
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
 

การส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยเริ่มต้นมานานถึง 50 กว่าปีแล้ว ปัจจุบันการส่งเสริมการลงทุนอยู่
ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2560 เป็นกฎหมายหลักที่กำหนดในเรื่องการให้สิทธิและประโยชน์แก่ผู้ลงทุนและอำนวยความสะดวกให้แก่
นักลงทุนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนทางเศรษฐกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยกฎหมายส่งเสริมการลงทุนให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ อันได้แก่ สิทธิและประโยชน์ที่เกี่ยวกับภาษีอากร 
และท่ีไม่เก่ียวกับภาษีอากร ตลอดจนหลักประกันและความคุ้มครองให้กับนักลงทุน โดยมีสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนเป็นหน่วยงานหลักของรัฐบาลที ่ร ับผิดชอบในด้านการดำเนินงานและชักจูงการลงทุน  
โดยการนำเสนอนโยบายการส่งเสริมการลงทุนให้แก่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ออกกฎ ระเบียบ และวิธีปฏบิตัิ
ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน รวมถึงการจัดกิ จกรรมส่งเสริม 
การลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการลงทุนเพ่ิมมากขึ้น 
  การบริหารงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนอยู่ในรูปแบบคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และประกอบด้วยรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ข้าราชการระดับสูง ตัวแทนจากองค์กร
เอกชนชั้นนำและนักวิชาการ เป็นคณะกรรมการและที่ปรึกษา ส่วนงานประจำด้านดูแลกิจกรรมส่งเสริมการลงทุน
ต่างๆ เป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี  (www.boi.go.th) 
 
1.  บทนิยาม 

 1.1  บทนิยามตามมาตรา 4  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
 "ผู้ขอรับการส่งเสริม" หมายความว่า ผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 

 "ผู้ได้รับการส่งเสริม" หมายความว่า ผู้ได้รับบัตรส่งเสริมตามพระราชบัญญัตินี้ 
 "เครื่องจักร" หมายความว่า เครื่องจักรที่จำเป็นต้องใช้ ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและเครื่องจักร 
ที่จำเป็นต้องใช้ในการก่อสร้างโรงงาน ซึ่งรวมถึงส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และโครงโรงงาน
สำเร็จรูปที่นำมาติดตั้งเป็นโรงงานด้วย   
 "คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 "กรรมการ" หมายความว่า กรรมการส่งเสริมการลงทุน และหมายความรวมถึงประธานกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน และรองประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุนด้วย 
 "ที่ปรึกษา" หมายความว่า ที่ปรึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 "เลขาธิการ" หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 "สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 



 "พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
  



2.  องค์ประกอบของคณะกรรมการและท่ีปรึกษา  
 ตามมาตรา 6 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นรองประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสิบคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็น
กรรมการ กับมีเลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ นายกรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกไม่เกินห้าคน
เป็นที่ปรึกษาได้ ทั้งนี้ กรรมการหรือที่ปรึกษาอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี 
 สำนักงานมีเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี และมีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ 
 เลขาธิการ และรองเลขาธิการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
 เมื ่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ปฏิบัต ิหน้าที ่ครบวาระแล้ว หากยังไม่ม ีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการชุดเดิมอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เข้า
รับหน้าที่ (มาตรา 7) 

 
3. อำนาจและหน้าที่ 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการสามารถอนุมัติ
การให้สิทธิและประโยชน์ต่างๆ ทั้งในด้านยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรและอ่ืนๆ เช่น การให้หลักประกันแก่โครงการ
ลงทุนต่างๆ ที่มีคุณสมบัติตามเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นอกเหนือจากสิทธิและประโยชน์ดังกล่าว
แล้ว   สำนักงานยังให้บริการอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจแก่นักลงทุนและผู้สนใจ นับแต่ให้คำแนะนำแก่นักลงทุน
ในขั้นตอนขอรับการส่งเสริม และการขอใบอนุญาตต่าง ๆ การหาผู้ร่วมลงทุน ตลอดจนช่วยเหลือนักลงทุนไทยที่
สนใจลงทุนในต่างประเทศ  

สำนักงานมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (มาตรา 13)  
(1) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
(2) ดำเนินการโฆษณาเผยแพร่บรรยากาศการลงทุนและชักจูงให้มีการลงทุนในกิจการที่สำคัญและ

เป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ 
(3) จัดให้มีศูนย์บริการลงทุนสำหรับผู้สนใจลงทุนและผู้ลงทุนในการจัดให้ได้มาซึ่งการอนุญาตและ

การให้ใช้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งรวมถึงการอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สนใจ
ลงทุนในการเตรียมโครงการลงทุน การหาผู้ร่วมลงทุน และการดำเนินการตามโครงการลงทุน 

(4) วิเคราะห์โครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ตรวจสอบและควบคุม ตลอดจนประเมินผล  
การลงทุนตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริม 

(5) ศึกษาค้นคว้าหาลู่ทางในการลงทุน จัดทำรายงานความเหมาะสมของการลงทุน และวางแผน
ส่งเสริมการลงทุน 



(6) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในราชอาณาจักร 
(7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ 
ต่อมามีการเพิ่มเติมบทบัญญัติ เรื่อง การมอบอำนาจให้บุคคลภายนอกดำเนินการแทนสำนักงานได้

บางภารกิจ เช่น การตรวจสอบเครื่องจักรและวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานมีจำนวน

จำกัด ประกอบกับมีภารกิจที่เพ่ิมข้ึน (มาตรา 14/1) 

4.  การขอและการให้การส่งเสริม  
 

เกณฑ์การกำหนดให้การส่งเสริมการลงทุน 
มาตรา 16 กิจการที่คณะกรรมการจะพึงให้การส่งเสริมการลงทุนได้ต้องเป็นกิจการที่สำคัญและ  

เป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ กิจการผลิตเพื่อส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ  
กิจการที่ใช้ทุน แรงงาน หรือบริการในอัตราสูง หรือกิจการที่ใช้ผลิตผลการเกษตร หรือทรัพยากรธรรมชาติเป็น
วัตถุดิบ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ากิจการนั้นยังไม่มีในราชอาณาจักร หรือมีในราชอาณาจักรแต่ยังไม่เพียงพอ หรือ
กรรมวิธีการผลิตยังไม่ทันสมัย 

ให้คณะกรรมการประกาศกำหนดประเภทและขนาดของกิจการที่จะให้การส่งเสริมการลงทุน โดยจะ
กำหนดเงื่อนไขในการให้การส่งเสริมไว้ด้วยก็ได้ และจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกเง่ือนไขดังกล่าวในเวลาใดก็ได้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า กิจการใดที่ได้ประกาศให้การส่งเสริมการลงทุนตามวรรค
สองหมดความจำเป็นที่จะต้องให้การส่งเสริมการลงทุนต่อไปแล้ว คณะกรรมการจะประกาศงดให้การส่งเสริมการ
ลงทุนกิจการนั้นไว้ชั่วคราว หรือเป็นการถาวรก็ได้ 

และมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ เรื่อง เงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุน โดยแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้อง
กับเงื่อนไขขององค์การการค้าโลก (WTO) เช่น ยกเลิกกิจการผลิตเพ่ือการส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ การบังคับใช้
วัตถุดิบในประเทศ และเงื่อนไขการอุดหนุนการส่งออก (มาตรา 16) (มาตรา 20)  (มาตรา 36) 

 
 

มาตรา 17 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ได้รับการส่งเสริม ต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมต่อสำนักงานตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่เลขาธิการกำหนด พร้อมด้วยโครงการลงทุนที่ขอรับการส่งเสริม 

ผู้ได้รับการส่งเสริมต้องเป็นบริษัท มูลนิธิ หรือสหกรณ์ท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
การขอรับการส่งเสริมก่อนจัดตั้งเป็นบริษัท มูลนิธิ หรือสหกรณ์ตามวรรคสอง ให้กระทำได้ตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ  และแบบที่เลขาธิการกำหนด 
 
