
คํ าส่ังคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ที่ ๑ / ๒๕๔๘

เร่ือง   การแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
------------------------------

ตามทีค่ณะกรรมการสงเสริมการลงทนุไดมมีตเิมือ่วันที ่  ๓  มถินุายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘
แตงตัง้คณะอนกุรรมการ     อาศยัอ ํานาจตามความในมาตรา ๑๑ แหงพระราชบญัญตัสิงเสริม
การลงทนุ พ.ศ. ๒๕๒๐   จงึใหยกเลกิคณะอนกุรรมการตาง ๆ ทีเ่คยแตงตัง้ไวเดมิ และใหแตงตัง้
คณะอนกุรรมการชดุตางๆขึน้แทน เพื่อใหกระทํ าการใดๆตามที่มอบหมาย  ซึ่งใหมีผลใชบังคับ
ตัง้แตวันที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนมีมติแตงตั้ง   ดังตอไปนี้

๑. คณะอนุกรรมการสงเสริมการลงทุน   ประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม      ประธานอนุกรรมการ
(๒) ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม       อนุกรรมการ
(๓) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม       อนุกรรมการ
(๔) ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี       อนุกรรมการ
(๕) เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน       อนุกรรมการ
(๖) อธิบดีกรมสรรพากร       อนุกรรมการ
(๗) ผูอํ านวยการสํ านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม       อนุกรรมการ
(๘) ผูแทนกระทรวงพาณิชย       อนุกรรมการ
(๙) ผูแทนการทองเที่ยวแหงประเทศไทย       อนุกรรมการ

(๑๐) ประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทย             อนุกรรมการ
(๑๑) ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย       อนุกรรมการ
(๑๒) นายสมชอบ   ไชยเวช                อนุกรรมการ
(๑๓) นายเมธี   เอื้ออภิญญกุล       อนุกรรมการ
(๑๔) นายพีรศักดิ์   วรสุนทโรสถ       อนุกรรมการ
(๑๕) เจาหนาที่สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน       อนุกรรมการ

    และเลขานุการ
(๑๖) เจาหนาที่สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน       อนุกรรมการ

       และผูชวยเลขานุการ
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อ ํานาจและหนาที่
๑. พิจารณาและเสนอแนะนโยบายและมาตรการสงเสริมการลงทุนใหสอดคลองกับ

นโยบายบรหิารเศรษฐกจิดานอืน่ๆ ของรฐับาล
๒. กํ าหนดหลักเกณฑการใชสิทธิและประโยชนของผูไดรับการสงเสริม และผอนผัน

เงือ่นไขการสงเสริมการลงทนุทีไ่มไดมอบอ ํานาจใหคณะอนกุรรมการพจิารณาโครงการและส ํานกังาน
๓. กํ าหนดมาตรการและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนใหเกิด

การลงทุนและการสรางงานในสวนภูมิภาค
๔. พจิารณาใหความชวยเหลอืนกัลงทนุตามความเหมาะสม หรือเสนอใหสวนราชการ

องคการของรฐับาล   หรือรัฐวสิาหกจิทีเ่กีย่วของ   ด ําเนนิการใหความชวยเหลอื
๕. เชญิผูแทนของหนวยราชการ  รัฐวสิาหกจิ  และเอกชนทีเ่กีย่วของ เพือ่มาใหขอมลู

ขอเทจ็จรงิ   หรือขอคดิเหน็ ไดตามความจ ําเปน
๖. ปฏบัิตงิานหรอืด ําเนนิการอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการ  หรือประธานคณะกรรมการ

จะมอบหมาย

๒.คณะอนุกรรมการพิจารณาการอุทธรณ ประกอบดวย
   (๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม      ประธานอนุกรรมการ

(๒) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม       อนุกรรมการ
(๓) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา       อนุกรรมการ
(๔) ผูอํ านวยการสํ านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม       อนุกรรมการ
(๕) ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย        อนุกรรมการ
(๖) ประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทย       อนุกรรมการ

 (๗) นายโกศล   ฉันธิกุล       อนุกรรมการ
 (๘) เจาหนาที่สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน       อนุกรรมการ

 และเลขานุการ
(๙) เจาหนาที่สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน             อนุกรรมการ

          และผูชวยเลขานกุาร

อ ํานาจและหนาที่
๑. พจิารณา กล่ันกรอง และเสนอความเหน็ตอคณะกรรมการ เมือ่มกีารอทุธรณมติ

