




พระราชบัญญัติ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ส�าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๐

 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

 
	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	 มีพระราชโองการ
โปรดเกล้าฯ	ให้ประกาศว่า
 
	 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศส�าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
 
	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอม
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ดังต่อไปนี้
 
 มาตรา ๑	พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า	 “พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศส�าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	พ.ศ.	๒๕๖๐”
 
 มาตรา ๒[1]	พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
 
 มาตรา ๓	ในพระราชบัญญัตินี้
 “อุตสาหกรรมเป้าหมาย”	 หมายความว่า	 อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของประเทศ	สร้างประโยชน์อย่างสูงต่อเศรษฐกิจ	สังคม	และความมั่นคงของประเทศ	
และสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างย่ังยืน	 ซ่ึงต้องเป็น
อุตสาหกรรมประเภทใหม่ท่ีไม่เคยมีการผลิตหรือการให้บริการในประเทศมาก่อน	หรือเป็น
อุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีใหม่หรือใช้ความรู้ในการผลิตขั้นสูงเพื่อก่อให้เกิดการ
พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรม	ทั้งนี้	ตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก�าหนด
 “ผู้ขอรับการส่งเสริม”	หมายความว่า	ผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่
ขอรับการส่งเสริมตามพระราชบัญญัตินี้

[1]	 ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	1๓๔/ตอนที่	1๙	ก/หน้า	1/1๓	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐
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 “ผู้ได้รับการส่งเสริม”	หมายความว่า	ผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ที่ได้รับบัตรส่งเสริมตามพระราชบัญญัตินี้
 “กองทุน”	หมายความว่า	กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ส�าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
 “คณะกรรมการนโยบาย”	 หมายความว่า	 คณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศส�าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
 “เลขาธิการ”	หมายความว่า	เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 “ส�านักงาน”	หมายความว่า	ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 “พนักงานเจ้าหน้าที่”	 หมายความว่า	 ผู ้ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
 
 มาตรา ๔	ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี	และให้มีอ�านาจแต่งต้ัง
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
 

หมวด ๑
คณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ส�าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
 

 มาตรา ๕	 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง	 เรียกว่า	 “คณะกรรมการนโยบายเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส�าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย”	ประกอบด้วย	
นายกรัฐมนตรี	 เป็นประธานกรรมการ	 รองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย	
เป็นรองประธานกรรมการ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม	ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ	เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	และเลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี	และนวัตกรรมแห่งชาติ	เป็นกรรมการ
	 ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ	 และให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการ
ในส�านักงานจ�านวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
 
 มาตรา ๖	คณะกรรมการนโยบายมีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้
	 (1)	ก�าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์	 รวมทั้งจัดท�าแผนเก่ียวกับการเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศส�าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
	 (๒)	 ประกาศก�าหนดประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมาย	และลักษณะของกิจการใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
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	 (๓)	ก�าหนดกรอบแนวทางในการสรรหาและเจรจากับผู้ประกอบกิจการเพื่อให้มีการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
	 (๔)	ประกาศก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการให้สิทธิและประโยชน์
ตามพระราชบัญญัตินี้
	 (๕)	 อนุมัติให้ผู ้ขอรับการส่งเสริมได้รับสิทธิและประโยชน์ตามพระราชบัญญัติน้ี	
รวมทั้งก�าหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับการส่งเสริมแต่ละรายต้องปฏิบัติ
	 (๖)	อนุมัติการจ่ายเงินสนับสนุนจากกองทุน
	 (๗)	เพิกถอนการให้สิทธิและประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้
	 (๘)	ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน	การจ่ายเงิน	และการเก็บรักษาเงินของกองทุน
	 (๙)	ประเมินผลการด�าเนินงานของกองทุน	 รวมทั้งประเมินความคุ้มค่าในการให้
สิทธิและประโยชน์แก่ผู้ได้รับการส่งเสริมพร้อมทั้งรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะ
รัฐมนตรี
	 (1๐)	ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
นโยบายหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 
 มาตรา ๗	การประชุมคณะกรรมการนโยบายต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
	 ในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย	 ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม	 หรือ
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้	ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม	หากรองประธาน
กรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้	ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็น
ประธานในที่ประชุม
	 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก	กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน	ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด
 
