชอาณาจักรซึ่งมีคุณภาพใกลเคียงกันกับชนิดที่จะนําเขามาในราชอาณาจักรและมีปริมาณ

เพยีงพอที่จะจัดหามาใชได 

วรรคสอง[๑๐] (ยกเลกิ) 

ทัง้นี้ ตามชนดิ ปรมิาณ ระยะเวลา เงื่อนไข และวธิกีารที่คณะกรรมการกําหนด 

[คําวา “และหรือภาษีการคา” ตัดออกโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการ

ลงทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔] 

  

มาตรา ๓๐/๑[๑๑]  เพื่อสงเสริมการวิจัยและพัฒนา คณะกรรมการอาจอนุญาตใหผู

ไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับของที่ผูไดรับการสงเสริมนําเขามาเพื่อใชในการวิจัย

และพัฒนา รวมทัง้การทดสอบที่เกี่ยวของ  ทัง้นี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

  

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca07/%ca07-20-9999-update.htm#_ftn9
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca07/%ca07-20-9999-update.htm#_ftn10
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca07/%ca07-20-9999-update.htm#_ftn11
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มาตรา ๓๑[๑๒]  ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไร

สุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  ทั้งนี้ ให

พจิารณากําหนดเปนสัดสวนของเงินลงทุนโดยไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวยีน ซึ่งตองมกีําหนดเวลาไม

เกนิแปดปนับแตวันที่เริม่มรีายไดจากการประกอบกจิการนัน้ 

ในกรณีที่กิจการใดเปนกิจการที่มีความสําคัญและเปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ

ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ใหผูไดรับการสงเสริมในกิจการดังกลาวไดรับยกเวนภาษีเงินได

นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลาตามที่

คณะกรรมการกําหนด ซึ่งตองไมเกนิแปดปนับแตวันที่เริ่มมรีายไดจากการประกอบกจิการนัน้ 

รายไดที่ตองนํามาคํานวณกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งหรือ

วรรคสอง แลวแตกรณ ีใหรวมถงึรายไดจากการจําหนายผลพลอยไดและรายไดจากการจําหนายสินคา

กึ่งสําเร็จรูปตามที่คณะกรรมการพจิารณาเห็นสมควร 

ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตาม

วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แลวแตกรณี คณะกรรมการอาจอนุญาตใหผูไดรับการสงเสริมนําผลขาดทุน

ประจําปที่เกิดขึ้นในระหวางเวลานั้นไปหักออกจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวน

ภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกําหนดเวลาไมเกินหาปนับแตวันพนกําหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกําไร

สุทธขิองปใดปหนึ่งหรอืหลายปก็ได 

การคํานวณเงินลงทุนตามวรรคหนึ่ ง ให เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่

คณะกรรมการประกาศกําหนด 

  

มาตรา ๓๑/๑[๑๓]  เพื่อสงเสริมศักยภาพและการพัฒนาความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศสําหรับกิจการที่ ใช เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง หรือกิจการวิ จัยและพัฒนา ตามที่

คณะกรรมการประกาศกําหนด คณะกรรมการอาจอนุญาตใหผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินได

นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธทิี่ไดจากการประกอบกจิการที่ไดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลาไมเกนิสิบสามป

นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น  ทั้งนี้ การยกเวนดังกลาวอาจกําหนดเปนสัดสวน

ของเงนิลงทุนโดยไมรวมคาที่ดนิและทุนหมุนเวยีนดวยก็ได 

รายไดที่ตองนํามาคํานวณกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ให

รวมถึงรายไดจากการจําหนายผลพลอยไดและรายไดจากการจําหนายสินคากึ่งสําเร็จรูปตามที่

คณะกรรมการพจิารณาเห็นสมควร 

ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตาม

วรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจอนุญาตใหผูไดรับการสงเสริมนําผลขาดทุนประจําปที่เกิดขึ้นในระหวาง

เวลานั้นไปหักออกจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล มี

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca07/%ca07-20-9999-update.htm#_ftn12
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca07/%ca07-20-9999-update.htm#_ftn13
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กําหนดเวลาไมเกินหาป นับแตวันพนกําหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือ

หลายปก็ได 

การคํานวณเงินลงทุนตามวรรคหนึ่ ง ให เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่

คณะกรรมการประกาศกําหนด 

  

มาตรา ๓๑/๒[๑๔]  ในกรณทีี่ผูไดรับการสงเสรมิไมไดรับยกเวนหรือลดหยอนภาษเีงินได

นิติบุคคลคณะกรรมการอาจอนุญาตใหผูไดรับการสงเสริมหักเงินที่ใชไปในการลงทุนในการประกอบ

กิจการที่ไดรับการสงเสริมจากกําไรสุทธิรวมทั้งสิ้นไมเกินรอยละเจ็ดสิบของเงินที่ลงทุนแลวในกิจการ

นั้น โดยผูไดรับการสงเสริมจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ได ภายในสิบปนับแต

วันที่มรีายไดจากการประกอบกจิการ นอกเหนอืไปจากการหักคาเสื่อมราคาตามปกต ิทัง้นี้ ตามเงื่อนไข

และวธิกีารที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

  

มาตรา ๓๒[๑๕]  ในกรณทีี่คณะกรรมการพิจารณาเห็นวา การใหการสงเสริมแกกิจการใด

หรือแกผูขอรับการสงเสริมรายใดไมสมควรใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามมาตรา ๓๑ และ

มาตรา ๓๑/๑ คณะกรรมการจะใหการสงเสริมแกกจิการนั้นหรอืผูขอรับการสงเสริมรายนั้นและรายตอ 

