
 
กฎกระทรวง 

แบ่งสว่นราชการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ส านักนายกรฐัมนตร ี

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   (ฉบับที่  ๔)   
พ.ศ.  ๒๕๔๓  นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
ส านักนายกรัฐมนตรี  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

ข้อ ๒ ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  มีภารกิจในการส่งเสริมให้เกิด 
การลงทุนในกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ  โดยการให้สิทธิและประโยชน์ในการลงทุน  การเสริมสร้าง 
ปัจจัยเกื้อหนุนต่อการลงทุน  การส่งเสริมการลงทุนและการบริการลงทุน  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ  โดยให้มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน   กฎหมายว่าด้วยการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือคณะกรรมการนโยบายเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรบัอุตสาหกรรมเปา้หมาย  หรือตามที่คณะกรรมการดงักลา่ว
มอบหมาย 

(๓) ด าเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่บรรยากาศการลงทุน   และชักจูงให้มีการลงทุน   
ในกิจการที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของประเทศ 

(๔) จัดให้มีศูนย์บริการลงทุนส าหรับผู้สนใจลงทุนและผู้ลงทุนในการจัดให้ได้มาซึ่งการอนุญาต 
และการให้ ใช้บริการต่าง  ๆ  ที่ เกี่ ยวกับการลงทุน   ซึ่ งรวมถึงการอ านวยความสะดวกและ 
ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สนใจลงทุนในการเตรียมโครงการลงทุน  และด าเนินการตามโครงการลงทุน 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๘๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๓



(๕) วิเคราะห์โครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน  ตรวจสอบและควบคุม  ตลอดจน
ประเมินผลการลงทุนตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

(๖) ศึกษาค้นคว้าหาลู่ทางในการลงทุน  จัดท ารายงานความเหมาะสมของการลงทุน   
วางแผนส่งเสริมการลงทุน  และประสานการแก้ไขปัญหานักลงทุน 

(๗) ศึกษา  รวบรวม  ให้บริการข้อมูล  และส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
รวมทั้งหาผู้ร่วมทุนหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ  และสร้างการเชื่อมโยง 
และขยายโอกาสการลงทุนให้แก่นักลงทุนในประเทศ   

(๘) ประเมินผลการส่งเสริมการลงทุน  และการด าเนินงานของกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย  รวมทั้งประเมินความคุ้มค่าในการให้สิทธิ 
และประโยชน์แก่ผู้ได้รับการส่งเสริม 

(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของส านักงาน  หรือตามที่
นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานเลขาธิการ 
(๒) กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ 
(๓)  -  (๔)  กองติดตามและประเมินผลการลงทุน  ๑ - ๒ 
(๕) กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน 
(๖) กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย 
(๗) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
(๘)  -  (๑๑)  กองส่งเสริมการลงทุน  ๑ - ๔   

(๑๒) กองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ 
(๑๓) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
(๑๔) ศูนย์บริการลงทุน   
(๑๕) -  (๒๑)  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  ๑ - ๗ 
(๒๒) ส านักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ 
ข้อ ๔ ในส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพ่ือท า

หน้าที่หลักในการตรวจสอบการด าเนินงานภายในส านักงาน  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงาน  
รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ  โดยมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของส านักงาน 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือ 

ที่เลขาธิการมอบหมาย 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๘๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๕ ในส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน   ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   
เพ่ือท าหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของส านักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์   มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  
รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ  โดยมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่เลขาธิการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในส านักงาน 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดท ารายงานเกีย่วกบัการพัฒนาระบบราชการภายในส านักงาน 
(๓) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง   ๆ  

และหน่วยงานภายในส านักงาน 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือ 

ที่เลขาธิการมอบหมาย 
ข้อ ๖ ในส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  ให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  

เพ่ือท าหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 
การส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในส านักงาน  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ  โดยมีหน้าที่และอ านาจ   
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะต่อเลขาธิการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส านักงาน  รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของส่วนราชการ  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
มาตรการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครฐั  และนโยบายของรัฐบาลที่เกีย่วขอ้งเสนอตอ่เลขาธกิาร 

(๒) ประสานงาน  เร่งรัด  และก ากับให้ส่วนราชการในส านักงานด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

(๓) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ในส านักงาน  และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน 
(๕) ประสานงาน  เร่งรัด  และติดตามเกี่ยวกับการด าเนินการตาม  (๓)  และ  (๔)   

และร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง 

(๖) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส านักงาน  และคุ้มครองจริยธรรม  เสนอต่อเลขาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือ 
ที่เลขาธิการมอบหมาย 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๘๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๗ ส านักงานเลขาธิการ  มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไป 
ของส านักงาน  และราชการอื่นที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ  หน้าที่ 
และอ านาจดังกล่าวให้รวมถึง 

