




พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน
พ.ศ. ๒๕๒๐[1] 

แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔[2] 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔[3] 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐[4] 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๐

เป็นปีที่ ๓๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
 
	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯ	ให้ประกาศว่า
 
	 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
 
	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอม
ของสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน	ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า	“พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน	พ.ศ.	2๕2๐”

 มาตรา ๒	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
 
 มาตรา ๓	ให้ยกเลิก
	 (1)	ประกาศของคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	31	ลงวันที่	2๙	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2๕๐1	และ
	 (2)	ประกาศของคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	22๗	ลงวันที่	1๘	ตุลาคม	พ.ศ.	2๕1๕
	 บรรดาบทกฎหมาย	กฎ	และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติ
นี้	หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้	ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๔/ตอนที่ ๓๘/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๔ พฤษภาคม ๒๕๒๐
[๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนที่ ๒๐๑/ฉบับพิเศษ หน้า ๒๑๑/๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
[๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘/ตอนที่ ๑๑๐ ก/หน้า ๑/๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
[๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที่ ๑๐ ก/หน้า ๔๗/๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
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 มาตรา ๔	ในพระราชบัญญัตินี้
 “ผู้ขอรับการส่งเสริม”	หมายความว่า	ผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราช
บัญญัตินี้
 “ผู้ได้รับการส่งเสริม”	หมายความว่า	ผู้ได้รับบัตรส่งเสริมตามพระราชบัญญัตินี้
 “เคร่ืองจักร”	 หมายความว่า	 เครื่องจักรท่ีจ�าเป็นต้องใช้ในกิจการที่ ได้รับการ
ส่งเสริมและเครื่องจักรท่ีจ�าเป็นต้องใช้ในการก่อสร้างโรงงาน	 ซึ่งรวมถึงส่วนประกอบ	
อุปกรณ์	เครื่องมือ	เครื่องใช้	และโครงโรงงานส�าเร็จรูปที่น�ามาติดตั้งเป็นโรงงานด้วย
 “คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 “กรรมการ”	หมายความว่า	กรรมการส่งเสริมการลงทุน	และหมายความรวมถึง
ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน	และรองประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุนด้วย
 “ที่ปรึกษา”	หมายความว่า	ที่ปรึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 “เลขาธิการ”	หมายความว่า	เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 “ส�านักงาน”	หมายความว่า	ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 “พนักงานเจ้าหน้าที่”	 หมายความว่า	 ผู ้ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
 
 มาตรา ๕[๕]	ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้	และให้มีอ�านาจแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๑
คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่

 มาตรา ๖	 ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนคณะหนึ่งประกอบด้วย	 นายก
รัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นรองประธาน
กรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสิบคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ	กับเลขาธิการ
เป็นกรรมการและเลขานุการ	มีอ�านาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
	 นายกรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกไม่เกินห้าคนเป็นที่ปรึกษาได้
 
 มาตรา ๗[6]	กรรมการหรือที่ปรึกษาอยู่ในต�าแหน่งคราวละสองปี
	 ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการหรือท่ีปรึกษาในระหว่างท่ีกรรมการหรือที่ปรึกษาซึ่ง
แต่งต้ังไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต�าแหน่ง	ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งซ่อม	ให้ผู ้

[๕] แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช 
๒๕๕๗

[๖] แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐
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ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการหรือที่ปรึกษาซ่ึงแต่งต้ังไว้
แล้วนั้น
	 เมื่อครบก�าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง	 หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการหรือท่ี
ปรึกษาขึ้นใหม่ให้กรรมการหรือที่ปรึกษาซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระน้ันอยู่ในต�าแหน่งเพื่อ
ด�าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการหรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
	 กรรมการหรือที่ปรึกษาซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
 
 มาตรา ๘	นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระตามมาตรา	๗	วรรคหนึ่ง	กรรมการ
หรือที่ปรึกษาพ้นจากต�าแหน่ง	เมื่อ
	 (1)	ตาย
	 (2)	ลาออก
	 (3)	นายกรัฐมนตรีให้ออก
	 (4)	เป็นบุคคลล้มละลาย
	 (๕)	เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
	 (6)	ได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก	เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิด
ที่เป็นลหุโทษ	หรือความผิดอันได้กระท�าโดยประมาท
	 เมื่อกรรมการหรือที่ปรึกษาพ้นจากต�าแหน่งตามวรรคหนึ่ง	นายกรัฐมนตรีอาจแต่งตั้ง
ผู้อื่นเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาแทนได้
 
 มาตรา ๙	ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมกรรมการ
	 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ�านวน
กรรมการทั้งหมด	จึงเป็นองค์ประชุม
	 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม	ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ใน
ที่ประชุมหรือไม่อาจมาประชุมได้	ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม	ถ้ารอง
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจมาประชุมได้ด้วย	ให้กรรมการซ่ึงมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
	 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
	 กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน	ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 
 มาตรา ๑๐	 ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้	 ให้รองประธาน
กรรมการรักษาการแทน	ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ได้	ให้เลขาธิการเป็นผู้เรียกประชุมกรรมการ	เพื่อให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นผู้
รักษาการแทนประธานกรรมการ
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 มาตรา ๑๑	ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี	คณะกรรมการจะมอบอ�านาจ
ให้ส�านักงานกระท�าการใด	ๆ	แทน	หรือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ	เพื่อให้กระท�าการใด	ๆ	
ตามที่มอบหมาย	หรือเรียกบุคคลใดซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริง	ค�าอธิบาย	ค�าแนะน�า	หรือ
ความเห็นก็ได้
	 ให้น�ามาตรา	๙	มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
	 เมื่อส�านักงานหรือคณะอนุกรรมการได้กระท�าการไปแล้วตามวรรคหนึ่ง	ต้องรายงาน
ให้คณะกรรมการทราบด้วย
 
 มาตรา ๑๑/๑[๗]	เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการส่งเสริมการลงทุน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัตินี้	และเพื่อให้การให้สิทธิและประโยชน์แก่
ผู้ได้รับการส่งเสริมเป็นไปอย่างเหมาะสม	ชัดเจน	และโปร่งใส	ให้คณะกรรมการจัดให้มีการ
ประเมินผลการส่งเสริมการลงทุนอย่างน้อยทุกสองปี	โดยให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ด�าเนินการ	
แล้วให้ส�านักงานรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการและเปิดเผยให้ประชาชนทราบ
ต่อไป
	 การประเมินผลการส่งเสริมการลงทุนตามวรรคหน่ึง	ต้องแสดงให้เห็นถึงประโยชน์
ในทางเศรษฐกิจและสังคมที่ประเทศได้รับ	รวมทั้งความคุ้มค่าของการส่งเสริมการลงทุน	
ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�าหนด
 
 มาตรา ๑๒	ให้กรรมการ	ที่ปรึกษา	และอนุกรรมการได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
ตามที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด
 
 มาตรา ๑๓	 ส�านักงานมีเลขาธิการเป็นผู ้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการ	ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี	และให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและ
ปฏิบัติราชการและจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้
	 ให้เลขาธิการ	รองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการ	เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
	 ส�านักงานมีอ�านาจและหน้าที่	ดังต่อไปนี้
	 (1)	ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
	 (2)	 ด�าเนินการโฆษณาเผยแพร่บรรยากาศการลงทุนและชักจูงให้มีการลงทุน
ในกิจการที่ส�าคัญและเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และความมั่นคงของประเทศ
	 (3)	จัดให้มีศูนย์บริการลงทุนส�าหรับผู้สนใจลงทุนและผู้ลงทุนในการจัดให้ได้มาซ่ึง
การอนุญาตและการให้ใช้บริการต่าง	ๆ	ที่เก่ียวกับการลงทุน	ซึ่งรวมถึงการอ�านวยความ
สะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สนใจลงทุนในการเตรียมโครงการลงทุน	 การหาผู้ร่วม
ลงทุน	และการด�าเนินการตามโครงการลงทุน