ๆ ไป โดยไมใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลหรือใหไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไร

สุทธทิี่ไดจากการลงทุนแทนการไดรับการยกเวนภาษเีงนิไดนติบิุคคลก็ได การลดหยอนอตัราภาษเีงินได

นิติบุคคลดังกลาวใหลดหยอนในอัตราไมเกินรอยละหาสิบของอัตราปกติมีกําหนดเวลาไมเกินสิบป

ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

  

มาตรา ๓๒/๑[๑๖]  การคํานวณกําไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของผูไดรับการสงเสริมซึ่ง

ไดรับสทิธแิละประโยชนทางภาษเีงนิไดนติบิุคคลใหเปนไปตามประมวลรัษฎากร 

  

มาตรา ๓๓  คาแหงกูดวิลล คาแหงลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอยางอื่นจากผูไดรับการสงเสริม

ตามสัญญาที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ใหไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสยีภาษีเงิน

ไดมีกําหนดระยะเวลาหาปนับแตวันที่ผูไดรับการสงเสริมเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับ

การสงเสรมิทัง้นี้ ตามหลักเกณฑและวธิกีารที่คณะกรรมการกําหนด 

  

มาตรา ๓๔[๑๗]  เงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน ซึ่งไดรับยกเวน

ภาษีเงินไดนิติบุคคลตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๑/๑ ใหไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสยีภาษี

เงนิไดตลอดระยะเวลาทีผู่ไดรับการสงเสรมิไดรับยกเวนภาษเีงินไดนติบิุคคลนัน้ 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca07/%ca07-20-9999-update.htm#_ftn14
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เงินปนผลที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามวรรคหนึ่ง ถาไดจายภายในหกเดือนนับแตวัน

พนระยะเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดก็ใหไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง 

  

มาตรา ๓๕[๑๘]  เพื่อสงเสริมการลงทุนในทองที่หรือเขตพื้นที่ใด คณะกรรมการจะ

กําหนดทองที่หรอืเขตพื้นที่นัน้เปนเขตสงเสรมิการลงทุนก็ไดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

นอกจากสิทธิและประโยชนตามมาตราอื่น คณะกรรมการมีอํานาจใหผูไดรับการ

สงเสริมที่ประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมในทองที่หรือเขตพื้นที่ที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ไดรับสิทธิ

และประโยชนพเิศษอยางใดอยางหนึ่งหรอืหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๑) การลดหยอนภาษีเงินไดนิตบิุคคลสําหรับกําไรสุทธทิี่ไดจากการลงทุนในอัตรารอย

ละหาสิบของอัตราปกติมีกําหนดเวลาไมเกินหาป โดยนับจากวันที่กําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๓๑ 

วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แลวแตกรณ ีสิ้นสุดลง หรือนับจากวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกจิการที่

ไดรับการสงเสรมิในกรณทีี่ผูไดรับการสงเสรมิไมไดรับยกเวนภาษเีงินไดนติบิุคคล 

(๒) การอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปาสองเทาของจํานวนเงนิที่ผูไดรับ

การสงเสริมไดเสียไปเปนคาใชจายในการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม เพื่อประโยชนในการ

คํานวณภาษเีงินไดนติบิุคคล  ทัง้นี้ ตามเงื่อนไข วธิกีาร และระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด 

(๓) การอนุญาตใหหักเงินที่ผูไดรับการสงเสริมการลงทุนในการติดตั้งหรือกอสรางสิ่ง

อํานวยความสะดวกในการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ

พิจารณากําหนดจากกําไรสุทธิรวมทั้งสิ้นไมเกินรอยละยี่สิบหาของเงินที่ลงทุนแลว ในการนั้น โดยผู

ไดรับการสงเสริมจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ไดภายในสิบปนับแตวันที่มี

รายไดจากการลงทุน  ทัง้นี้ นอกเหนอืไปจากการหักคาเสื่อมราคาตามปกต ิ

  

มาตรา ๓๖[๑๙]  คณะกรรมการอาจใหผูไดรับการสงเสรมิไดรับสทิธแิละประโยชนพิเศษ

ดานสงออกอยางใดอยางหนึ่งหรอืหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๑) การยกเวนอากรขาเขา สําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนําเขามาจาก

ตางประเทศเพื่อใช ผลิต ผสม หรอืประกอบผลติภัณฑหรอืผลติผล เฉพาะที่ใชในการสงออก 

(๒) การยกเวนอากรขาเขา สําหรับของที่ผูไดรับการสงเสริมนําเขามาเพื่อสงกลับ

ออกไป 

(๓) การยกเวนอากรขาออก สําหรับผลิตภัณฑหรือผลิตผลที่ผูไดรับการสงเสริมผลิต

หรอืประกอบ 

การใหสิทธิและประโยชนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามเงื่อนไข วิธีการ และระยะเวลาที่

คณะกรรมการกําหนด โดยมิใหนํากฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากรมาใชบังคับแกผูไดรับการสงเสริม

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca07/%ca07-20-9999-update.htm#_ftn18
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca07/%ca07-20-9999-update.htm#_ftn19
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ซึ่งไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการตามมาตรานี้ เวนแตคณะกรรมการจะกําหนดเปนอยางอื่น ในกรณี

เชนนี้ ใหนํากฎหมายวาดวยพกิัดอัตราศุลกากรมาใชบังคับเทาที่ไมขัดหรอืแยง 

  