(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป  งานสารบรรณ  และงานช่วยอ านวยการ 
ของส านักงาน  และงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  คณะกรรมการนโยบายเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย  คณะอนุกรรมการ  และ
คณะท างานที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและคณะกรรมการนโยบายเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายแต่งตั้ง 

(๒) ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่  และ
ยานพาหนะของส านักงาน 

(๓) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  การเสริมสร้างวนิยั  
และการรักษาระบบคุณธรรมของส านักงาน 

(๔) ด าเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย  กฎ  และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  งานนิติกรรมและสัญญา  
งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา  งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นใด  การปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมาย  กฎ  และระเบียบให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  งานให้ค าปรึกษาและแนะน าเกี่ยวกับ 
การด าเนินงานด้านกฎหมายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศด้านการค้าและลงทุน   และการรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย   รวมทั้งประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายบรรดาที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของส านักงาน 

(๕) ด าเนินการเกี่ ยวกับบัตรส่งเสริมตามมติคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน   และ
คณะกรรมการนโยบายเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย   
การรวบรวมและจัดระบบการจัดเก็บเอกสารข้อมูลโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน 

(๖) ด าเนินการรับเงิน  จ่ายเงิน  และเก็บรักษาเงิน  รวมทั้งจัดท ารายงานทางการเงิน   
แสดงฐานะทางการเงิน  และผลการด าเนินงานของกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

(๗) ปฏิบัติ งานร่ วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ งานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ ยวข้อง   
หรือที่เลขาธิการมอบหมาย 

ข้อ ๘ กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  เสนอแนะ  และประชุมเจรจาเกี่ยวกับความตกลงหรือความร่วมมือ

ระหว่างประเทศด้านการลงทุน 
(๒) ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์การลงทุนของต่างประเทศในประเทศไทย 
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(๓) ส ารวจความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของนักลงทุน
ต่างชาติ 

(๔) ศึกษาและวิเคราะห์กฎหมาย  กฎ  และระเบียบด้านการลงทุน  รวมทั้งนโยบายส่งเสริม
การลงทุนของประเทศต่าง ๆ 

(๕) ด าเนินการแก้ต่างกรณีอุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการให้สิทธิ 
และประโยชน์ด้านการลงทุน 

(๖) บริการให้ข้อมูลและค าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการเพ่ือเตรียมความพร้อมและใช้ประโยชน์
จากข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าและการลงทุน 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือ 
ที่เลขาธิการมอบหมาย 

ข้อ ๙ กองติดตามและประเมินผลการลงทุน  ๑ - ๒  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดตาม  ตรวจสอบ  และควบคุมดูแลการด าเนินงานของผู้ได้รับการส่งเสริมให้เป็นไป 

ตามเงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุน   
(๒) รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  และประเมินผลการลงทุนของโครงการที่ได้รับการส่งเสริม 

การลงทุน   
(๓) ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูล  และเสนอแนวทางในการติดตาม  ตรวจสอบการด าเนินการ 

และการประเมินผลโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  ตามที่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
ก าหนดให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและตามที่กฎหมายว่าด้วยการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายก าหนดให้เป็นอ านาจ 
ของคณะกรรมการนโยบายเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนนุการปฏิบัตงิานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หรือที่เลขาธิการ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๐ กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน  โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง

สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เอื้ออ านวยต่อการลงทุนโดยรวม  และการลงทุนในอุตสาหกรรมส าคัญ 
ตามนโยบายรัฐบาล 

(๒) ศึกษาศักยภาพการลงทุน  รวมทั้งพัฒนาและชักจูงให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรม 
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  และในพื้นที่เป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล 

(๓) เสนอแนะมาตรการส่งเสริมการลงทุนและสนับสนุนให้มีการลงทุนเพ่ือพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลย ี
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(๔) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมการลงทุน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมาย  กฎ  และระเบียบต่าง ๆ  
และเสนอแนะมาตรการปรับปรุงแก้ไขอุปสรรคและข้อจ ากัด   เพ่ือให้ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อม 
ทางธุรกิจที่แข่งขันได้   

(๕) ด าเนินการแก้ปัญหานักลงทุนโดยประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
(๖) เป็นศูนย์บริหารจัดการเพ่ือดึงดูดผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างชาติให้มาท างานในสาขา  

ที่จ าเป็นและขาดแคลน  เพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ  ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนการปฏิรูปประเทศ 

(๗) ประสานงานกับศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  ๑ - ๗   
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   หรือ 

ที่เลขาธิการมอบหมาย 
ข้อ ๑๑ กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมโยงการลงทุน  การลงทุนในประเทศ