มาตรา 18 โครงการลงทุนที ่คณะกรรมการจะให้การส ่งเสร ิมได ้ต ้องเป ็นโครงการลงทุน  

ที่มีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึง 



(1) จำนวนผู้ผลิตและกำลังผลิตในกิจการที่มีอยู่แล้วในราชอาณาจักรเปรียบเทียบกับประมาณการ
ความต้องการและขนาดกำลังผลิตที่จะส่งเสริมให้เกิดหรือเพ่ิมข้ึน 

(2) โอกาสที ่กิจการนั ้นจะขยายตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์หรือผลิ ตผลที ่ผลิตหรือประกอบได้ใน
ราชอาณาจักร และท่ีจะสนับสนุนให้มีการผลิตหรือประกอบในราชอาณาจักร 

(3) ปริมาณและอัตราการใช้ทรัพยากร รวมทั้งทุน วัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นและแรงงานหรือบริการ
อย่างอ่ืนที่มีอยู่ในราชอาณาจักร 

(4) จำนวนเงินตราต่างประเทศที่จะประหยัดหรือสงวนไว้ได้ และที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร 
(5) ความเหมาะสมของกรรมวิธีการผลิตหรือประกอบ 
(6) หลักเกณฑ์อ่ืนที่คณะกรรมการเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม 
 
มาตรา 19 โครงการลงทุนที่คณะกรรมการจะให้การส่งเสริมได้ต้องเป็นโครงการลงทุนที่มีมาตรการ

อันสมควรที่จะป้องกันและควบคุมมิให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีพ
ของประชาชนและความสมบูรณ์สืบไปของมนุษย์และธรรมชาติ 

มาตรา 20 ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้การส่งเสริมแก่ผู้ขอรับการส่งเสริมรายใดแล้ว 
คณะกรรมการจะกำหนดเงื่อนไขไว้ในบัตรส่งเสริม เพื่อให้ผู้ได้รับการส่งเสริมรายนั้นต้องปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือหลายเรื่องดังต่อไปนี้ด้วยก็ได้ 

(1) จำนวนทุนและแหล่งที่มาของทุน 
(2) สัญชาติและจำนวนผู้ถือหุ้น 
(3) ขนาดของกิจการซึ่งรวมถึงชนิดผลิตภัณฑ์ ผลิตผลหรือการให้บริการ กรรมวิธีการผลิตหรือประกอบ 

และกำลังผลิตหรือประกอบ 
(4) ปริมาณวัตถุดิบภายในประเทศที่จะต้องใช้ 
(5) สัญชาติและจำนวนคนงาน ช่างฝีมือ และผู้ชำนาญการ 
(6) การฝึกและใช้กำลังคนในการปฏิบัติงาน 
(7) การป้องกันและควบคุมมิให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(8) ระยะเวลาที่จะต้องเริ่มปฏิบัติตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริม 
(9) ระยะเวลาที่จะต้องสั่งซื้อเครื่องจักร 
(10) ระยะเวลาที่จะต้องนำเครื่องจักรเข้ามาในราชอาณาจักร 
(11) ระยะเวลาที่จะต้องส่งเครื่องจักรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรกลับออกไปภายหลังเมื่อใช้งาน

เสร็จแล้ว 
(12) การขยายระยะเวลาตาม (8) (9) (10) หรือ (11) 
(13) วันเปิดดำเนินการ 



(14) การรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการและการดำเนินงาน 
(15) การรายงานผลการปฏิบัติงานของช่างฝีมือและผู้ชำนาญการซึ่งเป็นคนต่างด้าวว่าได้ฝึก อบรม 

ให้คนไทยได้รับความรู้ความชำนาญเพียงไร 
(16) การกำหนดให้ผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่ผลิต ประกอบหรือส่งออกเป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ

หรือทางราชการกำหนด 
(17) การจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่ผลิตหรือประกอบ หรือการให้บริการ 
(18) การส่งออกซ่ึงผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่ผลิตหรือประกอบ 
(19) การให้นำเงิน หนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคาร หลักทรัพย์รัฐบาลไทย หรือหลักประกันอื่น