[๗] เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐
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	 (4)	วิเคราะห์โครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน	ตรวจสอบและควบคุม	ตลอดจน
ประเมินผลการลงทุนตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริม
	 (๕)	ศึกษาค้นคว้าหาลู่ทางในการลงทุน	จัดท�ารายงานความเหมาะสมของการลงทุน	
และวางแผนส่งเสริมการลงทุน
	 (6)	ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในราชอาณาจักร
	 (๗)	ปฏิบัติหน้าที่อื่นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้
 
 มาตรา ๑๓/๑[๘]	ในกรณีที่จะต้องมีการตรวจสอบ	ควบคุม	และประเมินผลกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริม	 การใช้สิทธิและประโยชน์ต่าง	 ๆ	 รวมทั้งการใช้สิทธิและประโยชน์
ส�าหรับเครื่องจักร	หรือวัตถุดิบและวัสดุจ�าเป็นเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี	ส�านักงาน
อาจมอบหมายให้บุคคลใดเป็นผู ้ด�าเนินการและจัดท�ารายงานผลการด�าเนินการแทน
ส�านักงานก็ได้	ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�าหนด
 
 มาตรา ๑๔	ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ�านาจเข้าไปในสถานที่ของผู้ขอรับการส่งเสริม	
และผู้ได้รับการส่งเสริมในระหว่างเวลาท�าการเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงหรือเพื่อตรวจสอบ
เอกสารหรือสิ่งของใด	 ๆ	 ที่เกี่ยวกับกิจการที่ขอรับการส่งเสริมหรือกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมจากบุคคลซึ่งอยู่ในสถานที่นั้นได้ตามความจ�าเป็น
	 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะเข้าไปในสถานที่ตามวรรคหนึ่ง	ถ้าไม่เป็นการเร่งด่วน	
ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับการส่งเสริมหรือผู้ได้รับการส่งเสริมทราบล่วงหน้าตามสมควร
 
 มาตรา ๑๕	 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา	14	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตร
ประจ�าตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง

หมวด ๒
การขอและการให้การส่งเสริม

 มาตรา ๑๖[๙]	กิจการที่คณะกรรมการจะพึงให้การส่งเสริมการลงทุนได้	ต้องเป็น
กิจการที่ส�าคัญและเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และความมั่นคงของประเทศ	
กิจการที่ใช้ทุน	แรงงาน	หรือบริการในอัตราสูง	หรือกิจการที่ใช้ผลิตผลการเกษตร	หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ	ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ากิจการน้ันยังไม่มีในราชอาณาจักร	
หรือมีในราชอาณาจักรไม่เพียงพอ	หรือกรรมวิธีการผลิตยังไม่ทันสมัย

[๘] เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐
[๙] แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐
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	 ให้คณะกรรมการประกาศก�าหนดประเภทและขนาดของกิจการที่จะให้การส่งเสริม
การลงทุน	โดยจะก�าหนดเงื่อนไขในการให้การส่งเสริมไว้ด้วยก็ได้	และจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือ
ยกเลิกเงื่อนไขดังกล่าวในเวลาใดก็ได้
	 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า	กิจการใดที่ได้ประกาศให้การส่งเสริมการ
ลงทุนตามวรรคสองหมดความจ�าเป็นที่จะต้องให้การส่งเสริมการลงทุนต่อไปแล้ว	คณะ
กรรมการจะประกาศงดให้การส่งเสริมการลงทุนกิจการนั้นไว้ชั่วคราว	หรือเป็นการถาวรก็ได้
 
 มาตรา ๑๗	ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ได้รับการส่งเสริม	ต้องย่ืนค�าขอรับการส่งเสริมต่อ
ส�านักงานตามหลักเกณฑ์	วิธีการและแบบที่เลขาธิการก�าหนด	พร้อมด้วยโครงการลงทุนที่
ขอรับการส่งเสริม
	 ผู้ได้รับการส่งเสริมต้องเป็นบริษัท	มูลนิธิ	หรือสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้น
	 การขอรับการส่งเสริมก่อนจัดตั้งเป็นบริษัท	มูลนิธิ	หรือสหกรณ์ตามวรรคสอง	ให้
กระท�าได้ตามหลักเกณฑ์	วิธีการและแบบที่เลขาธิการก�าหนด
 
 มาตรา ๑๘	โครงการลงทุนที่คณะกรรมการจะให้การส่งเสริมได้ต้องเป็นโครงการ
ลงทุนที่มีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี	ทั้งนี้	ให้พิจารณาถึง
	 (1)	จ�านวนผู้ผลิตและก�าลังผลิตในกิจการที่มีอยู่แล้วในราชอาณาจักร	เปรียบเทียบ
กับประมาณการความต้องการและขนาดก�าลังผลิตที่จะส่งเสริมให้เกิดหรือเพิ่มขึ้น
	 (2)	โอกาสที่กิจการนั้นจะขยายตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่ผลิตหรือประกอบ
ได้ในราชอาณาจักร	และที่จะสนับสนุนให้มีการผลิตหรือประกอบในราชอาณาจักร
	 (3)	ปริมาณและอัตราการใช้ทรัพยากร	รวมท้ังทุน	วัตถุดิบหรือวัสดุจ�าเป็น	และ
แรงงานหรือบริการอย่างอื่นที่มีอยู่ในราชอาณาจักร
	 (4)	จ�านวนเงินตราต่างประเทศที่จะประหยัดหรือสงวนไว้ได้	และที่จะน�าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร
	 (๕)	ความเหมาะสมของกรรมวิธีการผลิตหรือประกอบ
	 (6)	หลักเกณฑ์อื่นที่คณะกรรมการเห็นว่าจ�าเป็นและเหมาะสม
 
 มาตรา ๑๙	โครงการลงทุนที่คณะกรรมการจะให้การส่งเสริมได้ต้องเป็นโครงการ
ลงทุนที่มีมาตรการอันสมควรท่ีจะป้องกันและควบคุมมิให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพสิ่ง
แวดล้อม	ทั้งน้ี	เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการด�ารงชีพของประชาชนและความสมบูรณ์สืบไปของ
มนุษย์และธรรมชาติ
 
 มาตรา ๒๐[1๐]	ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้การส่งเสริมแก่ผู้ขอรับ