มาตรา ๓๗  ผูไดรับการสงเสริมหรือผูลงทุนในกิจการที่ไดรับการสงเสริม ซึ่งมี

ภูมิลําเนานอกราชอาณาจักรจะไดรับอนุญาตใหนําหรือสงเงินออกนอกราชอาณาจักรเปนเงินตรา

ตางประเทศได เมื่อเงนินัน้เปน 

(๑) เงินทุนที่ ผู ได รับการสงเสริมนําเขามาในราชอาณาจักรและเงินปนผลหรือ

ผลประโยชนอื่นที่เกดิจากเงนิทุนนัน้ 

(๒) เงินกูตางประเทศที่ผูไดรับการสงเสริมนํามาลงทุนในกิจการที่ไดรับการสงเสริม

ตามสัญญาที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ รวมทัง้ดอกเบี้ยของเงนิกูตางประเทศนัน้ 

(๓) เงินที่ผูไดรับการสงเสรมิมีขอผูกพันกับตางประเทศตามสัญญาเกี่ยวกับการใชสิทธิ

และบริการตาง ๆ ในการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน และสัญญานั้นไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ในกรณีที่ระยะเวลาใดดุลการชําระเงินตองประสบความยุงยาก จําเปนตองสงวน

เงินตราตางประเทศใหมีสํารองไวตามสมควร ธนาคารแหงประเทศไทยจะจํากัดการนําหรือสงเงินนั้น

ออกนอกราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราวเพื่อผลดังกลาวนัน้ก็ได แตจะไมจํากัดการสงเงนิทุนที่นําเขามา

ในราชอาณาจักรต่ํากวารอยละยี่สบิตอปถาการสงเงินนัน้กระทําภายหลังที่นําเขามาแลวเปนเวลาสองป 

และจะไมจํากัดการสงเงนิปนผลต่ํากวารอยละสบิหาตอปของเงนิทุนที่นําเขามาในราชอาณาจักร 

  

หมวด ๔ 

เครื่องจักร วัตถุดบิและวัสดุจําเปน 

 

   มาตรา ๓๘  บรรดาเครื่องจักร วัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนซึ่งเปนของที่สั่งหรือนําเขามาใน

ราชอาณาจักร และเปนของที่พึงไดรับยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขาตามพระราชบัญญัตินี้ 

คณะกรรมการมีอํานาจสั่งกรมศุลกากรสงมอบของนั้นใหแกผูขอรับการสงเสรมิซึ่งตอบรับการสงเสรมิ

ตามมาตรา ๒๑ แลว หรือผูไดรับการสงเสริม แลวแตกรณี โดยถือเอาการค้ําประกันของธนาคาร

พาณชิยในราชอาณาจักรแทนการวางเงนิเปนประกันการชําระอากรขาเขาได 

[คําวา “และหรือภาษีการคา” ตัดออกโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการ

ลงทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔] 

  

มาตรา ๓๙  ในกรณทีี่ผูไดรับการสงเสริมไมสามารถปฏบิัตติามเงื่อนไขเกี่ยวกับการนํา

เครื่องจักรเขามาในราชอาณาจักร หรือการยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่
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กําหนดไวในบัตรสงเสริม เมื่อคณะกรรมการเห็นวามีเหตุอันควรแกไขเงื่อนไขนั้น ใหคณะกรรมการมี

อํานาจแกไขเงื่อนไขนัน้ได และถาไดมกีารนําเครื่องจักรนั้นเขามาโดยชอบดวยกฎหมายวาดวยศุลกากร

แลว คณะกรรมการจะกําหนดใหการแกไขนั้นมผีลยอนหลังไปจนถงึวันนําเขาก็ได  ทัง้นี้ ไมวาการนําเขา

นัน้เกดิขึ้นกอนหรอืในหรอืหลังวันที่พระราชบัญญัตนิี้ใชบังคับ 

[คําวา “และหรือภาษีการคา” ตัดออกโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการ

ลงทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔] 

  

มาตรา ๔๐  ภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนดซึ่งตองไมนอยกวาหาป แตไมเกินสิบ

หาป หามมใิหผูไดรับการสงเสรมิ 

(๑) ใชเครื่องจักรที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขาเพื่อการ

อื่นนอกจากกจิการที่ผูไดรับการสงเสรมิไดรับการสงเสรมิ หรอืยนิยอมใหผูอื่นใชเครื่องจักรนัน้ 

(๒) ยายโรงงานหรือสถานที่ประกอบกจิการไปตั้งหรอืดําเนนิการในทองที่อื่น นอกจาก

ที่กําหนดในบัตรสงเสรมิ 

ทัง้นี้ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการตามมาตรา ๔๑ 

[คําวา “และหรือภาษีการคา” ตัดออกโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการ

ลงทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔] 

  

มาตรา ๔๑  คณะกรรมการมีอํานาจอนุญาตใหผูไดรับการสงเสริมจํานอง จําหนาย 

โอน ใหเชา นําไปใชในการอื่นหรือใหบุคคลอื่นใชเครื่องจักรที่ไดรับยกเวนหรือลดหยอนภาษีอากรตาม

มาตรา ๒๘ หรอืมาตรา ๒๙ หรอืยายโรงงานหรอืสถานที่ประกอบกิจการไปตั้งหรอืดําเนินการในทองที่

อื่น 

การอนุญาตจะทําเปนหนังสือหรือแกไขบัตรสงเสริม โดยระบุเงื่อนไขและรายละเอียด

ในการอนุญาตไวดวยก็ได 

หามมิใหนํากฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากรมาใชบังคับแกผูไดรับการสงเสริมซึ่ง

ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการตามมาตรานี้ เวนแตคณะกรรมการจะกําหนดเปนอยางอื่น ในกรณี