ที่คณะกรรมการเห็นสมควรมอบแก่สำนักงานเพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกำหนด 
(20) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่การให้ การใช้ หรือการควบคุม

การใช้สิทธิและประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
  



5. สิทธิและประโยชน์ 
5.1 สิทธิและประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษีอากร 

การเข้าเมืองของคนต่างด้าว 
มาตรา 24 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเพียงเท่าที่พระราชบัญญัตินี้มิได้บัญญัติไว้เป็น

อย่างอื่น ให้คณะกรรมการมีอำนาจอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุนหรือ
กระทำการอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนได้ตามกำหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควร 

การขออนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบที่คณะกรรมการกำหนดและในการอนุญาต 
คณะกรรมการจะกำหนดเงื่อนไขตามที่พิจารณาเห็นสมควรไว้ด้วยก็ได้ 

 
มาตรา 25 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเพียงเท่าที่พระราชบัญญัตินี้มิได้บัญญัติไว้เป็น

อย่างอ่ืน ให้ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวซึ่งเป็น 
(1) ช่างฝีมือ 
(2) ผู้ชำนาญการ 
(3) คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลใน (๑) และ (๒) เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตาม

จำนวนและกำหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร แม้ว่าจะเกินอัตรา
จำนวนหรือระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

 
การทำงานของคนต่างด้าว 
มาตรา 26 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวเพียงเท่าที่พระราชบัญญัตินี้มิได้

บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 24 และคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการ
ที ่ได้รับอนุญาตให้อยู ่ในราชอาณาจักรตามมาตรา 25 ได้รับอนุญาตทำงานเฉพาะตำแหน่งหน้าที ่การทำงาน 
ที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 

 
การถือครองกรรมสิทธิที่ดิน 
มาตรา 27 ผู้ได้รับการส่งเสริมจะได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับ

การส่งเสริมการลงทุนตามจำนวนที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร แม้ว่าจะเกินกำหนดที่จะพึงมีได้ตาม
กฎหมายอื่น 

ในกรณีที ่ผู ้ได้รับการส่งเสริมซึ ่งเป็นคนต่างด้าวตามประมวลกฎหมายที่ดินเลิกกิจการที ่ได้รับ  
การส่งเสริมหรือโอนกิจการนั้นให้แก่ผู้อื่น ผู้ได้รับการส่งเสริมต้องจำหน่ายที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์



ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เลิกหรือโอนกิจการ มิฉะนั้นให้อธิบดีกรมที่ดินมีอำนาจจำหน่ายที่ดินนั้นตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 
 
  



5.2 สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากร 
การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร 
มาตรา 28 ผู้ได้รับการส่งเสริมจะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัติ แต่เครื่องจักรนั้นต้องไม่เป็นเครื่องจักรที่ผลิตหรือประกอบได้ในราชอาณาจักร ซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียง
กันกับชนิดที่ผลิตในต่างประเทศ และมีปริมาณเพียงพอที่จะจัดหามาใช้ได้ 

 
การลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักร 
มาตรา 29 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า การให้การส่งเสริมแก่กิจการใดหรือแก่ผู้ขอรับการส่งเสริม

รายใดไม่สมควรให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 28 คณะกรรมการจะให้การส่งเสริมแก่กิจการนั้นหรือ 
ผู้ขอรับการส่งเสริมรายนั้นและรายต่อๆไป โดยให้ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรเพียงกึ่งหนึ่ง หรือจะ
ไม่ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรเลยก็ได้ 

 
การค้ำประกันอากรขาเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบก่อนการได้รับบัตรส่งเสริม 
มาตรา 38 บรรดาเครื่องจักร วัตถุดิบ หรือวัสดุจำเป็นซึ่งเป็นของที่สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร

และเป็นของที่พึงได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอำนาจสั่งกรมศุลกากร
ส่งมอบของนั้นให้แก่ผู้ขอรับการส่งเสริมซึ่งตอบรับการส่งเสริมตามมาตรา 21 แล้วหรือผู้ได้รับการส่งเสริมแล้วแต่กรณี 
โดยถือเอาการค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ในราชอาณาจักรแทนการวางเงินเป็นประกันการชำระอากรขาเข้าได้ 

 
การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรย้อนหลัง 
มาตรา 39 ในกรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการนำเครื่องจักรเข้า

มาในราชอาณาจักร หรือการยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่กำหนดไว้ในบัตรส่งเสริม  
เมื่อคณะกรรมการเห็นว่ามีเหตุอันควรแก้ไขเงื่อนไขนั้น ให้คณะกรรมการมีอำนาจแก้ไขเงื่อนไขนั้นได้และถ้าได้มี
การนำเครื่องจักรนั้นเข้ามาโดยชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยศุลกากรแล้ว คณะกรรมการจะกำหนดให้การแก้ไขนั้นมีผล
ย้อนหลังไปจนถึงวันนำเข้าก็ได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการนำเข้านั้นเกิดขึ้นก่อนหรือในหรือหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
การใช้เครื่องจักรที่ได้รับสิทธิและประโยชน์ 
มาตรา 40 ภายในเวลาที่คณะกรรมการกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสิบห้าปี  ห้ามมิให้ 

ผู้ได้รับการส่งเสริม 
(1) ใช้เครื่องจักรที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าเพื่อการอื่นนอกจาก

กิจการที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับการส่งเสริม หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้เครื่องจักรนั้น 



(2) ย้ายโรงงานหรือสถานที่ประกอบกิจการไปตั้งหรือดำเนินการในท้องที่อื่น นอกจากที่กำหนดใน
บัตรส่งเสริม 

ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการตามมาตรา 41 
 
มาตรา 41 คณะกรรมการมีอำนาจอนุญาตให้ผู ้ได้รับการส่งเสริมจำนอง จำหน่าย โอน ให้เช่า 

นำไปใช้ในการอื่น หรือให้บุคคลอื่นใช้เครื่องจักรที่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรตามมาตรา 28 หรือมาตรา 
29 หรือย้ายโรงงานหรือสถานที่ประกอบกิจการไปตั้งหรือดำเนินการในท้องที่อ่ืน 

การอนุญาตจะทำเป็นหนังสือหรือแก้ไขบัตรส่งเสริม โดยระบุเงื่อนไขและรายละเอียดในการอนุญาต
ไว้ด้วยก็ได้ 

ห้ามมิให้นำกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรมาใช้บังคับแก่ผู้ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการตามมาตรานี้ เว้นแต่คณะกรรมการจะกำหนดเป็นอย่างอ่ืน ในกรณีเช่นนี้ ให้นำกฎหมายว่าด้วยพิกัด
อัตราศุลกากรมาใช้บังคับเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้ง 

 
มาตรา 42 ในกรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมจำนองเครื่องจักรที่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากร และ

ผู้รับจำนองซึ่งมิได้เป็นผู้ได้รับการส่งเสริมบังคับจำนองเครื่องจักรนั้นก่อนพ้นกำหนดเวลาที่คณะกรรมการกำหนด
ตามมาตรา 40 ให้นำกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรมาใช้บังคับแก่ผู้รับจำนองโดยให้ถือว่าผู้รับจำนองนั้นเป็น
ผู้นำของเข้าซึ่งสิ้นสิทธิในการได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรสำหรับเครื่องจักรนั้นในวันรับโอน 

 
การลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบ 
มาตรา 30 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร คณะกรรมการจะให้ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับลดหย่อนอากร  

ขาเข้าไม่เกินร้อยละเก้าสิบของอัตราปกติสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ผลิตผสม 
หรือประกอบในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม มีกำหนดเวลาคราวละไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่คณะกรรมการกำหนด    
แต่วัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นนั้นต้องไม่เป็นของที่ผลิตหรือมีกำเนิดในราชอาณาจักรซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียงกันกับชนิดที่
จะนำเข้ามาในราชอาณาจักรและมีปริมาณเพียงพอที่จะจัดหามาใช้ได้ 