[๑๐] มาตรา ๒๐(๔), (๑๘) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐

- ๖ -



การส่งเสริมรายใดแล้ว	คณะกรรมการจะก�าหนดเงื่อนไขไว้ในบัตรส่งเสริม	เพื่อให้ผู้ได้รับ
การส่งเสริมรายนั้นต้องปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องดังต่อไปนี้ด้วยก็ได้
	 (1)	จ�านวนทุนและแหล่งที่มาของทุน
	 (2)	สัญชาติและจ�านวนผู้ถือหุ้น
	 (3)	ขนาดของกิจการซึ่งรวมถึงชนิดผลิตภัณฑ์	ผลิตผลหรือการให้บริการ	กรรมวิธี	
การผลิตหรือประกอบ	และก�าลังผลิตหรือประกอบ
	 (4)	(ยกเลิก)
	 (๕)	สัญชาติและจ�านวนคนงาน	ช่างฝีมือ	และผู้ช�านาญการ
	 (6)	การฝึกและใช้ก�าลังคนในการปฏิบัติงาน
	 (๗)	การป้องกันและควบคุมมิให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	 (๘)	ระยะเวลาที่จะต้องเริ่มปฏิบัติตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริม
	 (๙)	ระยะเวลาที่จะต้องสั่งซื้อเครื่องจักร
	 (1๐)	ระยะเวลาที่จะต้องน�าเครื่องจักรเข้ามาในราชอาณาจักร
	 (11)	ระยะเวลาที่จะต้องส่งเคร่ืองจักรที่น�าเข้ามาในราชอาณาจักรกลับออกไปภาย
หลังเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว
	 (12)	การขยายระยะเวลาตาม	(๘)	(๙)	(1๐)	หรือ	(11)
	 (13)	วันเปิดด�าเนินการ
	 (14)	การรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการและการด�าเนินงาน
	 (1๕)	การรายงานผลการปฏิบัติงานของช่างฝีมือและผู้ช�านาญการซึ่งเป็นคนต่างด้าว	
ว่าได้ฝึกอบรมให้คนไทยได้รับความรู้ความช�านาญเพียงไร
	 (16)	การก�าหนดให้ผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่ผลิต	ประกอบ	หรือส่งออก	เป็นไปตาม
มาตรฐานที่คณะกรรมการหรือทางราชการก�าหนด
	 (1๗)	การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่ผลิตหรือประกอบหรือการให้บริการ
	 (1๘)	(ยกเลิก)
	 (1๙)	การให้น�าเงิน	หนังสือสัญญาค�้าประกันของธนาคารหลักทรัพย์รัฐบาลไทย	หรือ
หลักประกันอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร	มอบแก่ส�านักงานเพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�าหนด
	 (2๐)	เรื่องอื่นที่เกี่ยวกับการอ�านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่	การให้	การใช้	
หรือการควบคุมการใช้สิทธิและประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้
 
 มาตรา ๒๑	เมื่อคณะกรรมการมีมติให้การส่งเสริมแก่ผู้ขอรับการส่งเสริมรายใดแล้ว	
ส�านักงานต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับการส่งเสริมรายนั้นทราบมติของคณะกรรมการภายใน
สิบห้าวัน	นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติพร้อมด้วยเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�าหนด
	 ถ้าผู ้ขอรับการส่งเสริมยอมรับการส่งเสริมตามวรรคหนึ่ง	 ต้องมีหนังสือตอบให้
ส�านักงานทราบภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่รับหนังสือนั้น

- ๗ -



	 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร	ให้เลขาธิการมีอ�านาจขยายเวลาตามวรรคสองออกไปได้
ไม่เกินสามครั้ง	ครั้งละไม่เกินหนึ่งเดือน
 
 มาตรา ๒๒	ผู้ขอรับการส่งเสริมซึ่งตอบรับการส่งเสริมตามมาตรา	21	แล้ว	ต้อง
รายงานผลการเริ่มปฏิบัติงานตามโครงการท่ีได้รับการส่งเสริมให้ส�านักงานทราบตามแบบ
และวิธีการที่เลขาธิการก�าหนดภายในหกเดือนนับแต่วันที่ตอบรับการส่งเสริม
	 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร	ให้เลขาธิการมีอ�านาจขยายเวลาตามวรรคหนึ่งออกไปได้
ไม่เกินสามครั้ง	ครั้งละไม่เกินสี่เดือน	และรายงานให้คณะกรรมการทราบทุกครั้ง
	 เมื่อเลขาธิการพิจารณาเห็นว่าผู ้ขอรับการส่งเสริมสามารถจะด�าเนินการตาม
โครงการที่ได้รับการส่งเสริมแล้ว	ให้ออกบัตรส่งเสริมให้แก่ผู้นั้นโดยมิชักช้า
 
 มาตรา ๒๓	บัตรส่งเสริมให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการก�าหนด
	 ให้เลขาธิการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในบัตรส่งเสริม
	 การแก้ไขบัตรส่งเสริมให้กระท�าโดยมติคณะกรรมการ	และให้เลขาธิการลงลายมือ
ชื่อในบัตรส่งเสริมที่แก้ไข	มอบให้ผู้ได้รับการส่งเสริมโดยมิชักช้า
 

หมวด ๓
สิทธิและประโยชน์

 มาตรา ๒๔	 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเพียงเท่าที่พระราชบัญญัติ
นี้มิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น	 ให้คณะกรรมการมีอ�านาจอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามา
ในราชอาณาจักรเพ่ือศึกษาลู ่ทางการลงทุนหรือกระท�าการอื่นใดท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
การลงทุนได้ตามก�าหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร
	 การขออนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการและแบบที่คณะกรรมการก�าหนด	
และในการอนุญาตคณะกรรมการจะก�าหนดเงื่อนไขตามที่พิจารณาเห็นสมควรไว้ด้วยก็ได้
 
 มาตรา ๒๕	ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเพียงเท่าที่พระราชบัญญัติน้ี
มิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น	ให้ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับอนุญาตน�าคนต่างด้าวซึ่งเป็น
	 (1)	ช่างฝีมือ
	 (2)	ผู้ช�านาญการ
	 (3)	คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลใน	(1)	และ	(2)

- ๘ -



	 เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�านวนและก�าหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักร
เท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร	แม้ว่าจะเกินอัตราจ�านวนหรือระยะเวลาให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

 มาตรา ๒๖	 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการท�างานของคนต่างด้าวเพียงเท่าที่
พระราชบัญญัตินี้มิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น	ให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา	24	
และคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�านาญการที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตาม
มาตรา	2๕	ได้รับอนุญาตท�างานเฉพาะต�าแหน่งหน้าที่การท�างานที่คณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
 
 มาตรา ๒๗	ผู้ได้รับการส่งเสริมจะได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อประกอบ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามจ�านวนท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร	แม้ว่า
จะเกินก�าหนดที่จะพึงมีได้ตามกฎหมายอื่น
	 ในกรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมซึ่งเป็นคนต่างด้าวตามประมวลกฎหมายที่ดินเลิกกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมหรือโอนกิจการนั้นให้แก่ผู้อ่ืน	ผู้ได้รับการส่งเสริมต้องจ�าหน่ายที่ดินที่
ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เลิกหรือโอนกิจการ	มิฉะนั้นให้อธิบดี
กรมที่ดินมีอ�านาจจ�าหน่ายที่ดินนั้นตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 
 มาตรา ๒๘[11]	 ผู้ได้รับการส่งเสริมจะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักร
ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	 แต่เคร่ืองจักรนั้นต้องไม่เป็นเครื่องจักรที่ผลิตหรือ
ประกอบได้ในราชอาณาจักร	ซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียงกันกับชนิดที่ผลิตในต่างประเทศ	และมี
ปริมาณเพียงพอที่จะจัดหามาใช้ได้
 
 มาตรา ๒๙[12]	เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า	การให้การส่งเสริมแก่กิจการใด	
หรือแก่ผู้ขอรับการส่งเสริมรายใดไม่สมควรให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา	2๘	คณะ
กรรมการจะให้การส่งเสริมแก่กิจการนั้นหรือผู้ขอรับการส่งเสริมรายนั้น	และรายต่อ	ๆ	ไป	
โดยให้ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าส�าหรับเคร่ืองจักรเพียงกึ่งหนึ่ง	หรือจะไม่ให้ได้รับยกเว้น
อากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักรเลยก็ได้
 
 มาตรา ๓๐[13]	ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร	คณะกรรมการจะให้ผู้ได้รับการส่งเสริม
ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าไม่เกินร้อยละเก้าสิบของอัตราปกติ	 ส�าหรับวัตถุดิบหรือวัสดุ
จ�าเป็นที่น�าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ผลิต	 ผสมหรือประกอบในกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมมีก�าหนดเวลาคราวละไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่คณะกรรมการก�าหนด	แต่วัตถุดิบหรือ

[๑๑] แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๑๒] แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๑๓] แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔

- ๙ -



วัสดุจ�าเป็นนั้นต้องไม่เป็นของที่ผลิตหรือมีก�าเนิดในราชอาณาจักรซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียงกัน
กับชนิดที่จะน�าเข้ามาในราชอาณาจักรและมีปริมาณเพียงพอที่จะจัดหามาใช้ได้
	 ทั้งนี้	ตามชนิด	ปริมาณ	ระยะเวลา	เงื่อนไข	และวิธีการที่คณะกรรมการก�าหนด
 