เชนนี้ ใหนํากฎหมายวาดวยพกิัดอัตราศุลกากรมาใชบังคับเทาที่ไมขัดหรอืแยง 

  

มาตรา ๔๒  ในกรณทีี่ผูไดรับการสงเสรมิจํานองเครื่องจักรที่ไดรับยกเวนหรอืลดหยอน

ภาษีอากร และผู รับจํานองซึ่งมิไดเปนผูได รับการสงเสริมบังคับจํานองเครื่องจักรนั้นกอนพน

กําหนดเวลาที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๔๐ ใหนํากฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากรมาใช

บังคับแกผูรับจํานองโดยใหถือวาผูรับจํานองนั้นเปนผูนําของเขาซึ่งสิ้นสิทธิในการไดรับยกเวนหรือ

ลดหยอนภาษอีากรสําหรับเครื่องจักรนัน้ในวันรับโอน 



16 
 

หมวด ๕ 

หลักประกันและการคุมครอง 

 

มาตรา ๔๓  รัฐจะไมโอนกจิการของผูไดรับการสงเสรมิมาเปนของรัฐ 

  

มาตรา ๔๔  รัฐจะไมประกอบกจิการขึ้นใหมแขงขันกับผูไดรับการสงเสรมิ 

  

มาตรา ๔๕  รัฐจะไมทําการผูกขาด การจําหนายผลิตภัณฑหรือผลิตผลชนิดเดียวกัน 

หรอืคลายคลงึกนักับที่ผูไดรับการสงเสรมิผลติหรอืประกอบได 

  

มาตรา ๔๖  รัฐจะไมควบคุมราคาจําหนายของผลติภัณฑหรอืผลิตผลที่ไดจากกจิการที่

ไดรับการสงเสริมการลงทุน เวนแตในกรณีจําเปนในดานเศรษฐกจิ สังคม และความม่ันคงของประเทศ 

แตจะไมกําหนดราคาจําหนายใหตํ่ากวาราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

  

มาตรา ๔๗  ผูไดรับการสงเสรมิจะไดรับอนุญาตใหสงออกนอกราชอาณาจักรไดเสมอ

ไปซึ่งผลิตภัณฑหรือผลิตผลที่ไดจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน เวนแตในกรณีจําเปนในดาน

เศรษฐกจิ สังคม และความม่ันคงของประเทศ 

  

มาตรา ๔๘  รัฐจะไมอนุญาตใหสวนราชการ องคการของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ 

นําเขามาในราชอาณาจักรโดยใหไดรับยกเวนอากรขาเขา ซึ่งผลิตภัณฑหรือผลิตผลชนิดใดที่

คณะกรรมการพิจารณาเห็นวาเปนชนิดเดียวกันกับที่ผูไดรับการสงเสริมผลิตหรือประกอบไดโดยมี

คุณภาพใกลเคยีงกันและมปีรมิาณเพยีงพอที่จะจัดหามาใชได 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกยุทธภัณฑตามความในกฎหมายวาดวยการควบคุม

ยุทธภัณฑ ที่นําเขามาเพื่อใชในราชการของกระทรวงกลาโหม 

[คําวา “และหรือภาษีการคา” ตัดออกโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการ

ลงทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔] 

  

มาตรา ๔๙  ในกรณีที่จําเปนเพื่อใหความคุมครองกิจการของผูไดรับการสงเสริม 

คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดคาธรรมเนียมพิเศษสําหรับการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ

หรอืผลติผลชนดิเดยีวกัน คลายคลงึกัน หรอืทดแทนกันไดกับที่ผูไดรับการสงเสรมิผลติหรอืประกอบใน

อัตราที่เห็นสมควร แตไมเกินรอยละหาสิบของราคารวมคาประกันภัยและคาขนสงนอกประเทศของ

ผลติภัณฑหรอืผลติผลนัน้ 
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การกําหนดคาธรรมเนียมพิเศษตามวรรคหนึ่งใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให

ใชบังคับตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด แตคราวละไมเกินหนึ่งปนับแตวันถัดจากวันประกาศใน

ราชกจิจานุเบกษาเปนตนไป 

คณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา แกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก

ประกาศตามมาตรานี้ในเวลาใด ๆ ไดตามที่เห็นสมควร 

ในกรณีที่มีปญหาวาผลิตภัณฑหรือผลิตผลใดที่นําเขามาในราชอาณาจักรจะตองเสีย

คาธรรมเนียมพิเศษตามประกาศของคณะกรรมการหรือไม ใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจพิจารณา

และคําวนิจิฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

การเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษสําหรับการนําเขาตามมาตรานี้ ใหเปนอํานาจหนาที่

ของกรมศุลกากร และใหนํากฎหมายวาดวยศุลกากรมาใชบังคับโดยอนุโลม โดยใหถือวาคาธรรมเนยีม

พเิศษสําหรับการนําเขาเปนเสมอืนอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยพกิัดอัตราศุลกากร 

ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยวา ผลิตภัณฑหรือผลิตผลนั้นไมตองเสียคาธรรมเนียม

พิเศษและผูใดไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษสําหรับของนั้นแลว ก็ใหกรมศุลกากรคืนคาธรรมเนียม

ดังกลาวใหแกผูนัน้ 

  

มาตรา ๕๐  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นวาการกําหนดคาธรรมเนียมพิเศษ

ตามมาตรา ๔๙ ไมเพียงพอสําหรับการใหความคุมครองกิจการของผูไดรับการสงเสริม ใหกระทรวง

พาณิชยหามนําผลิตภัณฑหรือผลิตผลชนิดเดียวกัน คลายคลึงกัน หรือทดแทนกันไดกับที่ผูไดรับการ