ของคณะกรรมการ
๒. พิจารณาและวินิจฉัยการอุทธรณมติคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ที่คณะกรรมการ

แตงตั้งและมอบอํ านาจใหกระทํ าการแทน   หรือมติสํ านักงานที่คณะกรรมการมอบอํ านาจให
กระทํ าการแทน  แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ
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๓. อํ านาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
๔. ในการปฏิบัติการตามอํ านาจหนาที่ในขอ ๑ ขอ ๒ หรือขอ ๓ คณะอนุกรรมการ

มอีํ านาจ    ดังตอไปนี้
๔.๑ เชญิบคุคลหรอืหนวยงานของรฐัทีเ่กีย่วของมาใหขอเทจ็จรงิหรือใหความเหน็

เกีย่วกบัเรือ่งทีค่ณะอนกุรรมการพจิารณา
๔.๒ วางระเบียบในเรื่องสิทธิการยื่นอุทธรณ  วิธีพิจารณา  และวินิจฉัยอุทธรณ

ระเบยีบดงักลาว เมือ่ไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการแลวใหใชบังคบัได

๓. คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ ประกอบดวย
(๑) เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน       ประธานอนุกรรมการ
(๒) ทีป่รกึษาดานการลงทนุ สํ านกังานคณะกรรมการสงเสริมการลงทนุ  อนุกรรมการ
(๓) รองเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน        อนุกรรมการ
(๔) รองปลัดกระทรวงอตุสาหกรรมที่ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม     อนุกรรมการ

มอบหมาย
(๕) ผูแทนกระทรวงการคลัง       อนุกรรมการ
(๖) ผูแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม       อนุกรรมการ
(๗) ผูแทนสํ านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม       อนุกรรมการ
(๘) ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม       อนุกรรมการ
(๙) ผูแทนสํ านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ      อนุกรรมการ

(๑๐) ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย       อนุกรรมการ
(๑๑) ผูแทนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม       อนุกรรมการ

แหงประเทศไทย
(๑๒) ผูแทนการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย       อนุกรรมการ
(๑๓) ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย       อนุกรรมการ
(๑๔) เจาหนาที่สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน       อนุกรรมการ

             และเลขานุการ

อ ํานาจและหนาที่
พจิารณาอนุมัติและไมอนุมัติในเรื่องดังตอไปนี้
๑. การใหการสงเสริมการลงทนุส ําหรับโครงการทีม่ขีนาดการลงทนุเกนิ  ๘๐  ลานบาท

แตไมเกิน  ๗๕๐  ลานบาท ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน  และโครงการที่เปนกิจการผลิต
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ผลิตภณัฑเพือ่การสงออกเปนสวนใหญทีม่ขีนาดการลงทนุเกนิ  ๘๐  ลานบาท ไมรวมคาทีด่นิ
และทนุหมนุเวยีน

๒. การใหแกไขโครงการ การใหสิทธิและประโยชนทางภาษีอากรเพิ่มเติม และการ
แกไขเพิ่มเติมหรือผอนผันเงื่อนไขสํ าหรับโครงการที่มีขนาดการลงทุนเกิน  ๗๕๐  ลานบาท    
ไมรวมคาทีด่นิและทนุหมนุเวยีน

๔.คณะอนุกรรมการสิทธิและประโยชนดานภาษีอากร ประกอบดวย
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง      ประธานอนุกรรมการ
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน       อนุกรรมการ
(๓) อธิบดีกรมศุลกากร  หรือผูแทน       อนุกรรมการ
(๔) รองเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน       อนุกรรมการ
(๕) ผูแทนสํ านักงานเศรษฐกิจการคลัง        อนุกรรมการ
(๖) ผูแทนสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ       อนุกรรมการ

และสังคมแหงชาติ
(๗) ผูแทนสํ านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม       อนุกรรมการ
(๘) ผูแทนกระทรวงพาณิชย       อนุกรรมการ
(๙) ผูแทนกรมสรรพากร       อนุกรรมการ

           (๑๐)  ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย        อนุกรรมการ
           (๑๑)  ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย                  อนุกรรมการ

(๑๒) เจาหนาที่สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน       อนุกรรมการ
     และเลขานุการ

อ ํานาจและหนาที่
๑. พิจารณาและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ  ในเรื่องดังตอไปนี้