 มาตรา ๓๐/๑[14]	 เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	คณะกรรมการอาจอนุญาตให้
ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับของท่ีผู้ได้รับการส่งเสริมน�าเข้ามาเพื่อใช้
ในการวิจัยและพัฒนา	รวมท้ังการทดสอบท่ีเกี่ยวข้อง	 ท้ังน้ี	ตามที่คณะกรรมการประกาศ
ก�าหนด
 
 มาตรา ๓๑[1๕]	ผู้ได้รับการส่งเสริมจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไร
สุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด	
ทั้งนี้	ให้พิจารณาก�าหนดเป็นสัดส่วนของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน	ซึ่ง
ต้องมีก�าหนดเวลาไม่เกินแปดปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
	 ในกรณีที่กิจการใดเป็นกิจการท่ีมีความส�าคัญและเป็นประโยชน์ต ่อประเทศ
เป็นพิเศษตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด	ให้ผู้ได้รับการส่งเสริมในกิจการดังกล่าว
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมมีก�าหนดเวลาตามที่คณะกรรมการก�าหนด	ซึ่งต้องไม่เกินแปดปีนับแต่วันที่เร่ิมมี
รายได้จากการประกอบกิจการนั้น
	 รายได้ที่ต้องน�ามาค�านวณก�าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง	แล้วแต่กรณี	ให้รวมถึงรายได้จากการจ�าหน่ายผลพลอยได้และรายได้จากการ
จ�าหน่ายสินค้ากึ่งส�าเร็จรูปตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
	 ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง	แล้วแต่กรณี	คณะกรรมการอาจอนุญาตให้ผู้ได้รับการส่งเสริม
น�าผลขาดทุนประจ�าปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลัง
ระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีก�าหนดเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันพ้นก�าหนดเวลา
นั้น	โดยจะเลือกหักจากก�าไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้
	 การค�านวณเงินลงทุนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะ
กรรมการประกาศก�าหนด
 
 มาตรา ๓๑/๑[16]	เพื่อส่งเสริมศักยภาพและการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศส�าหรับกิจการท่ีใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง	หรือกิจการวิจัยและพัฒนา	
ตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด	คณะกรรมการอาจอนุญาตให้ผู้ได้รับการส่งเสริม
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการที่ ได้รับ

[๑๔] เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐
[๑๕] แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔
[๑๖] เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐

- ๑๐ -



การส่งเสริมมีก�าหนดเวลาไม่เกินสิบสามปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
นั้น	ทั้งนี้	การยกเว้นดังกล่าวอาจก�าหนดเป็นสัดส่วนของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียนด้วยก็ได้
	 รายได้ที่ต้องน�ามาค�านวณก�าไรสุทธิที่ ได้จากการประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง	
ให้รวมถึงรายได้จากการจ�าหน่ายผลพลอยได้และรายได้จากการจ�าหน่ายสินค้ากึ่งส�าเร็จรูป
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
	 ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตามวรรคหนึ่ง	คณะกรรมการอาจอนุญาตให้ผู้ได้รับการส่งเสริมน�าผลขาดทุนประจ�าปีที่
เกิดขึ้นในระหว่างเวลาน้ันไปหักออกจากก�าไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	มีก�าหนดเวลาไม่เกินห้าปี	นับแต่วันพ้นก�าหนดเวลานั้น	โดยจะเลือกหัก
จากก�าไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้
	 การค�านวณเงินลงทุนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะ
กรรมการประกาศก�าหนด
 
 มาตรา ๓๑/๒[1๗]	 ในกรณีท่ีผู้ได้รับการส่งเสริมไม่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษี
เงินได้นิติบุคคลคณะกรรมการอาจอนุญาตให้ผู้ได้รับการส่งเสริมหักเงินที่ใช้ไปในการลงทุน
ในการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมจากก�าไรสุทธิรวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของ
เงินที่ลงทุนแล้วในกิจการนั้น	โดยผู้ได้รับการส่งเสริมจะเลือกหักจากก�าไรสุทธิของปีใดปีหนึ่ง
หรือหลายปีก็ได้	ภายในสิบปีนับแต่วันที่มีรายได้จากการประกอบกิจการ	นอกเหนือไปจาก
การหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ	ทั้งนี้	ตามเงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด
 
 มาตรา ๓๒[1๘]	ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า	การให้การส่งเสริมแก่กิจการ
ใดหรือแก่ผู ้ขอรับการส่งเสริมรายใดไม่สมควรให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม
มาตรา	31	และมาตรา	31/1	คณะกรรมการจะให้การส่งเสริมแก่กิจการนั้นหรือผู้ขอรับการ
ส่งเสริมรายนั้นและรายต่อ	ๆ	ไป	โดยไม่ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือให้ได้รับลด
หย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนแทนการได้รับการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลก็ได้	การลดหย่อนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าวให้ลดหย่อนในอัตราไม่
เกินร้อยละห้าสิบของอัตราปกติมีก�าหนดเวลาไม่เกินสิบปีตามที่คณะกรรมการก�าหนด
 
 มาตรา ๓๒/๑[1๙]	การค�านวณก�าไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของผู้ได้รับการส่งเสริมซึ่ง
ได้รับสิทธิและประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลให้เป็นไปตามประมวลรัษฎากร
 

[๑๗] เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐
[๑๘] แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐
[๑๙] เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐

- ๑๑ -



 มาตรา ๓๓	ค่าแห่งกู๊ดวิลล์	ค่าแห่งลิขสิทธิ์	หรือสิทธิอย่างอื่นจากผู้ได้รับการส่งเสริม
ตามสัญญาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ	ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค�านวณเพื่อ
เสียภาษีเงินได้มีก�าหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ผู้ได้รับการส่งเสริมเริ่มมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก�าหนด
 
 มาตรา ๓๔[2๐]	เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	ซ่ึงได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา	31	และมาตรา	31/1	ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค�านวณ
เพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่	ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
	 เงินปันผลที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามวรรคหนึ่ง	ถ้าได้จ่ายภายในหกเดือนนับแต่วัน
พ้นระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ก็ให้ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง
 
 มาตรา ๓๕[21]	 เพื่อส่งเสริมการลงทุนในท้องที่หรือเขตพื้นที่ใด	 คณะกรรมการ
จะก�าหนดท้องที่หรือเขตพื้นท่ีนั้นเป็นเขตส่งเสริมการลงทุนก็ได้โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
	 นอกจากสิทธิและประโยชน์ตามมาตราอื่น	คณะกรรมการมีอ�านาจให้ผู้ได้รับการ
ส่งเสริมที่ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมในท้องที่หรือเขตพื้นที่ที่ก�าหนดตามวรรคหน่ึง	
ได้รับสิทธิและประโยชน์พิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง	ดังต่อไปนี้
	 (1)	การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตรา
ร้อยละห้าสิบของอัตราปกติมีก�าหนดเวลาไม่เกินห้าปี	โดยนับจากวันที่ก�าหนดระยะเวลาตาม
มาตรา	31	วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง	แล้วแต่กรณี	ส้ินสุดลง	หรือนับจากวันที่เริ่มมีรายได้
จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมในกรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมไม่ได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล
	 (2)	การอนุญาตให้หักค่าขนส่ง	ค่าไฟฟ้า	และค่าประปาสองเท่าของจ�านวนเงินท่ี
ผู้ได้รับการส่งเสริมได้เสียไปเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม	เพื่อ
ประโยชน์ในการค�านวณภาษีเงินได้นิติบุคคล	ทั้งนี้	ตามเงื่อนไข	วิธีการ	และระยะเวลาที่
คณะกรรมการก�าหนด
	 (3)	การอนุญาตให้หักเงินที่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในการติดต้ังหรือก่อสร้าง
สิ่งอ�านวยความสะดวกในการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมตามหลักเกณฑ์ที่คณะ
กรรมการพิจารณาก�าหนดจากก�าไรสุทธิรวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละยี่สิบห้าของเงินที่ลงทุนแล้ว	
ในการนั้น	โดยผู้ได้รับการส่งเสริมจะเลือกหักจากก�าไรสุทธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีก็ได้
ภายในสิบปีนับแต่วันที่มีรายได้จากการลงทุน	 ท้ังนี้	นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคา
ตามปกติ