 มาตรา ๘	 ให้มีคณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจาคณะหน่ึง	 ประกอบด้วย
รองประธานกรรมการนโยบาย	เป็นประธานอนุกรรมการ	ผู้แทนกระทรวงการคลัง	ผู้แทน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ผู้แทน
กระทรวงอุตสาหกรรม	และผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ	เป็นอนุกรรมการ
	 ให้เลขาธิการเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ	 ผู ้แทนส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรมแห่งชาติ	 เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วย
เลขานุการ	 และให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการในส�านักงานจ�านวนหนึ่งคนเป็นผู ้ช่วย
เลขานุการ
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 มาตรา ๙	คณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจามีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้
	 (1)	 ด�าเนินการสรรหาและเจรจากับผู ้ประกอบกิจการเพื่อให้มีการลงทุนใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายตามกรอบแนวทางในการสรรหาและเจรจาที่คณะกรรมการนโยบาย
ก�าหนด
	 (๒)	เสนอบันทึกสรุปผลการเจรจาต่อคณะกรรมการนโยบาย	เพื่อพิจารณาอนุมัติให้
ผู้ขอรับการส่งเสริมได้รับสิทธิและประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้
	 (๓)	แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อด�าเนินการตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจา
มอบหมาย
	 (๔)	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย
 
 มาตรา ๑๐	 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้	 คณะกรรมการนโยบาย
จะมอบอ�านาจให้ส�านักงานกระท�าการใด	ๆ	แทน	หรือแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ	 เพื่อให้
กระท�าการใด	ๆ	ตามที่มอบหมายหรือเรียกบุคคลใดซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริง	ค�าอธิบาย	
ค�าแนะน�า	หรือความเห็นก็ได้
	 เมื่อส�านักงานหรือคณะอนุกรรมการได้กระท�าการไปแล้วตามวรรคหนึ่งต้องรายงาน
ให้คณะกรรมการนโยบายทราบด้วย
 
 มาตรา ๑๑	การประชุมคณะอนุกรรมการ	ให้น�าบทบัญญัติมาตรา	๗	มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
 
 มาตรา ๑๒	 ให้ส�านักงานท�าหน้าที่เป็นส�านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
นโยบายโดยให้มีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้
	 (1)	รับผิดชอบงานธุรการ	งานประชุม	และกิจการต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวกับงานของคณะ
กรรมการนโยบาย	คณะอนุกรรมการ	และคณะท�างาน
	 (๒)	ติดตามและตรวจสอบกิจการของผู้ได้รับการส่งเสริม
	 (๓)	รายงานผลการติดตามและตรวจสอบกิจการของผู้ได้รับการส่งเสริมเพื่อเสนอ
คณะกรรมการนโยบายพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินสนับสนุนจากกองทุน
	 (๔)	รายงานสภาพปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินการของผู้ได้รับการส่งเสริมต่อ
คณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาผ่อนผันเงื่อนไขตามบัตรส่งเสริม
	 (๕)	 ศึกษาและวิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อเสนอคณะกรรมการ
นโยบายก�าหนดประเภทอุตสาหกรรมท่ีสมควรให้เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายตามพระราช
บัญญัตินี้
	 (๖)	ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของต่างประเทศเพ่ือเป็นข้อมูลในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบาย	
คณะอนุกรรมการ	และคณะท�างาน
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	 (๗)	 เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท�าสถิติเกี่ยวกับผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
	 (๘)	ประเมินผลการด�าเนินงานของกองทุน	 รวมทั้งประเมินความคุ้มค่าในการให้
สิทธิและประโยชน์แก่ผู ้ได้รับการส่งเสริม	พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการนโยบาย
	 (๙)	ประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ	หน่วยงานของรัฐ	และหน่วยงานเอกชน	
ในการด�าเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้
	 (1๐)	รับเงิน	จ่ายเงิน	และเก็บรักษาเงินของกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการ
นโยบายก�าหนด
	 (11)	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบาย	คณะอนุกรรมการ	หรือคณะ
ท�างานมอบหมาย
 