เป้าหมายและอุตสาหกรรมเป้าหมาย  และจัดท าฐานข้อมูลผู้ประกอบการไทยและการลงทุนไทย 
ในต่างประเทศ   

(๒) จัดท ากลยุทธ์และมาตรการในการเชื่อมโยงการลงทุนและการส่งเสริมการลงทุนไทย 
ในต่างประเทศ  ส าหรับการส่งเสริมการลงทุนไทยในประเทศเป้าหมายรายประเทศ 

(๓) สร้างเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือเชื่อมโยงการลงทุน   การส่งเสริม 
การลงทุนไทยในต่างประเทศ  รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โอกาสการลงทุนไทยในต่างประเทศ
ให้กับผู้ประกอบการไทย 

(๔) พัฒนาและส่งเสริมความเชื่อมโยงการลงทุน  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร  
อุตสาหกรรมและบริการ  ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปของประเทศ 

(๕) พัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงผู้ประกอบการและเครือข่ายองค์ความรู้   ผู้เชี่ยวชาญ 
รายสาขาทั้งในและตา่งประเทศ  เพื่อให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการไทย 

(๖) ด าเนินกิจกรรมตามแผนงานการเชื่อมโยงการลงทุน  แผนงานการส่งเสริมการลงทุนไทย 
ในต่างประเทศ  รวมทั้งติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

(๗) ให้ค าปรึกษา  ส่งเสริม  และสนับสนุนความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทยหรือ
ต่างประเทศด้านการลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถทางเทคโนโลยี   หาผู้ร่วมทุน  รวมทั้งให้ค าปรึกษา  
แนะน า  และบริการข้อมูลด้านการลงทุนในต่างประเทศ  และฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบการไทยที่จะไป
ลงทุนในต่างประเทศ 

(๘) ติดตาม  ประสานงาน  และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการไทยที่ ไปลงทุน 
ในต่างประเทศ 
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(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   หรือ 
ที่เลขาธิการมอบหมาย 

ข้อ ๑๒ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท ายุทธศาสตร์  นโยบาย  หลักเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุน  และวางแผนพัฒนาการลงทุน  

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปของประเทศ  รวมถึงการจัดท าแผนเกี่ยวกับการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

(๒) จัดท ายุทธศาสตร์ในภาพรวมเพื่อชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศและส่งเสริมการลงทุนไทย 
ในต่างประเทศ 

(๓) ศึกษาและติดตามภาวะเศรษฐกิจการลงทุนและนโยบายด้านการลงทุนทั้งในประเทศ  
และต่างประเทศ  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายและเป้าหมายการส่งเสริมการลงทุน 

(๔) ประสานและจัดท าแผนงบประมาณ  และแผนปฏิบัติการของส านักงาน  ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล  และนโยบายส่งเสริมการลงทุน 

(๕) ประเมินผลนโยบายส่งเสริมการลงทุน  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
และโครงการของส านักงาน  รวมถึงการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย  และประเมินความคุ้มค่าในการให้สิทธิ 
และประโยชน์แก่ผู้ได้รับการส่งเสริม 

(๖) พัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์   เพ่ือสนับสนุนการวิเคราะห์ประเภทกิจการและ 
โครงการที่จะให้การส่งเสริมการลงทุน  เครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์เศรษฐกิจการลงทุนในประเด็นต่าง ๆ    
ตลอดจนเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านการลงทุนและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมรายสาขา 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   หรือ 
ที่เลขาธิการมอบหมาย 

ข้อ ๑๓ กองส่งเสริมการลงทุน  ๑ - ๔  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วิเคราะห์โครงการลงทุนเชิงลึกและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการให้การส่งเสริมการลงทุน   

บริหารงานการให้สิทธิและประโยชน์  รวมทั้งการให้ความคุ้มครองแก่โครงการที่ได้รับการส่งเสริม 
การลงทุน   

(๒) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของอุตสาหกรรมรายสาขา  และเสนอแนะแนวทางการส่งเสริม 
การลงทุนที่เหมาะสมส าหรับอุตสาหกรรมรายสาขา  รวมถึงวิธีการให้สิทธิและประโยชน์ตามที่กฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนก าหนดให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและตามที่กฎหมาย 
ว่าด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายก าหนดให้เป็น  
อ านาจของคณะกรรมการนโยบายเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรม  
เป้าหมาย 
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(๓) ให้ค าปรึกษา  แนะน าด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมรายสาขา  เพ่ือประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนของนักลงทุนไทยและต่างชาติ 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   หรือ 
ที่เลขาธิการมอบหมาย 

ข้อ ๑๔ กองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของประเทศเป้าหมายและนักลงทุน