[๒๐] แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐
[๒๑] แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔

- ๑๒ -



 มาตรา ๓๖[22]	คณะกรรมการอาจให้ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับสิทธิและประโยชน์
พิเศษด้านส่งออกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง	ดังต่อไปนี้
	 (1)	การยกเว้นอากรขาเข้า	ส�าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�าเป็นที่ต้องน�าเข้ามาจากต่าง
ประเทศเพื่อใช้	ผลิต	ผสม	หรือประกอบผลิตภัณฑ์หรือผลิตผล	เฉพาะที่ใช้ในการส่งออก
	 (2)	การยกเว้นอากรขาเข้า	ส�าหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมน�าเข้ามาเพื่อส่งกลับ
ออกไป
	 (3)	การยกเว้นอากรขาออก	ส�าหรับผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่ผู้ได้รับการส่งเสริมผลิต
หรือประกอบ
	 การให้สิทธิและประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง	 ให้เป็นไปตามเงื่อนไข	วิธีการ	และระยะ
เวลาที่คณะกรรมการก�าหนด	โดยมิให้น�ากฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรมาใช้บังคับแก่
ผู้ได้รับการส่งเสริมซ่ึงได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการตามมาตราน้ี	เว้นแต่คณะกรรมการ
จะก�าหนดเป็นอย่างอื่น	ในกรณีเช่นนี้	ให้น�ากฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรมาใช้บังคับ
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
 
 มาตรา ๓๗	 ผู้ได้รับการส่งเสริมหรือผู้ลงทุนในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม	 ซึ่งมี
ภูมิล�าเนานอกราชอาณาจักรจะได้รับอนุญาตให้น�าหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็น
เงินตราต่างประเทศได้	เมื่อเงินนั้นเป็น
	 (1)	 เงินทุนที่ผู ้ได้รับการส่งเสริมน�าเข้ามาในราชอาณาจักรและเงินปันผลหรือ
ผลประโยชน์อื่นที่เกิดจากเงินทุนนั้น
	 (2)	เงินกู้ต่างประเทศท่ีผู้ได้รับการส่งเสริมน�ามาลงทุนในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
ตามสัญญาที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ	รวมทั้งดอกเบี้ยของเงินกู้ต่างประเทศนั้น
	 (3)	เงินที่ผู้ได้รับการส่งเสริมมีข้อผูกพันกับต่างประเทศตามสัญญาเก่ียวกับการใช้
สิทธิและบริการต่าง	ๆ	ในการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน	และสัญญานั้น
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
	 ในกรณีที่ระยะเวลาใดดุลการช�าระเงินต้องประสบความยุ่งยาก	 จ�าเป็นต้องสงวน
เงินตราต่างประเทศให้มีส�ารองไว้ตามสมควร	ธนาคารแห่งประเทศไทยจะจ�ากัดการน�าหรือ
ส่งเงินน้ันออกนอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อผลดังกล่าวน้ันก็ได้	 แต่จะไม่จ�ากัด
การส่งเงินทุนที่น�าเข้ามาในราชอาณาจักรต�่ากว่าร้อยละยี่สิบต่อปีถ้าการส่งเงินน้ันกระท�า
ภายหลังที่น�าเข้ามาแล้วเป็นเวลาสองปี	และจะไม่จ�ากัดการส่งเงินปันผลต�่ากว่าร้อยละสิบห้า
ต่อปีของเงินทุนที่น�าเข้ามาในราชอาณาจักร

[๒๒] แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐

- ๑๓ -



หมวด ๔
เครื่องจักร วัตถุดิบและวัสดุจ�าเป็น

 มาตรา ๓๘	บรรดาเครื่องจักร	วัตถุดิบหรือวัสดุจ�าเป็นซึ่งเป็นของที่สั่งหรือน�าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร	และเป็นของท่ีพึงได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าตามพระราชบัญญัติ
นี้	คณะกรรมการมีอ�านาจส่ังกรมศุลกากรส่งมอบของนั้นให้แก่ผู้ขอรับการส่งเสริมซึ่งตอบ
รับการส่งเสริมตามมาตรา	21	แล้ว	หรือผู้ได้รับการส่งเสริม	แล้วแต่กรณี	โดยถือเอาการ
ค�้าประกันของธนาคารพาณิชย์ในราชอาณาจักรแทนการวางเงินเป็นประกันการช�าระอากร
ขาเข้าได้	

 มาตรา ๓๙	 ในกรณีที่ผู ้ได้รับการส่งเสริมไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การน�าเครื่องจักรเข้ามาในราชอาณาจักร	หรือการยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าส�าหรับ
เครื่องจักรตามที่ก�าหนดไว้ในบัตรส่งเสริม	 เมื่อคณะกรรมการเห็นว่ามีเหตุอันควรแก้ไข
เงื่อนไขนั้น	ให้คณะกรรมการมีอ�านาจแก้ไขเงื่อนไขนั้นได้	และถ้าได้มีการน�าเคร่ืองจักรนั้น
เข้ามาโดยชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยศุลกากรแล้ว	คณะกรรมการจะก�าหนดให้การแก้ไขน้ัน
มีผลย้อนหลังไปจนถึงวันน�าเข้าก็ได้	ทั้งนี้	ไม่ว่าการน�าเข้าน้ันเกิดขึ้นก่อนหรือในหรือหลัง
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
 
 มาตรา ๔๐	ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการก�าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าห้าปี	แต่ไม่เกิน
สิบห้าปี	ห้ามมิให้ผู้ได้รับการส่งเสริม
	 (1)	ใช้เครื่องจักรที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าเพื่อ
การอ่ืนนอกจากกิจการที่ผู ้ได้รับการส่งเสริมได้รับการส่งเสริม	 หรือยินยอมให้ผู ้อื่นใช้
เครื่องจักรนั้น
	 (2)	 ย้ายโรงงานหรือสถานท่ีประกอบกิจการไปตั้งหรือด�าเนินการในท้องที่ อ่ืน	
นอกจากที่ก�าหนดในบัตรส่งเสริม
	 ทั้งนี้	เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการตามมาตรา	41
 
 มาตรา ๔๑	คณะกรรมการมีอ�านาจอนุญาตให้ผู้ได้รับการส่งเสริมจ�านอง	จ�าหน่าย	
โอน	ให้เช่า	น�าไปใช้ในการอื่นหรือให้บุคคลอื่นใช้เครื่องจักรที่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษี
อากรตามมาตรา	2๘	หรือมาตรา	2๙	หรือย้ายโรงงานหรือสถานที่ประกอบกิจการไปต้ัง
หรือด�าเนินการในท้องที่อื่น
	 การอนุญาตจะท�าเป ็นหนังสือหรือแก้ไขบัตรส่งเสริม	 โดยระบุเ ง่ือนไขและ
รายละเอียดในการอนุญาตไว้ด้วยก็ได้

- ๑๔ -



	 ห้ามมิให้น�ากฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรมาใช้บังคับแก่ผู้ได้รับการส่งเสริมซึ่ง
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการตามมาตรานี้	 เว้นแต่คณะกรรมการจะก�าหนดเป็นอย่างอื่น	
ในกรณีเช่นนี้	ให้น�ากฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
 