ทั้งนี้ ตามชนิด ปริมาณ ระยะเวลา เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด 
และมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติ เรื่อง การยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับของที่นำเข้ามาทดสอบวิจัยและ

พัฒนา เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่มากขึ้นอันจะเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศและการพัฒนาสังคม (มาตรา 30/1) 

 
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 



มาตรา 31 ผู ้ได้รับการส่งเสริมจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที ่ได้จาก  
การประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ทั้งนี้ ให้พิจารณากำหนดเป็นสัดส่วน
ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ซึ่งต้องมีกำหนดเวลาไม่เกินแปดปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จาก
การประกอบกิจการนั้น 

ในกรณีท่ีกิจการใดเป็นกิจการที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกำหนด ให้ผู้ได้รับการส่งเสริมในกิจการดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จาก
การประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลาตามที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งต้องไม่เกินแปดปีนับแต่วนัที่
เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น 

รายได้ที่ต้องนำมาคำนวณกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้วแต่กรณี 
ให้รวมถึงรายได้จากการจำหน่ายผลพลอยได้และรายได้จากการจำหน่ายสินค้ากึ่งสำเร็จรูปตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควร 

ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสองแล้วแต่กรณี คณะกรรมการอาจอนุญาตให้ผู้ได้รับการส่งเสริมนำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่าง
เวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลาไม่เกิน
ห้าปีนับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้ 

การคำนวณเงินลงทุนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศ
กำหนด 

ต่อมามีการเพ่ิมเติมบทบัญญัติ เรื่อง การให้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลา

ไม่เกิน 13 ปี และให้นำผลขาดทุนในช่วงเวลาได้รับยกเว้นมาหักออกจากกำไรสุทธิภายหลังพ้นระยะเวลาได้รับยกเว้น

ภาษีเง ินได ้น ิต ิบ ุคคลม ีกำหนดเวลาไม ่เก ิน 5 ป ี  เพ ื ่อส ่งเสร ิมศ ักยภาพและการพัฒนาความสามารถ 

ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมและบริการของประเทศ สำหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง การวิจัย

และพัฒนา (มาตรา 31/1) 

การเพ่ิมเติมบทบัญญัติ เรื่อง การอนุญาตให้ผู้ได้รับการส่งเสริมหักค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่เกินสองเท่าของ

จำนวนเงินที่ได้เสียไปในการประกอบกิจการ กรณีที่ไม่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล  เพื่อเป็น

เครื่ องม ือในการส ่ง เสร ิมก ิจการท ี ่ม ีศ ักยภาพและพ ัฒนาความสามารถในการแข ่งข ันของประเทศ  

(มาตรา 31/2) 

การเพ่ิมเติมบทบัญญัติ เรื่อง การอนุญาตให้หักเงินที่ใช้ไปในการลงทุนในโครงการที่ได้รับการส่งเสริม

จากกำไรรวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละเก้าสิบของเงินที่ลงทุนแล้วในกิจการนั้น โดยผู้ได้รับการส่งเสริมจะเลือกหักจาก



กำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้ ภายในสิบปีนับแต่วันที่มีรายได้จากการประกอบกิจการ กรณีที่ไม่ได้รับ

ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล เพื่อสนับสนุนให้มีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง (Investment tax allowance - 

ITA) (มาตรา 31/3) 

การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ เรื่อง การให้ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
สำหรับกำไรสุทธิในอัตราไม่เกินร้อยละเก้าสิบของอัตราปกติมีกำหนดเวลาไม่เกินสิบปีแทนการได้รับการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล  เพ่ือเพ่ิมสิทธิและประโยชน์ทางภาษีให้แก่ผู้ได้รับการส่งเสริมในกรณีท่ีไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล (มาตรา 32) 

 
  



การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าแห่งสิทธิ 
มาตรา 33 ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่นจากผู้ได้รับการส่งเสริมตามสัญญาที่