สงเสริมผลิตหรือประกอบเขามาในราชอาณาจักร ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการสงออกไปนอก

และการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสนิคาบางอยาง 

  

มาตรา ๕๑  ในกรณีที่ผูไดรับการสงเสริมประสบปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนิน

กจิการที่ไดรับการสงเสรมิและรองเรยีนใหคณะกรรมการชวยเหลอื ใหประธานกรรมการมอีํานาจสั่งให

ความชวยเหลือไปตามความเหมาะสม หรือสั่งใหสวนราชการ องคการของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจที่

เกี่ยวของดําเนนิการชวยเหลอืตอไปโดยมชัิกชา 

  

มาตรา ๕๒  ในกรณีที่โครงสราง อัตรา หรือวิธีการจัดเก็บภาษีอากร คาบริการ หรือ

คาธรรมเนียม เปนอุปสรรคตอการลงทุนที่พึงใหการสงเสริมหรือที่ใหการสงเสริมไปแลว ไมวาจะมีผู

รองเรียนขอใหคณะกรรมการชวยเหลือหรือไมก็ตาม ใหประธานกรรมการมีอํานาจสั่งสวนราชการ 

องคการของรัฐบาล หรอืรัฐวิสาหกจิที่เกี่ยวของพจิารณาดําเนนิการแกไขตอไป 
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มาตรา ๕๓  สวนราชการ องคการของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจใดไดรับคําสั่งจาก

ประธานกรรมการตามมาตรา ๕๑ หรือมาตรา ๕๒ ตองพิจารณาดําเนินการชวยเหลือหรือแกไขให

เปนไปตามคําสั่งดังกลาว ถาเห็นวาไมอาจปฏิบัติตามได ใหรายงานประธานกรรมการทราบพรอมดวย

เหตุผลภายในสบิหาวันนับแตวันไดรับคําสั่ง 

ในกรณีที่ไดรับรายงานเหตุผลตามวรรคหนึ่ง ถาประธานกรรมการพิจารณาเห็นควร

ดําเนินการประการใด ใหถือเปนที่สุด และใหสวนราชการ องคการของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจที่

เกี่ยวของปฏบิัตใิหเปนไปตามนัน้โดยมชัิกชา 

  

หมวด ๖ 

การเพกิถอนสิทธแิละประโยชน 

  

มาตรา ๕๔  ในกรณีที่ ผู ได รับการสงเสริมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่

คณะกรรมการกําหนด ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชนที่ไดใหแกผูไดรับการ

สงเสรมิทัง้หมดหรอืบางสวนโดยจะกําหนดระยะเวลาไวดวยหรอืไมก็ได 

ถาคณะกรรมการพิจารณาเห็นวา การที่ผูไดรับการสงเสริมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

เงื่อนไขนั้นมิไดเปนการกระทําโดยจงใจ จะสั่งใหสํานักงานเตือนเปนหนังสือใหผูไดรับการสงเสริมแกไข

หรือปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขภายในเวลาที่กําหนดกอนก็ได แตเมื่อพนกําหนดเวลานั้นแลวผูไดรับ

การสงเสริมยังมิไดแกไขหรือปฏิบัติใหถูกตองโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหคณะกรรมการดําเนินการตาม

วรรคหนึ่ง 

  

มาตรา ๕๕  ในกรณีที่คณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธแิละประโยชนเกี่ยวกับภาษอีากร

สําหรับของที่นําเขาหรือสงออกทั้งหมด ใหถือวาผูไดรับการสงเสริมไมเคยไดรับยกเวนหรือลดหยอน

ภาษีอากรมาแตตนและใหผูไดรับการสงเสริมเสียภาษีอากรโดยถือสภาพของของราคา และอัตราภาษี

อากรที่เปนอยูในวันนําเขาหรอืสงออกเปนเกณฑในการคํานวณภาษีอากร สําหรับกรณทีี่ไดรับลดหยอน

ภาษอีากรใหเสยีภาษีอากรเพิ่มจากที่ไดเสยีไวแลว ใหครบถวนตามจํานวนเงินภาษอีากรที่จะพงึตองเสีย

ทัง้หมดเมื่อไดคํานวณตามเกณฑเชนวานัน้ 

ในกรณทีี่คณะกรรมการสั่งเพกิถอนสทิธแิละประโยชนเกี่ยวกับภาษอีากร สําหรับของที่

นําเขาหรือสงออกบางสวน ใหถือวาผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนหรือลดหยอนภาษีอากรมาแตตน

เพียงเทาที่ตนยังคงไดรับสิทธิและประโยชนอยู และใหเสียภาษีอากรตามสวนที่ไดถูกเพิกถอนจน

ครบถวน โดยถอืสภาพของของราคา และอัตราภาษอีากรที่เปนอยูในวันนําเขาหรอืสงออกเปนเกณฑใน

การคํานวณภาษอีากร 
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ผูไดรับการสงเสริมตองแจงขอชําระภาษอีากร หรอืภาษอีากรเพิ่มตอกรมศุลกากรหรือ

ดานศุลกากรที่ไดนําของนั้นเขามาหรือสงของนั้นออกไปภายในหนึ่งเดือนนับแตวันทราบคําสั่งเพิกถอน

สิทธิและประโยชนเกี่ยวกับภาษีอากร และตองชําระ ณ ที่ทําการศุลกากรซึ่งกรมศุลกากรกําหนดให

เสร็จสิ้นภายในหนึ่งเดอืนนับแตวันที่ไดรับแจงจํานวนเงินภาษอีากรหรอืภาษอีากรเพิ่มอันจะพงึตองชําระ 