 มาตรา ๑๓	ในกรณีที่จะต้องมีการตรวจสอบ	และประเมินผลกิจการในอุตสาหกรรม
เป้าหมายที่ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามพระราชบัญญัติน้ี	 ส�านักงานอาจมอบหมายให้
บุคคลใดเป็นผู้ด�าเนินการแทนและจัดท�ารายงานผลการด�าเนินการเสนอต่อส�านักงานได้	
ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด
 
 มาตรา ๑๔	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจเข้าไปในสถานประกอบการของ
ผู้ได้รับการส่งเสริมในระหว่างเวลาท�าการเพ่ือสอบถามข้อเท็จจริงหรือเพื่อตรวจสอบเอกสาร
หรือส่ิงของใด	 ๆ	 ที่เก่ียวกับกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับสิทธิและประโยชน์
ตามพระราชบัญญัตินี้จากบุคคลซึ่งอยู่ในสถานที่นั้นได้ตามความจ�าเป็น
	 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะเข้าไปในสถานที่ตามวรรคหนึ่ง	ถ้าไม่เป็นการเร่งด่วน	
ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ได้รับการส่งเสริมทราบล่วงหน้าตามสมควร
 
 มาตรา ๑๕	 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา	1๔	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตร
ประจ�าตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
	 บัตรประจ�าตัวตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการก�าหนด
 

หมวด ๒
การสรรหาและเจรจา และการให้การส่งเสริม

 

 มาตรา ๑๖	ให้คณะกรรมการนโยบายประกาศก�าหนดประเภท	และลักษณะของ
กิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย	รวมท้ังหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการให้สิทธิและ
ประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้
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 มาตรา ๑๗	เมื่อมีประกาศตามมาตรา	1๖	แล้ว	ในกรณีที่คณะอนุกรรมการสรรหา
และเจรจาเห็นว่ามีผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายรายหน่ึงรายใดสมควรได้รับ
การพิจารณาให้สิทธิและประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้	ให้ส�านักงานแจ้งผู้ประกอบกิจการ
รายนั้นทราบว่าหากประสงค์จะได้รับการพิจารณาให้เข้าสู่กระบวนการเจรจาเพื่อให้สิทธิและ
ประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้	 ให้มายื่นข้อเสนอโครงการลงทุนต่อส�านักงานภายในระยะ
เวลาที่ก�าหนด	เมื่อส�านักงานได้รับข้อเสนอโครงการลงทุนแล้ว	ให้ด�าเนินการวิเคราะห์และ
เสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจาเพื่อให้ความเห็นชอบในการเร่ิมด�าเนิน
การเจรจา
	 ในกรณีที่คณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจาเห็นชอบให้เริ่มด�าเนินการเจรจา	
ให้ส�านักงานแจ้งผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อจัดท�ารายละเอียดโครงการ
ลงทุนเสนอมาประกอบการเจรจา	 ท้ังนี้	 การเจรจากับผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรม
เป้าหมายให้เป็นไปตามกรอบแนวทางในการสรรหาและเจรจาที่คณะกรรมการนโยบาย
ก�าหนดตามมาตรา	๖	(๓)
	 เมื่อด�าเนินการเจรจาตามวรรคสองแล้วเสร็จ	ให้คณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจา
จัดท�าบันทึกสรุปผลการเจรจา	พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
รายนั้นมาย่ืนค�าขอรับการส่งเสริมพร้อมรายละเอียดโครงการลงทุนที่เป็นไปตามผลการ
เจรจาต่อส�านักงานภายในระยะเวลาท่ีตกลงกันเพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายพิจารณา
อนุมัติสิทธิและประโยชน์ตามโครงการดังกล่าวต่อไป
 