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้มีกำหนดระยะเวลาห้า
ปีนับแต่วันที่ผู้ได้รับการส่งเสริมเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์แ ละ
วิธีการที่คณะกรรมการกำหนด 

 
การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผล 
มาตรา 34 เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ตามมาตรา 31 ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้ รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น 

และการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ เรื่อง การจ่ายเงินปันผล เพื่อเป็นการช่วยให้ผู้ได้รับเงินปันผลได้รับ

ยกเว้นภาษีเงินได้ในกรณีผู้ได้รับการส่งเสริมไม่อาจจ่ายเงินปันผลได้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงิน

ได้นิติบุคคล มาตรา 31 และมาตรา 31/1 จึงให้ขยายเวลาการจ่ายเงินปันผลไปอีก 6 เดือน ภายหลังสิ้นสุดการได้รับ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (มาตรา 34) 

 
การได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 
มาตรา 35   เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในท้องที่หรือเขตพ้ืนที่ใด คณะกรรมการจะกำหนดท้องที่หรือเขต

พ้ืนทีน่ั้นเป็นเขตส่งเสริมการลงทุนก็ได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
นอกจากสิทธิและประโยชน์ตามมาตราอ่ืน คณะกรรมการมีอำนาจให้ผู้ได้รับการส่งเสริมที่ประกอบ

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมในท้องที่หรือเขตพื้นที่ที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ได้รับสิทธิและประโยชน์พิเศษอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 

(1) การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิบของ
อัตราปกติมีกำหนดเวลาไม่เกินห้าปี โดยนับจากวันที่กำหนดระยะเวลาตามมาตรา 31 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
แล้วแต่กรณี สิ้นสุดลง หรือนับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมในกรณีที่ผู้ได้รับ  
การส่งเสริมไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 
การยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบ 
มาตรา 36 เพ่ือส่งเสริมการส่งออก คณะกรรมการอาจให้ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับสิทธิและประโยชน์

พิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ด้วย 



(1) การยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื ่อใช้ 
ผลิต ผสม หรือประกอบผลิตภัณฑ์หรือผลิตผล เฉพาะที่ใช้ในการส่งออก 

(2) การยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริม นำเข้ามาเพ่ือส่งกลับออกไป 
(3) การยกเว้นอากรขาออก สำหรับผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่ผู้ได้รับการส่งเสริมผลิตหรือประกอบ 
(4) การอนุญาตให้หักเงินได้พึงประเมินในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละห้า

ของรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จากการส่งออกซ่ึงผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่ผู้ได้รับการส่งเสริมผลิตหรือประกอบ โดย
ไม่รวมค่าประกันภัยและค่าขนส่งนอกประเทศ 

ทั้งนี้ ตามเงื่อนไข วิธีการและระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด 
 

 5.3  สิทธิประโยชน์อื่นๆ 
การหักค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
มาตรา 35 เพื่อส่งเสริมการลงทุนในท้องที่หรือเขตพื้นที่ใด คณะกรรมการจะกำหนดท้องที่หรือเขต

พ้ืนที่นั้นเป็นเขตส่งเสริมการลงทุนก็ได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
              นอกจากสิทธิและประโยชน์ตามมาตราอื่น คณะกรรมการมีอำนาจให้ผู้ได้รับการส่งเสริม

ที่ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมในท้องที่หรือเขตพื้นที่ที่กำหนดตามวรรคหนึ่งได้รับสิทธิและประโยชน์พิเศษ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้  

 (1)       …… 
(2)    การอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของจำนวนเงินที่ผู้ได้รับการส่งเสริม

ได้เสียไปเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม เพ่ือประโยชน์ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ทั้งนี้ ตามเงื่อนไข วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด 