ถาผูไดรับการสงเสริมมิไดแจงหรือชําระภาษีอากรหรือภาษีอากรเพิ่มภายในกําหนดเวลาดังกลาว ให

เสียเงินเพิ่มในอัตรารอยละหนึ่งตอเดือนของคาภาษีอากรที่ตองชําระโดยไมคิดทบตน นับแตวันที่พน

กําหนดเวลาแจงหรือชําระ แลวแตกรณี จนถึงวันที่นําเงินภาษีอากรหรือภาษีอากรเพิ่มและเงินเพิ่มมา

ชําระซึ่งตองไมเกินสามเดือนนับแตวันที่พนกําหนดเวลาแจงหรือชําระดังกลาว ถามิไดมีการปฏิบัติเชน

วานั้นใหถือวาของนั้นไดนําเขามาหรือสงออกไปโดยหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร และใหนํากฎหมายวา

ดวยศุลกากรมาใชบังคับ  ทัง้นี้ ในการคํานวณเงนิเพิ่มดังกลาวถามเีศษของเดอืนใหนับเปนหนึ่งเดอืน[๒๐] 

ในกรณทีี่ผูไดรับการสงเสรมิไมปฏบิัติตามคําเตือนของสํานักงานตามมาตรา ๕๔ วรรค

สอง คณะกรรมการจะใหผูไดรับการสงเสริมเสียเงินเพิ่มภาษีอากรใหแกรัฐโดยชําระแกกรมศุลกากร

พรอมกับเงินภาษีอากรหรือภาษีอากรเพิ่มที่ตองนําไปชําระตามวรรคสามในอัตรารอยละหนึ่งตอเดือน

ของเงินภาษีอากรหรือเงินภาษีอากรเพิ่มอันจะพึงตองชําระ นับแตวันที่พนกําหนดเวลาตามมาตรา ๕๔ 

วรรคสอง อีกดวยก็ได แตเงินเพิ่มภาษีอากรตามมาตรานี้มิใหเกินจํานวนเงินภาษีอากรหรือภาษีอากร

เพิ่มอันจะพึงตองชําระ และเพื่อใหไดรับชําระเงินเพิ่มนี้ ใหถือวาเงินเพิ่มเปนเสมือนเงินอากรตาม

กฎหมายวาดวยศุลกากร 

เพื่อประโยชนในการดําเนินคดี การนับอายุความตามมาตรานี้ ใหเริ่มนับเมื่อพนหนึ่ง

เดอืนนับแตวันทราบคําสั่ง 

  

มาตรา ๕๕/๑[๒๑]  ในกรณีที่คณะกรรมการสั่งเพกิถอนสทิธิและประโยชนเกี่ยวกับภาษี

เงินไดนิติบุคคล ใหถือวาผูไดรับการสงเสริมหมดสิทธิไดรับยกเวนหรือลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ถูกเพกิถอนสทิธแิละประโยชนนัน้ และใหนําประมวลรัษฎากรมาใชบังคับ 

คณะกรรมการอาจสั่งเพกิถอนสทิธแิละประโยชนเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคลโดยใหมี

ผลยอนหลังไปถึงรอบระยะเวลาบัญชีที่ ผู ได รับการสงเสริมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่

คณะกรรมการกําหนดก็ได ในกรณีนี้ผูไดรับการสงเสริมตองแจงขอชําระภาษีอากรที่ไดรับยกเวนหรือ

ลดหยอนตอกรมสรรพากร สํานักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ หรอืสํานักงานสรรพากรจังหวัดที่ผูไดรับการ

สงเสริมมีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูและชําระ ณ สถานที่ดังกลาวใหเสร็จสิ้นภายในหนึ่งเดือนนับแตวัน

ทราบคําสั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชนนั้น โดยถืออัตราภาษีที่เปนอยูของรอบระยะเวลาบัญชีที่ไดรับ

ยกเวนหรือลดหยอนเปนเกณฑคํานวณ ถาผูไดรับการสงเสริมมิไดแจงและชําระภาษีอากรหรือภาษี

อากรเพิ่มภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหเสยีเงินเพิ่มตามประมวลรัษฎากรนับแตวันพนกําหนดเวลาแจง

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca07/%ca07-20-9999-update.htm#_ftn20
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca07/%ca07-20-9999-update.htm#_ftn21
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และชําระจนถึงวันที่นําเงินภาษีอากรหรือภาษีอากรเพิ่มและเงินเพิ่มมาชําระ ถามิไดมีการปฏิบัติเชนวา

นัน้ ใหนําประมวลรัษฎากรมาใชบังคับ 

คําสั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชนเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคลตามวรรคสองมิใหมี

ผลกระทบตอเงินปนผลจากกิจการที่ ได รับการสงเสริมการลงทุนที่ ไดจายไปแลวกอนวันที่

คณะกรรมการมคีําสั่งเพกิถอน 

  

มาตรา ๕๖  ในกรณีที่ผูไดรับการสงเสริมเลิกกิจการ รวมกิจการกับผูอื่น หรือโอน

กจิการใหแกผูอื่น ใหบัตรสงเสรมินัน้ใชไดตอไปอกีไมเกนิสามเดอืนนับแตวันเลกิ รวม หรอืโอนกจิการ 

ในกรณีที่ผูซึ่งดําเนินกิจการที่รวมกันขึ้นใหมหรือรับโอนกิจการประสงคจะขอรับชวง

ดําเนินกิจการที่ไดรับการสงเสริมตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในบัตรสงเสริมตอไป ใหยื่นคําขอรับการ

สงเสริมภายในเวลาที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง ถาคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหการสงเสริม ให