 มาตรา ๑๘	 เมื่อมีประกาศตามมาตรา	 1๖	 แล้ว	 ในกรณีที่ผู ้ประกอบกิจการใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายรายใดประสงค์จะได้รับสิทธิและประโยชน์ตามพระราชบัญญัติน้ี	
ให้มายื่นข้อเสนอโครงการลงทุนต่อส�านักงาน	เมื่อส�านักงานได้รับข้อเสนอโครงการลงทุน
แล้ว	ให้ด�าเนินการวิเคราะห์และเสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจาเพื่อ
ให้ความเห็นชอบในการเริ่มด�าเนินการเจรจา	และให้น�าบทบัญญัติมาตรา	1๗	วรรคสองและ
วรรคสาม	มาใช้บังคับ
 
 มาตรา ๑๙	ผู้ได้รับการส่งเสริมต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
	 การขอรับการส่งเสริมตามมาตรา	1๗	หรือมาตรา	1๘	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ	์
วิธีการ	เงื่อนไข	และแบบที่เลขาธิการก�าหนด
 
 มาตรา ๒๐	เม่ือคณะกรรมการนโยบายพิจารณาบันทึกสรุปผลการเจรจาของคณะ
อนุกรรมการสรรหาและเจรจา	และค�าขอรับการส่งเสริมพร้อมรายละเอียดโครงการลงทุน
ที่ผู้ขอรับการส่งเสริมได้ยื่นไว้ตามมาตรา	1๗	หรือมาตรา	1๘	แล้ว	เห็นสมควรให้การส่ง
เสริมแก่ผู้ขอรับการส่งเสริมรายนั้น	ให้มีมติอนุมัติสิทธิและประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้
แก่ผู้ขอรับการส่งเสริม	ทั้งนี้	คณะกรรมการนโยบายจะก�าหนดเงื่อนไขในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

- ๖ -



หรือหลายเรื่องเกี่ยวกับทุน	ขนาดของกิจการ	การเริ่มด�าเนินกิจการ	การพัฒนาบุคลากร	
การวิจัยและพัฒนา	การถ่ายทอดเทคโนโลยี	หรือเงื่อนไขอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบาย
เห็นสมควร	เพื่อให้ผู้ได้รับการส่งเสริมรายนั้นต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
	 เมื่อคณะกรรมการนโยบายมีมติตามวรรคหนึ่งแล้ว	 ให้ส�านักงานมีหนังสือแจ้งให้
ผู้ขอรับการส่งเสริมรายน้ันทราบมติของคณะกรรมการนโยบายภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มี
มติพร้อมด้วยเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด
	 ในกรณีที่ผู้ขอรับการส่งเสริมยอมรับสิทธิและประโยชน์	และเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง	
ต้องมีหนังสือตอบให้ส�านักงานทราบภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่รับหนังสือนั้น
	 ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร	ให้เลขาธิการมีอ�านาจขยายเวลาตามวรรคสามออกไปได้
ไม่เกินสามครั้ง	ครั้งละไม่เกินหนึ่งเดือน
 
 มาตรา ๒๑	ในกรณีที่ผู้ขอรับการส่งเสริมตอบรับสิทธิและประโยชน์	และเงื่อนไขตาม
มาตรา	๒๐	แล้ว	ให้ออกบัตรส่งเสริมแก่ผู้ได้รับการส่งเสริมรายน้ันโดยมิชักช้า	โดยในบัตร
ส่งเสริมให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขในการประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย	
รวมทั้งสิทธิและประโยชน์ที่ผู้ได้รับการส่งเสริมมีสิทธิได้รับ
 
 มาตรา ๒๒	บัตรส่งเสริมให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด
	 ให้เลขาธิการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในบัตรส่งเสริม
	 การแก้ไขบัตรส่งเสริมให้กระท�าโดยมติคณะกรรมการนโยบาย	และให้เลขาธิการ
ลงลายมือชื่อในบัตรส่งเสริมที่แก้ไข	มอบให้ผู้ได้รับการส่งเสริมโดยมิชักช้า
 

หมวด ๓
สิทธิและประโยชน์

 