 มาตรา ๔๒	 ในกรณีท่ีผู ้ได้รับการส่งเสริมจ�านองเครื่องจักรที่ ได้รับยกเว้นหรือ
ลดหย่อนภาษีอากร	และผู้รับจ�านองซึ่งมิได้เป็นผู้ได้รับการส่งเสริมบังคับจ�านองเครื่องจักร
นั้นก่อนพ้นก�าหนดเวลาที่คณะกรรมการก�าหนดตามมาตรา	4๐	ให้น�ากฎหมายว่าด้วยพิกัด
อัตราศุลกากรมาใช้บังคับแก่ผู ้รับจ�านองโดยให้ถือว่าผู ้รับจ�านองน้ันเป็นผู้น�าของเข้าซ่ึง
สิ้นสิทธิในการได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรส�าหรับเครื่องจักรนั้นในวันรับโอน
 

หมวด ๕
หลักประกันและการคุ้มครอง

 มาตรา ๔๓	รัฐจะไม่โอนกิจการของผู้ได้รับการส่งเสริมมาเป็นของรัฐ
 
 มาตรา ๔๔	รัฐจะไม่ประกอบกิจการขึ้นใหม่แข่งขันกับผู้ได้รับการส่งเสริม
 
 มาตรา ๔๕	รัฐจะไม่ท�าการผูกขาด	การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลชนิดเดียวกัน	
หรือคล้ายคลึงกันกับที่ผู้ได้รับการส่งเสริมผลิตหรือประกอบได้
 
 มาตรา ๔๖	รัฐจะไม่ควบคุมราคาจ�าหน่ายของผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่ได้จากกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และความมั่นคง
ของประเทศ	แต่จะไม่ก�าหนดราคาจ�าหน่ายให้ต�่ากว่าราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 
 มาตรา ๔๗	ผู้ได้รับการส่งเสริมจะได้รับอนุญาตให้ส่งออกนอกราชอาณาจักรได้
เสมอไปซ่ึงผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่ได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	เว้นแต่ใน
กรณีจ�าเป็นในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และความมั่นคงของประเทศ
 
 มาตรา ๔๘[23]	รัฐจะไม่อนุญาตให้ส่วนราชการ	องค์การของรัฐบาล	หรือรัฐวิสาหกิจ	
น�าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า	ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลชนิดใดท่ี
คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็นชนิดเดียวกันกับที่ผู้ได้รับการส่งเสริมผลิตหรือประกอบได้
โดยมีคุณภาพใกล้เคียงกันและมีปริมาณเพียงพอที่จะจัดหามาใช้ได้

[๒๓] แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔

- ๑๕ -



	 ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ยุทธภัณฑ์ตามความในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
ยุทธภัณฑ์	ที่น�าเข้ามาเพื่อใช้ในราชการของกระทรวงกลาโหม
 
 มาตรา ๔๙	 ในกรณีท่ีจ�าเป็นเพื่อให้ความคุ้มครองกิจการของผู้ได้รับการส่งเสริม	
คณะกรรมการมีอ�านาจก�าหนดค่าธรรมเนียมพิเศษส�าหรับการน�าเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึง
ผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลชนิดเดียวกัน	คล้ายคลึงกัน	หรือทดแทนกันได้กับที่ผู้ได้รับการส่งเสริม
ผลิตหรือประกอบในอัตราที่เห็นสมควร	แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของราคารวมค่าประกันภัย
และค่าขนส่งนอกประเทศของผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลนั้น
	 การก�าหนดค่าธรรมเนียมพิเศษตามวรรคหนึ่งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	และ
ให้ใช้บังคับตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการก�าหนด	แต่คราวละไม่เกินหน่ึงปีนับแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
	 คณะกรรมการมีอ�านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 แก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก
ประกาศตามมาตรานี้ในเวลาใด	ๆ	ได้ตามที่เห็นสมควร
	 ในกรณีที่มีปัญหาว่าผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลใดท่ีน�าเข้ามาในราชอาณาจักรจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมพิเศษตามประกาศของคณะกรรมการหรือไม่	ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอ�านาจ
พิจารณาและค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
	 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษส�าหรับการน�าเข้าตามมาตรานี้	ให้เป็นอ�านาจหน้าที่
ของกรมศุลกากร	และให้น�ากฎหมายว่าด้วยศุลกากรมาใช้บังคับโดยอนุโลม	โดยให้ถือว่า
ค่าธรรมเนียมพิเศษส�าหรับการน�าเข้าเป็นเสมือนอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตรา
ศุลกากร
	 ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยว ่า	 ผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลนั้นไม่ต ้องเสียค่า
ธรรมเนียมพิเศษและผู้ใดได้ช�าระค่าธรรมเนียมพิเศษส�าหรับของน้ันแล้ว	 ก็ให้กรมศุลกากร
คืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่ผู้นั้น
 
 มาตรา ๕๐	ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าการก�าหนดค่าธรรมเนียมพิเศษ
ตามมาตรา	4๙	ไม่เพียงพอส�าหรับการให้ความคุ้มครองกิจการของผู้ได้รับการส่งเสริม	
ให้กระทรวงพาณิชย์ห้ามน�าผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลชนิดเดียวกัน	คล้ายคลึงกัน	หรือทดแทน
กันได้กับที่ผู้ได้รับการส่งเสริมผลิตหรือประกอบเข้ามาในราชอาณาจักร	ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมการส่งออกไปนอกและการน�าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง
 
 มาตรา ๕๑	ในกรณีท่ีผู้ได้รับการส่งเสริมประสบปัญหาหรืออุปสรรคในการด�าเนิน
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมและร้องเรียนให้คณะกรรมการช่วยเหลือ	ให้ประธานกรรมการ
มีอ�านาจสั่งให้ความช่วยเหลือไปตามความเหมาะสม	หรือส่ังให้ส่วนราชการ	องค์การของ
รัฐบาล	หรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องด�าเนินการช่วยเหลือต่อไปโดยมิชักช้า
 

- ๑๖ -



 มาตรา ๕๒	 ในกรณีท่ีโครงสร้าง	อัตรา	หรือวิธีการจัดเก็บภาษีอากร	ค่าบริการ	
หรือค่าธรรมเนียม	เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนท่ีพึงให้การส่งเสริมหรือที่ให้การส่งเสริมไป
แล้ว	ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนขอให้คณะกรรมการช่วยเหลือหรือไม่ก็ตาม	ให้ประธานกรรมการ
มีอ�านาจสั่งส่วนราชการ	องค์การของรัฐบาล	หรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องพิจารณาด�าเนินการ
แก้ไขต่อไป
 
 มาตรา ๕๓	ส่วนราชการ	องค์การของรัฐบาล	หรือรัฐวิสาหกิจใดได้รับค�าสั่งจาก
ประธานกรรมการตามมาตรา	 ๕1	หรือมาตรา	๕2	ต้องพิจารณาด�าเนินการช่วยเหลือ
หรือแก้ไขให้เป็นไปตามค�าสั่งดังกล่าว	ถ้าเห็นว่าไม่อาจปฏิบัติตามได้	ให้รายงานประธาน
กรรมการทราบพร้อมด้วยเหตุผลภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค�าสั่ง
	 ในกรณีที่ได้รับรายงานเหตุผลตามวรรคหนึ่ง	 ถ้าประธานกรรมการพิจารณาเห็น
ควรด�าเนินการประการใด	ให้ถือเป็นที่สุด	และให้ส่วนราชการ	องค์การของรัฐบาล	หรือ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นโดยมิชักช้า
 