ออกบัตรสงเสรมิโดยใหไดรับสทิธแิละประโยชนตามพระราชบัญญัตนิี้เพยีงเทาที่ผูไดรับการสงเสริมเดิม

ยังเหลอือยู ถาคณะกรรมการเห็นวาไมสมควรใหการสงเสรมิ ใหสั่งเพกิถอนสทิธแิละประโยชนทัง้หมด 

  

หมวด ๗ 

บทสุดทาย 

 

มาตรา ๕๗  บรรดาอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตามประกาศ

ของคณะปฏวิัต ิฉบับที่ ๒๒๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งจะตองปฏบิัตติามประกาศของคณะ

ปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๘ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตาม

พระราชบัญญัตนิี้ 

  

มาตรา ๕๘  ใหถือวาผูไดรับบัตรสงเสริมในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมตาม

ประเภท ขนาด และเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวงหรือประกาศของคณะกรรมการสงเสริมการ

ลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม 

และผูไดรับบัตรสงเสริมตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

อยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนผูไดรับการสงเสริมตามพระราชบัญญัตินี้ โดยใหไดรับ

สิทธิและประโยชนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในบัตรสงเสริม และใหมีสิทธิที่จะขอรับสิทธิและประโยชน

ตามพระราชบัญญัตนิี้ดวย 
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มาตรา ๕๙  ใหถือวาคําขอรับการสงเสริมที่ไดรับอนุมัติการสงเสริมการลงทุนจาก

คณะกรรมการตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ แลว เปน

คําขอรับการสงเสรมิที่ไดรับอนุมัตกิารสงเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตนิี้ 

  

มาตรา ๖๐  ใหถือวาคําขอรับการสงเสริมที่คางพิจารณาอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใชบังคับเปนคําขอรับการสงเสรมิที่ไดยื่นตามพระราชบัญญัตนิี้ 

  

  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ธานนิทร  กรัยวเิชียร 

นายกรัฐมนตรี 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากสภาพและความตองการ

ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดเปลี่ยนแปลงไป ทําใหการดําเนินงานสงเสริมการลงทุนตาม

กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนปจจุบันไมสามารถสนองความตองการของประเทศในดานการ

เรงรัดการลงทุนเพื่อประโยชนในการสรางงาน การเพิ่มรายได และการกระจายรายไดใหแกประชาชน

ไดดีพอ จําเปนตองปรับปรุงกฎหมายในเรื่องนี้เสียใหมเพื่อใหความม่ันใจแกผูลงทุนโดยการกําหนด

ระบบการใหสทิธแิละประโยชนที่เหมาะสมสําหรับการจูงใจใหมีการลงทุนในกจิการทีรั่ฐใหความสําคัญ

และประสงคจะสงเสริม ใหมีการคุมครองกิจการที่รัฐใหการสงเสริมที่ทันตอเหตุการณและใหมีกลไก

การบริหารงานสงเสริมการลงทุนของรัฐที่สามารถอํานวยความสะดวกและขจัดอุปสรรคในการ

ลงทุน  จงึจําเปนตองตราพระราชบัญญัตนิี้ขึ้น 

  

พระราชบัญญัตสิงเสรมิการลงทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔[๒๒] 

  

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตนิี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๕ เปนตนไป 

  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติแกไข

เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดยกเลิกภาษีการคาและนําภาษีมูลคาเพิ่มมาใช

แทน และไมมีความจําเปนตองยกเวนหรือลดหยอนภาษีการคาใหกับผูไดรับการสงเสริมอีกตอไป  จึง

จําเปนตองตราพระราชบัญญัตนิี้ 
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พระราชบัญญัตสิงเสรมิการลงทุน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔[๒๓] 

  

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 

  

มาตรา ๗  มิใหนํามาตรา ๕๕/๑ มาใชบังคับแกเงินไดของผูไดรับการสงเสริม ซึ่งรอบ

ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตนิี้ใชบังคับ 

  

มาตรา ๘  ใหนายกรัฐมนตรรัีกษาการตามพระราชบัญญัตนิี้ 

  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไดเปลี่ยนแปลงไปโดยไดรับผลกระทบจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจทําใหการจัดเก็บภาษี

อากรของรัฐตํ่ากวาเปาหมาย ภาระหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นสงผลกระทบตอฐานะการคลังของรัฐบาล 

สมควรปรับปรุงการใหสิทธิและประโยชนดานภาษีอากรแกผูไดรับการสงเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและความคุมคาในการใหสิทธิและประโยชนดานภาษีอากรของรัฐ และเพื่อให

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนมีความคลองตัวและยืดหยุนมากขึ้นในการใหสิทธิและประโยชนดาน

ภาษีอากรตามความเหมาะสมของสภาวะทางเศรษฐกิจและสอดคลองกับสภาวะดานการคลังของ

รัฐ  จงึจําเปนตองตราพระราชบัญญัตนิี้ 

  

*พระราชกฤษฎกีาแกไขบทบัญญัตใิหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัตปิรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕[๒๔] 

  

มาตรา ๑๐๙  ในมาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๑๓  แหงพระราชบัญญัติสงเสริม

การลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ ใหแกไขคําวา “นายกรัฐมนตร”ี เปน “รัฐมนตรวีาการกระทรวงอุตสาหกรรม” 

  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัตใิหจัดตัง้สวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งไดมกีาร

ตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ ของสวนราชการให เปนไปตาม

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได

บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน

ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตาง ๆ ใหสอดคลองกับอํานาจ

หนาที่ที่โอนไปดวย  ฉะนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca07/%ca07-20-9999-update.htm#_ftn23
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca07/%ca07-20-9999-update.htm#_ftn24