 มาตรา ๒๓	ผู้ได้รับการส่งเสริมอาจได้รับสิทธิและประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง	ดังต่อไปนี้
	 (1)	สิทธิและประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน	แต่ไม่รวมถึงสิทธิ
และประโยชน์ในการได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
	 (๒)	สิทธิและประโยชน์ในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา	๒๔
	 (๓)	สิทธิและประโยชน์ในการได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน
	 การอนุมัติให้สิทธิและประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง	 ให้เป็นอ�านาจหน้าท่ีของคณะ
กรรมการนโยบาย
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	 การให้สิทธิและประโยชน์ตามวรรคหนึ่งอาจก�าหนดให้ผู้ได้รับการส่งเสริมแต่ละราย
ได้รับสิทธิและประโยชน์แตกต่างกันได้	โดยให้พิจารณาจากความจ�าเป็น	ความคุ้มค่า	และ
ประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
	 เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี	ให้น�าบทบัญญัติในหมวด	๓	
สิทธิและประโยชน์	และหมวด	๔	เครื่องจักร	วัตถุดิบและวัสดุจ�าเป็น	ตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการลงทุนมาใช้บังคับแก่การอนุมัติให้สิทธิและประโยชน์ตาม	(1)	โดยอนุโลม	
และให้ถือว่าอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นอ�านาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการนโยบายตามพระราชบัญญัตินี้
 
 มาตรา ๒๔	ผู้ได้รับการส่งเสริมอาจได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไร
สุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ
นโยบายก�าหนด	ซึ่งต้องไม่เกินสิบห้าปีนับแต่วันท่ีเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น	
ทั้งนี้	คณะกรรมการนโยบายอาจพิจารณาก�าหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นสัดส่วน
ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนด้วยก็ได้
	 รายได้ที่ต ้องน�ามาค�านวณก�าไรสุทธิท่ี ได้จากการประกอบกิจการ	 ให้รวมถึง
รายได้จากการจ�าหน่ายผลพลอยได้และรายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าก่ึงส�าเร็จรูปตามที่คณะ
กรรมการนโยบายพิจารณาเห็นสมควร
	 ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตามวรรคหนึ่ง	 คณะกรรมการนโยบายอาจอนุญาตให้ผู้ได้รับการส่งเสริมน�าผลขาดทุน
ประจ�าปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากก�าไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นภายหลังระยะเวลา
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีก�าหนดเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันพ้นก�าหนดเวลานั้น	
โดยจะเลือกหักจากก�าไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้
	 การค�านวณเงินลงทุนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะ
กรรมการนโยบายประกาศก�าหนด
	 การค�านวณก�าไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของผู้ได้รับการส่งเสริมซ่ึงได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลให้เป็นไปตามประมวลรัษฎากร
 
 มาตรา ๒๕	เงินปันผลจากกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลตามมาตรา	๒๔	ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้	ตลอดระยะ
เวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
	 เงินปันผลที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามวรรคหนึ่ง	ถ้าได้จ่ายภายในหกเดือนนับแต่วัน
พ้นระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ก็ให้ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง
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 มาตรา ๒๖	 คณะกรรมการนโยบายอาจพิจารณาให้เงินสนับสนุนจากกองทุนแก่
ผู้ได้รับการส่งเสริมเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทุน	การวิจัยและพัฒนา	การส่งเสริม
นวัตกรรม	หรือการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านของกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายก็ได้
	 หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการพิจารณาให้เงินสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง	ให้เป็น
ไปตามที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด
 
 มาตรา ๒๗	ในกรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมรายใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการนโยบายก�าหนด	 ให้คณะกรรมการนโยบายมีอ�านาจส่ังเพิกถอนสิทธิและ
ประโยชน์ที่ได้ให้แก่ผู้ได้รับการส่งเสริมรายนั้น
	 เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี	ให้น�าบทบัญญัติในหมวด	๖	
การเพิกถอนสิทธิและประโยชน์	ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน	มาใช้บังคับแก่
การเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม	และให้ถือว่าอ�านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายตามพระราช
บัญญัตินี้
 

หมวด ๔
กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส�าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

 