เป้าหมาย  และจัดท าฐานข้อมูลการลงทุนของประเทศเป้าหมายและนักลงทุนเป้าหมาย 
(๒) จัดท ากลยุทธ์และมาตรการในการชักจูงการลงทุนรายประเทศและแผนงานชักจูงการลงทุน

จากต่างประเทศ 
(๓) ด าเนินกิจกรรมตามแผนงานชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ   ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ  โดยร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 
(๔) สร้างเครือข่ายการชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(๕) ประสานงานกับส านักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ 
(๖) ติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   หรือ 

ที่เลขาธิการมอบหมาย 
ข้อ ๑๕ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท านโยบาย  แผนแม่บท  และแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของส านักงาน  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
(๒) จัดท าคู่มือ  ด าเนินการและบริหารงานตามมาตรฐานระบบความมั่นคงปลอดภัย 

ด้านสารสนเทศของส านักงาน  ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ 

(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  ออกแบบ  พัฒนา  และบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ให้สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ของส านักงาน  และความต้องการของนักลงทุน 

(๔) เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการลงทุน  จัดท ามาตรฐานข้อมูล 
บูรณาการฐานข้อมูลของส านักงาน  จัดเก็บข้อมูล  ประมวลผล  และจัดท ารายงานสถิติสารสนเทศ 
ด้านการลงทุน 

(๕) บริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายภายในของส านักงาน  และเชื่อมโยงเครือขา่ยกบั
หน่วยงานภายนอก 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   หรือ 
ที่เลขาธิการมอบหมาย 
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ข้อ ๑๖ ศูนย์บริการลงทุน  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ค าปรึกษาและแนะน าในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน  และให้บริการข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทย  เพ่ือประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนไทย
และต่างชาติ 

(๒) อ านวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนในการส ารวจลู่ทางการลงทุน  การติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และการขอรับการส่งเสริมการลงทุน   

(๓) ให้บริการและอนุญาตให้อยู่ ในประเทศ   และอนุญาตให้ท างานส าหรับช่างฝีมือ 
และผู้ช านาญการต่างประเทศ  รวมทั้งบริหารและก ากับดูแลศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน 

(๔) บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
(๕) ก ากับดูแลศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน  การให้บริการรับค าขอและส่งต่อ 

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือพิจารณาด าเนินการ  รวมถึงการรับข้อคิดเห็นและอ านวยความสะดวก 
แก่นักลงทุน  หรือผู้ประกอบการในการเริ่มต้นหรือจัดตั้งธุรกิจ  และให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว   
ส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล 

(๖) วางแผนกลยุทธ์และด าเนินงานประชาสัมพันธ์  และผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ  เพ่ือการเผยแพร ่
ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และภารกิจขององค์กร  รวมถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทย  เพ่ือสร้าง 
ความเชื่อมั่นต่อศักยภาพและบรรยากาศการลงทุนในประเทศโดยรวม 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   หรือ 
ที่เลขาธิการมอบหมาย 

ข้อ ๑๗ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่   ๑ - ๗  มีหน้าที่และอ านาจในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่  และชักจูงให้เกิดการลงทุน 
(๒) ให้ค าปรึกษา  แนะน า  อ านวยความสะดวก  และให้บริการข้อมูลแก่นักลงทุน 
(๓) บริหารงานสิทธิและประโยชน์  ติดตาม  ตรวจสอบ  และควบคุมดูแลการด าเนินงาน 

ของผู้ได้รับการส่งเสริมให้เป็นไปตามเงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุน 
(๔) สร้างเครือข่ายการลงทุน  และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในประเทศและต่างประเทศ 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เ กี่ยวข้อง  หรือ 

ที่เลขาธิการมอบหมาย 
ข้อ ๑๘ ส านักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ  มีหน้าที่และอ านาจในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ค าปรึกษา  แนะน า  อ านวยความสะดวก  และให้บริการข้อมูลแก่นักลงทุนไทย   

เพื่อส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ  และนักลงทุนต่างชาติที่จะมาลงทุนในประเทศไทย 
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(๒) ชักจูงนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยและประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ 
ให้นักลงทุนไทยไปลงทุนในต่างประเทศ 

(๓) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร  ติดตามสถานการณ์การเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ  
รวมทั้งติดตามและรวบรวมสถิติการลงทุนในต่างประเทศ 

(๔) สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนในประเทศเป้าหมาย 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   หรือ 

ที่เลขาธิการมอบหมาย 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  17  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่ง 
ส่วนราชการและหน้าที่และอ านาจของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน   ส านักนายกรัฐมนตรี   
เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจและสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะท าให้การปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ 
และอ านาจเป็นไปอย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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