หมวด ๖
การเพิกถอนสิทธิและประโยชน์

 มาตรา ๕๔	 ในกรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะ
กรรมการก�าหนด	ให้คณะกรรมการมีอ�านาจส่ังเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ที่ได้ให้แก่ผู้ได้รับ
การส่งเสริมทั้งหมดหรือบางส่วนโดยจะก�าหนดระยะเวลาไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้
	 ถ้าคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า	 การท่ีผู ้ได้รับการส่งเสริมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขน้ันมิได้เป็นการกระท�าโดยจงใจ	จะสั่งให้ส�านักงานเตือนเป็นหนังสือให้ผู้ได้รับ
การส่งเสริมแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขภายในเวลาที่ก�าหนดก่อนก็ได้	แต่เมื่อ
พ้นก�าหนดเวลานั้นแล้วผู้ได้รับการส่งเสริมยังมิได้แก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร	ให้คณะกรรมการด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง
 
 มาตรา ๕๕[24]	ในกรณีท่ีคณะกรรมการส่ังเพิกถอนสิทธิและประโยชน์เก่ียวกับภาษี
อากรส�าหรับของท่ีน�าเข้าหรือส่งออกท้ังหมด	ให้ถือว่าผู้ได้รับการส่งเสริมไม่เคยได้รับยกเว้น
หรือลดหย่อนภาษีอากรมาแต่ต้นและให้ผู้ได้รับการส่งเสริมเสียภาษีอากรโดยถือสภาพของ
ของราคา	และอัตราภาษีอากรที่เป็นอยู่ในวันน�าเข้าหรือส่งออกเป็นเกณฑ์ในการค�านวณภาษี
อากร	ส�าหรับกรณีที่ได้รับลดหย่อนภาษีอากรให้เสียภาษีอากรเพิ่มจากที่ได้เสียไว้แล้ว	ให้
ครบถ้วนตามจ�านวนเงินภาษีอากรที่จะพึงต้องเสียทั้งหมดเมื่อได้ค�านวณตามเกณฑ์เช่นว่านั้น

[๒๔] แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔

- ๑๗ -



	 ในกรณีที่คณะกรรมการส่ังเพิกถอนสิทธิและประโยชน์เก่ียวกับภาษีอากร	ส�าหรับ
ของที่น�าเข้าหรือส่งออกบางส่วน	ให้ถือว่าผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษี
อากรมาแต่ต้นเพียงเท่าที่ตนยังคงได้รับสิทธิและประโยชน์อยู่	และให้เสียภาษีอากรตามส่วน
ที่ได้ถูกเพิกถอนจนครบถ้วน	โดยถือสภาพของของราคา	และอัตราภาษีอากรที่เป็นอยู่ในวัน
น�าเข้าหรือส่งออกเป็นเกณฑ์ในการค�านวณภาษีอากร
	 ผู้ได้รับการส่งเสริมต้องแจ้งขอช�าระภาษีอากร	หรือภาษีอากรเพิ่มต่อกรมศุลกากร
หรือด่านศุลกากรที่ได้น�าของนั้นเข้ามาหรือส่งของนั้นออกไปภายในหน่ึงเดือนนับแต่วันทราบ
ค�าสั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชน์เกี่ยวกับภาษีอากร	และต้องช�าระ	ณ	ที่ท�าการศุลกากรซึ่ง
กรมศุลกากรก�าหนดให้เสร็จส้ินภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจ�านวนเงินภาษีอากร
หรือภาษีอากรเพิ่มอันจะพึงต้องช�าระ	ถ้าผู้ได้รับการส่งเสริมมิได้แจ้งหรือช�าระภาษีอากร
หรือภาษีอากรเพิ่มภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว	ให้เสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือน
ของค่าภาษีอากรที่ต้องช�าระโดยไม่คิดทบต้น	นับแต่วันท่ีพ้นก�าหนดเวลาแจ้งหรือช�าระ	แล้ว
แต่กรณี	จนถึงวันท่ีน�าเงินภาษีอากรหรือภาษีอากรเพิ่มและเงินเพิ่มมาช�าระซ่ึงต้องไม่เกิน
สามเดือนนับแต่วันที่พ้นก�าหนดเวลาแจ้งหรือช�าระดังกล่าว	ถ้ามิได้มีการปฏิบัติเช่นว่านั้นให้
ถือว่าของนั้นได้น�าเข้ามาหรือส่งออกไปโดยหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร	และให้น�ากฎหมาย
ว่าด้วยศุลกากรมาใช้บังคับ	ทั้งนี้	ในการค�านวณเงินเพิ่มดังกล่าวถ้ามีเศษของเดือนให้นับเป็น
หนึ่งเดือน
	 ในกรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมไม่ปฏิบัติตามค�าเตือนของส�านักงานตามมาตรา	 ๕4	
วรรคสอง	คณะกรรมการจะให้ผู้ได้รับการส่งเสริมเสียเงินเพ่ิมภาษีอากรให้แก่รัฐโดยช�าระ
แก่กรมศุลกากรพร้อมกับเงินภาษีอากรหรือภาษีอากรเพิ่มที่ต้องน�าไปช�าระตามวรรคสาม
ในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนของเงินภาษีอากรหรือเงินภาษีอากรเพิ่มอันจะพึงต้องช�าระ	
นับแต่วันที่พ้นก�าหนดเวลาตามมาตรา	๕4	วรรคสอง	อีกด้วยก็ได้	แต่เงินเพิ่มภาษีอากรตาม
มาตรานี้มิให้เกินจ�านวนเงินภาษีอากรหรือภาษีอากรเพิ่มอันจะพึงต้องช�าระ	และเพื่อให้ได้รับ
ช�าระเงินเพิ่มนี้	ให้ถือว่าเงินเพิ่มเป็นเสมือนเงินอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
	 เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินคดี	 การนับอายุความตามมาตรานี้	 ให้เริ่มนับเม่ือพ้น
หนึ่งเดือนนับแต่วันทราบค�าสั่ง
 
 มาตรา ๕๕/๑[2๕]	 ในกรณีที่คณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชน์เกี่ยวกับ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	ให้ถือว่าผู้ได้รับการส่งเสริมหมดสิทธิได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษี
เงินได้นิติบุคคลส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์นั้น	และให้น�า
ประมวลรัษฎากรมาใช้บังคับ
	 คณะกรรมการอาจสั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชน์เก่ียวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยให้
มีผลย้อนหลังไปถึงรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผู้ได้รับการส่งเสริมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไข
ที่คณะกรรมการก�าหนดก็ได้	 ในกรณีนี้ผู ้ได้รับการส่งเสริมต้องแจ้งขอช�าระภาษีอากรที่

[๒๕] เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔

- ๑๘ -



ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนต่อกรมสรรพากร	ส�านักงานภาษีสรรพากรพื้นที่	หรือส�านักงาน
สรรพากรจังหวัดที่ผู ้ได้รับการส่งเสริมมีส�านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่และช�าระ	ณ	 สถานท่ี
ดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันทราบค�าสั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชน์นั้น	โดย
ถืออัตราภาษีที่เป็นอยู่ของรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนเป็นเกณฑ์ค�านวณ	
ถ้าผู้ได้รับการส่งเสริมมิได้แจ้งและช�าระภาษีอากรหรือภาษีอากรเพิ่มภายในก�าหนดเวลา
ดังกล่าวให้เสียเงินเพิ่มตามประมวลรัษฎากรนับแต่วันพ้นก�าหนดเวลาแจ้งและช�าระจนถึง
วันท่ีน�าเงินภาษีอากรหรือภาษีอากรเพิ่มและเงินเพิ่มมาช�าระ	ถ้ามิได้มีการปฏิบัติเช่นว่าน้ัน	
ให้น�าประมวลรัษฎากรมาใช้บังคับ
	 ค�าสั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชน์เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลตามวรรคสองมิให้
มีผลกระทบต่อเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่
คณะกรรมการมีค�าสั่งเพิกถอน
 