 มาตรา ๒๘	 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในส�านักงานเรียกว่า	 “กองทุนเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส�าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย”	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย	อันจะน�าไปสู่การเพ่ิมขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ
 
 มาตรา ๒๙	กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน	ดังต่อไปนี้
	 (1)	เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
	 (๒)	เงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐบาล
	 (๓)	เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่กองทุน
	 (๔)	เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุน
	 (๕)	ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
	 เงินและทรัพย์สินของกองทุนตามวรรคหนึ่งไม่ต้องน�าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
 
 มาตรา ๓๐	เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน	ดังต่อไปนี้
	 (1)	 เป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทุน	 การวิจัยและพัฒนา	 การส่งเสริม
นวัตกรรม	หรือการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านของกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
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	 (๒)	เป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของกองทุนตามที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด
	 การจ่ายเงินสนับสนุนตาม	(1)	ได้ต้องปรากฏว่าผู้ได้รับการส่งเสริมได้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนดไว้แล้ว
 
 มาตรา ๓๑	เงินกองทุนให้น�าฝากกระทรวงการคลังหรือธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
ตามที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด
 
 มาตรา ๓๒	ให้ส�านักงานวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถ
จัดท�ารายงานการเงิน	แสดงฐานะทางการเงิน	และผลการด�าเนินงานของกองทุนได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 
 มาตรา ๓๓	 ให้ส�านักงานจัดท�ารายงานการเงินของกองทุนส่งผู้สอบบัญชีภายใน
หกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
	 ปีบัญชีของกองทุนให้เป็นไปตามปีงบประมาณ	เว้นแต่คณะกรรมการนโยบายจะ
ประกาศก�าหนดเป็นอย่างอื่น
 
 มาตรา ๓๔	 ให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลที่ส�านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน	และให้ท�าการตรวจสอบรับรอง
บัญชีและการเงินทุกประเภทของกองทุนทุกรอบปีบัญชี
	 ให้ผู้สอบบัญชีของกองทุนท�ารายงานการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
	 ให้คณะกรรมการนโยบายน�าส่งรายงานการเงินพร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชีต่อกระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี
 
 มาตรา ๓๕	ให้ส�านักงานจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการด�าเนิน
งานต่าง	ๆ	ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด
 
 มาตรา ๓๖	 ในกรณีที่การด�าเนินกิจการของกองทุนไม่มีความจ�าเป็นอีกต่อไป	
ให้คณะกรรมการนโยบายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้มีการยุบเลิกกองทุน
	 เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบด้วย	 ให้กองทุนยุบเลิกเมื่อพ้นก�าหนดสามสิบวัน
นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
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 มาตรา ๓๗	เมื่อยุบเลิกกองทุนแล้ว	ให้ท�าการตรวจสอบทรัพย์สินและช�าระบัญชี	รวม
ทั้งการโอนหรือจ�าหน่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่	ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด
	 ในระหว่างการช�าระบัญชี	ให้ถือว่ากองทุนยังคงอยู่ตราบเท่าเวลาที่จ�าเป็นเพื่อการ
ช�าระบัญชี
 

บทเฉพาะกาล
 

 มาตรา ๓๘	 ในวาระเริ่มแรกให้รัฐบาลจัดสรรเงินให้กองทุนตามมาตรา	๒๙	(1)	
เป็นจ�านวนหนึ่งหมื่นล้านบาท	เพื่อน�าไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
 
 
 ผู้รับสนองพระราชโองการ
 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ	:-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี	คือ	 โดยที่ในช่วงทศวรรษ
ที่ผ่านมา	 หลายประเทศในภูมิภาคมีการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว	
ประเทศไทยจึงจ�าเป็นต้องปรับปรุงมาตรการและเครื่องมือส่งเสริมการลงทุนให้มีความ
หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากข้ึน	 เพ่ือที่จะสามารถดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย	และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้นซ่ึงจะผลักดันให้
ประเทศไทยสามารถก้าวพ้นจากประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางได้	จึงจ�าเป็นต้องตราพระ
ราชบัญญัตินี้
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