23 
 

กฤษฎกีาดังกลาว จงึสมควรแกไขบทบัญญัตขิองกฎหมายใหสอดคลองกับการโอนสวนราชการ เพื่อให

ผูเกี่ยวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมายโอนอํานาจหนาที่วาตาม

กฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงาน

ใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการเปลี่ยนช่ือสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารง

ตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับการโอนอํานาจหนาที่ และเพิ่มผูแทนสวน

ราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มกีารตัดโอนจากสวนราชการเดมิมาเปนของสวนราชการ

ใหม รวมทัง้ตัดสวนราชการเดมิที่มกีารยุบเลกิแลว ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระ

ราชกฤษฎกีาดังกลาว  จงึจําเปนตองตราพระราชกฤษฎกีานี้ 

  

ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวย

การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม 

พุทธศักราช ๒๕๕๗[๒๕] 

  

ขอ ๘  บรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติ

คณะรัฐมนตรีใดที่อางถึงสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรมและ

ขาราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กระทรวง

อุตสาหกรรม ใหถือวาอางถึงสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สํานักนายกรัฐมนตรีหรือ

ขาราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สํานัก

นายกรัฐมนตร ี

  

ขอ ๙  ในวาระเริ่มแรกใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนมีสวนราชการ

ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม 

พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยอนุโลม จนกวาจะมีกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุน สํานักนายกรัฐมนตร ีขึ้นใหม 

  

พระราชบัญญัตสิงเสรมิการลงทุน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐[๒๖] 

  

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 

  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติสงเสริม

การลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ ไดใชบังคับมาเปนระยะเวลานาน และบทบัญญัติบางประการเปนปญหาและ
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อุปสรรคตอการดําเนินงานสงเสริมการลงทุนของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบัญญัติเกี่ยวกับ

การใหสิทธิและประโยชนทางภาษีอากรแกผูไดรับการสงเสริมการลงทุนที่ยังไมเหมาะสมกับสภาพ

เศรษฐกิจ การคา การลงทุน และเทคโนโลยทีี่เปนอยูในปจจุบัน และไมสอดคลองกับพันธกรณีระหวาง

ประเทศ อันสงผลใหการดําเนินงานสงเสริมการลงทุนขาดประสิทธิภาพและไมอาจขับเคลื่อนไดอยาง

เต็มที่เพื่อรองรับทิศทางและโอกาสทางการคา การลงทุนโดยรวมได สมควรแกไขบทบัญญัติที่เปน

ขอจํากัดและอุปสรรค เพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแขงขันของประเทศและการอํานวยความสะดวก

ใหแกนักลงทุน อันจะเปนการจูงใจในการเขามาลงทุน รวมทั้งเพื่อใหการดําเนินงานสงเสริมการลงทุนมี

ความคลองตัวในการบริหารจัดการและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ตลอดจนเปนการรองรับการ

เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนไดอยางสัมฤทธิ์ผล  จงึจําเปนตองตราพระราชบัญญัตนิี้ 

 

ภริมยพร/แกไข 

วศนิ/ตรวจ 

๒๔ มถิุนายน ๒๕๕๖ 
 

 กองกฎหมายไทย/เพิ่มเติม 

๒๐ สงิหาคม ๒๕๕๗ 
 

 ปรญิสนิยี/เพิ่มเตมิ 

๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ 

 
[๑] ราชกจิจานุเบกษา เลม ๙๔/ตอนท่ี ๓๘/ฉบับพเิศษ หนา ๑/๔ พฤษภาคม ๒๕๒๐ 
[๒] มาตรา ๗ วรรคสาม แกไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตสิงเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๓] มาตรา ๗ วรรคสี่ พระราชบัญญัตสิงเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๔] มาตรา ๑๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตสิงเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๕] มาตรา ๑๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตสิงเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๖] มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๖๐ 
[๗] มาตรา ๒๐ (๔) ยกเลกิโดยพระราชบัญญัตสิงเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๘] มาตรา ๒๐ (๑๘) ยกเลกิโดยพระราชบัญญัตสิงเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๙] มาตรา ๒๘ วรรคสอง ยกเลกิโดยพระราชบัญญัตสิงเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๑๐] มาตรา ๓๐ วรรคสอง ยกเลกิโดยพระราชบัญญัตสิงเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๑๑] มาตรา ๓๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตสิงเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๒] มาตรา ๓๑ แกไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตสิงเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
[๑๓] มาตรา ๓๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตสิงเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๔] มาตรา ๓๑/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตสิงเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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[๑๕] มาตรา ๓๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๖] มาตรา ๓๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตสิงเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๗] มาตรา ๓๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๘] มาตรา ๓๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิงเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
[๑๙] มาตรา ๓๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๒๐] มาตรา ๕๕ วรรคสาม แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี 

๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
[๒๑] มาตรา ๕๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตสิงเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
[๒๒] ราชกจิจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนท่ี ๒๐๑/ฉบับพเิศษ หนา ๒๑๑/๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๓๔ 
[๒๓] ราชกจิจานุเบกษา เลม ๑๑๘/ตอนท่ี ๑๑๐ ก/หนา ๑/๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๔๔ 
[๒๔] ราชกจิจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/ตอนท่ี ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
[๒๕] ราชกจิจานุเบกษา เลม ๑๓๑/ตอนพเิศษ ๑๔๓ ง/หนา ๖/๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
[๒๖] ราชกจิจานุเบกษา เลม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๐ ก/หนา ๔๗/๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ 
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