๑.๑ การกํ าหนดคาธรรมเนียมพิเศษตามมาตรา ๔๙  และหรือ  การหามนํ าเขา
ตามมาตรา ๕๐

๑.๒ การใหความคุมครองกจิการของผูไดรับการสงเสริม    ตลอดจนการก ําหนด
ราคาขายขั้นสูง สํ าหรับการจํ าหนายผลิตภัณฑของผูไดรับการสงเสริมให       
สอดคลองกับการใหการคุมครอง

๑.๓ การรองเรยีนและปญหาอปุสรรคเกีย่วกบัการสงเสริมการลงทนุอนัสบืเนือ่ง
จากภาษีอากร  ระบบ  และวิธีการจัดเก็บภาษีอากร

๒. พิจารณาอนุมัติและไมอนุมัติการลดหยอนภาษีอากรวัตถุดิบหรือวัสดุจํ าเปนตาม
มาตรา ๓๐   สํ าหรับภาษอีากรทีล่ดหยอนแตละรายไมเกนิ  ๑๐๐  ลานบาทตอป

๓. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
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๕.คณะอนกุรรมการกฎหมาย ประกอบดวย
(๑) เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา       ประธานอนกุรรมการ
(๒) เลขาธกิารคณะกรรมการสงเสริมการลงทนุหรอืผูแทน        อนุกรรมการ
(๓) ผูแทนกรมศลุกากร        อนุกรรมการ
(๔) ผูแทนกรมสรรพากร        อนุกรรมการ
(๕) ผูแทนส ํานกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม        อนุกรรมการ
(๖) ผูแทนกระทรวงพาณชิย        อนุกรรมการ
(๗) นายโกศล   ฉนัธกิลุ        อนุกรรมการ
(๘) เจาหนาทีสํ่ านกังานคณะกรรมการสงเสริมการลงทนุ        อนุกรรมการ

     และเลขานกุาร

อ ํานาจและหนาที่
๑. พจิารณาวนิจิฉยั และใหความเหน็ในปญหาขอกฎหมายเกีย่วกบัการลงทนุตามที่

คณะกรรมการหรือสํ านักงานหารือ หรือที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการ
พิจารณา

๒. พจิารณาและใหความเหน็แกคณะกรรมการหรอืสํ านกังานในปญหาการปฏบัิตแิละ
อปุสรรคทางกฎหมายตอการสงเสริมการลงทนุ   ตลอดจนเสนอวธิกีารมาตรการแกไขปญหาและ
อปุสรรคดงักลาว

๖. คณะอนกุรรมการก ํากบัดแูลการใหสิทธแิละประโยชนตามมาตรา ๓๖(๑)
และ (๒) แกกจิการทีป่ระกอบการอยูเดมิ               ประกอบดวย
(๑) เลขาธกิารคณะกรรมการสงเสริมการลงทนุ       ประธานอนกุรรมการ
(๒) รองเลขาธกิารคณะกรรมการสงเสริมการลงทนุ        อนุกรรมการ
(๓) ผูแทนกรมศลุกากร        อนุกรรมการ
(๔) ผูแทนกรมสงเสริมการสงออก        อนุกรรมการ
(๕) ผูแทนกรมสงเสริมอตุสาหกรรม        อนุกรรมการ
(๖) ผูแทนกรมสรรพากร        อนุกรรมการ
(๗) ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย        อนุกรรมการ
(๘) ผูแทนสภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย        อนุกรรมการ

  (๙) ผูแทนสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส        อนุกรรมการ
(๑๐) เจาหนาที่สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน        อนุกรรมการ

     และเลขานกุาร
(๑๑) เจาหนาทีสํ่ านกังานคณะกรรมการสงเสริมการลงทนุ        อนุกรรมการ

       และผูชวยเลขานกุาร



- ๖ -

อ ํานาจและหนาที่
๑. กํ าหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑการคัดเลือกผูที่จะไดรับสิทธิและประโยชน

ตามมาตรา ๓๖(๑) และ (๒)
๒. กํ าหนดระเบียบและวิธีการใชสิทธิและประโยชนตามมาตรา ๓๖(๑) และ (๒)
๓. กํ ากับการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกํ าหนด
๔. แตงตั้งคณะทํ างานตามความเหมาะสม

ส่ัง   ณ   วันที ่ ๑๐  มถินุายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘

(นายสมคดิ  จาตศุรีพทิกัษ)
รองนายกรฐัมนตรี

ปฏบัิตหินาทีป่ระธานกรรมการ
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