 มาตรา ๕๖	ในกรณีท่ีผู้ได้รับการส่งเสริมเลิกกิจการ	รวมกิจการกับผู้อื่น	หรือโอน
กิจการให้แก่ผู้อ่ืน	ให้บัตรส่งเสริมนั้นใช้ได้ต่อไปอีกไม่เกินสามเดือนนับแต่วันเลิก	รวม	หรือ
โอนกิจการ
	 ในกรณีที่ผู ้ ซ่ึงด�าเนินกิจการที่รวมกันขึ้นใหม่หรือรับโอนกิจการประสงค ์จะ
ขอรับช่วงด�าเนินกิจการที่ ได้รับการส่งเสริมตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในบัตรส่งเสริม
ต่อไป	ให้ยื่นค�าขอรับการส่งเสริมภายในเวลาที่ก�าหนดไว้ในวรรคหน่ึง	ถ้าคณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควรให้การส่งเสริม	 ให้ออกบัตรส่งเสริมโดยให้ได้รับสิทธิและประโยชน์
ตามพระราชบัญญัตินี้เพียงเท่าที่ผู้ได้รับการส่งเสริมเดิมยังเหลืออยู่	ถ้าคณะกรรมการเห็นว่า
ไม่สมควรให้การส่งเสริม	ให้สั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ทั้งหมด
 

หมวด ๗
บทสุดท้าย

 มาตรา ๕๗	บรรดาอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	22๗	ลงวันที่	1๘	ตุลาคม	พ.ศ.	2๕1๕	ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	32๘	ลงวันท่ี	13	ธันวาคม	พ.ศ.	2๕1๕	ให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
 
 มาตรา ๕๘	 ให้ถือว่าผู ้ได้รับบัตรส่งเสริมในการประกอบกิจการอุตสาหกรรม
ตามประเภท	ขนาด	และเงื่อนไขท่ีก�าหนดโดยกฎกระทรวงหรือประกาศของคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม	ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนเพื่อ
กิจการอุตสาหกรรม	และผู้ได้รับบัตรส่งเสริมตามประกาศของคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	 22๗	

- ๑๙ -



ลงวันที่	1๘	ตุลาคม	พ.ศ.	2๕1๕	อยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	เป็นผู้ได้รับการ
ส่งเสริมตามพระราชบัญญัติน้ี	โดยให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ใน
บัตรส่งเสริม	และให้มีสิทธิที่จะขอรับสิทธิและประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
 
 มาตรา ๕๙	ให้ถือว่าค�าขอรับการส่งเสริมท่ีได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการตามประกาศของคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	22๗	ลงวันที่	1๘	ตุลาคม	พ.ศ.	2๕1๕	
แล้ว	 เป็นค�าขอรับการส่งเสริมที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
 
 มาตรา ๖๐	ให้ถือว่าค�าขอรับการส่งเสริมที่ค้างพิจารณาอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติน้ี
ใช้บังคับเป็นค�าขอรับการส่งเสริมที่ได้ยื่นตามพระราชบัญญัตินี้
 
 
 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
 ธานินทร์ กรัยวิเชียร
 นายกรัฐมนตรี



หมายเหตุ	:-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	 คือ	 เนื่องจากสภาพและ
ความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้เปล่ียนแปลงไป	ท�าให้การด�าเนินงาน
ส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนปัจจุบันไม่สามารถสนองความ
ต้องการของประเทศในด้านการเร่งรัดการลงทุนเพื่อประโยชน์ในการสร้างงาน	การเพิ่ม
รายได้	และการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนได้ดีพอ	จ�าเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายในเรื่องนี้
เสียใหม่เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้ลงทุนโดยการก�าหนดระบบการให้สิทธิและประโยชน์ที่เหมาะ
สมส�าหรับการจูงใจให้มีการลงทุนในกิจการที่รัฐให้ความส�าคัญและประสงค์จะส่งเสริม	
ให้มีการคุ้มครองกิจการท่ีรัฐให้การส่งเสริมท่ีทันต่อเหตุการณ์และให้มีกลไกการบริหารงาน
ส่งเสริมการลงทุนของรัฐท่ีสามารถอ�านวยความสะดวกและขจัดอุปสรรคในการลงทุน	จึง
จ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔

หมายเหตุ	:-	เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	คือ	เนื่องจากพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร	(ฉบับที่	3๐)	พ.ศ.	2๕34	ได้ยกเลิกภาษีการค้าและน�าภาษี
มูลค่าเพิ่มมาใช้แทน	และไม่มีความจ�าเป็นต้องยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีการค้าให้กับผู้ได้รับ
การส่งเสริมอีกต่อไป	จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔

หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	 คือ	 เนื่องจากสภาวะ
ทางเศรษฐกิจของประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปโดยได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจท�าให้การจัดเก็บภาษีอากรของรัฐต�่ากว่าเป้าหมาย	ภาระหน้ีสาธารณะเพิ่มขึ้น
ส่งผลกระทบต่อฐานะการคลังของรัฐบาล	สมควรปรับปรุงการให้สิทธิและประโยชน์ด้าน
ภาษีอากรแก่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการให้
สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากรของรัฐ	และเพื่อให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีความ
คล่องตัวและยืดหยุ่นมากขึ้นในการให้สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากรตามความเหมาะสม
ของสภาวะทางเศรษฐกิจและสอดคล้องกับสภาวะด้านการคลังของรัฐ	จึงจ�าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
 *พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ�านาจหน้าที่ของส่วน
ราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 



หมายเหตุ	:-	เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี	คือ	โดยที่พระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	2๕4๕	ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมี
ภารกิจใหม่	ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ�านาจหน้าที่ของส่วน
ราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	นั้นแล้ว	และเนื่องจาก
พระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ�านาจหน้าที่ของส่วนราชการ	 รัฐมนตรีผู้ด�ารง
ต�าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่	 โดยให้มีการ
แก้ไขบทบัญญัติต่าง	ๆ	ให้สอดคล้องกับอ�านาจหน้าท่ีท่ีโอนไปด้วย	ฉะน้ัน	เพื่ออนุวัติให้เป็น
ไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว	จึงสมควรแก้ไข
บทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ	 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความ
ชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอ�านาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใด
ได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงาน
ใดหรือผู้ใดแล้ว	โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ	รัฐมนตร	ี
ผู้ด�ารงต�าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอ�านาจหน้าที่	และ
เพิ่มผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการ
เดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่	รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว	ซึ่งเป็นการ
แก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว	จึงจ�าเป็นต้องตราพระราช
กฤษฎีกานี้
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐

หมายเหตุ	:-	เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	คือ	เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน	พ.ศ.	2๕2๐	ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานาน	และบทบัญญัติบางประการ
เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการด�าเนินงานส่งเสริมการลงทุนของประเทศ	โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้สิทธิและประโยชน์ทางภาษีอากรแก่ผู้ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุนที่ยังไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ	การค้า	การลงทุน	และเทคโนโลยีที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน	และไม่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ	อันส่งผลให้การด�าเนินงานส่งเสริม
การลงทุนขาดประสิทธิภาพและไม่อาจขับเคล่ือนได้อย่างเต็มที่เพื่อรองรับทิศทางและโอกาส
ทางการค้า	การลงทุนโดยรวมได้	สมควรแก้ไขบทบัญญัติที่เป็นข้อจ�ากัดและอุปสรรค	เพ่ือ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการอ�านวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน	
อันจะเป็นการจูงใจในการเข้ามาลงทุน	รวมท้ังเพื่อให้การด�าเนินงานส่งเสริมการลงทุนมี
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	ตลอดจนเป็นการ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างสัมฤทธิ์ผล	จึงจ�าเป็นต้องตราพระราช
บัญญัตินี้





- ๒๐ -