(3) การอนุญาตให้หักเงินที่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความ
สะดวกในการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณากำหนดจากกำไรสุทธิ
รวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละยี่สิบห้าของเงินที่ลงทุนแล้ว ในการนั้น โดยผู้ได้รับการส่งเสริมจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของ
ปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้ภายในสิบปีนับแต่วันที่มีรายได้จากการลงทุน ทั้งนี้ นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อม
ราคาตามปกต ิ

 
การนำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศ 
มาตรา 37  ผู ้ได้รับการส่งเสริมหรือผู ้ลงทุนในกิจการที่ ได้รับการส่งเสริม ซึ ่งมีภูมิลำเนานอก

ราชอาณาจักรจะได้รับอนุญาตให้นำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ เมื่อเงินนั้นเป็น 



(1)  เงินทุนที่ผู ้ได้รับการส่งเสริมนำเข้ามาในราชอาณาจักรและเงินปันผลหรือผลประโยชน์อ่ืน  
ที่เกิดจากเงินทุนนั้น 

(2) เงินกู้ต่างประเทศที่ผู ้ได้รับการส่งเสริมนำมาลงทุนในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมตามสัญญา  
ที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ รวมทั้งดอกเบี้ยของเงินกู้ต่างประเทศนั้น 

(3) เงินที่ผู้ได้รับการส่งเสริมมีข้อผูกพันกับต่างประเทศตามสัญญาเกี่ยวกับการใช้สิทธิและบริการต่าง ๆ 
ในการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และสัญญานั้นได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ในกรณีที่ระยะเวลาใดดุลการชำระเงินต้องประสบความยุ่งยาก จำเป็นต้องสงวนเงินตราต่างประเทศ
ให้มีสำรองไว้ตามสมควร ธนาคารแห่งประเทศไทยจะจำกัดการนำหรือส่งเงินนั้นออกนอกราชอาณาจักรเป็น 
การชั่วคราวเพื่อผลดังกล่าวนั้นก็ได้ แต่จะไม่จำกัดการส่งเงินทุนที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรต่ำกว่าร้อยละยี่สิบต่อปี 
ถ้าการส่งเงินนั้นกระทำภายหลังที่นำเข้ามาแล้วเป็นเวลาสองปี และจะไม่จำกัดการส่งเงินปันผลต่ำกว่าร้อยละสิบห้า
ต่อปีของเงินทุนที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร 

 
6. หลักประกันและการคุ้มครอง 
 
การให้ความคุ้มครองของรัฐ 
มาตรา 43 รัฐจะไม่โอนกิจการของผู้ได้รับการส่งเสริมมาเป็นของรัฐ 
 
มาตรา 44 รัฐจะไม่ประกอบกิจการขึ้นใหม่แข่งขันกับผู้ได้รับการส่งเสริม 
 
มาตรา 45 รัฐจะไม่ทำการผูกขาดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลชนิดเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน

กับท่ีผู้ได้รับการส่งเสริมผลิตหรือประกอบได้ 
 
มาตรา 46 รัฐจะไม่ควบคุมราคาจำหน่ายของผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่ได้จากกิจการที่ได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ แต่จะไม่กำหนดราคา
จำหน่ายให้ต่ำกว่าราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520  

 
มาตรา 47 ผู้ได้รับการส่งเสริมจะได้รับอนุญาตให้ส่งออกนอกราชอาณาจักรได้เสมอไปซึ่งผลิตภัณฑ์

หรือผลิตผลที่ได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ  
ความมั่นคงของประเทศ 

 



มาตรา 48 รัฐจะไม่อนุญาตให้ส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล  หรือรัฐวิสาหกิจ  นำเข้ามาใน
ราชอาณาจักรโดยให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลชนิดใดที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า  
เป็นชนิดเดียวกันกับที่ผู้ได้รับการส่งเสริมผลิตหรือประกอบได้โดยมีคุณภาพใกล้เคียงกันและมีปริมาณเพียงพอที่จะ
จัดหามาใช้ได้ 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ยุทธภัณฑ์ตามความในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์  
ที่นำเข้ามาเพ่ือใช้ในราชการของกระทรวงกลาโหม 

 
การเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ 
 
มาตรา 49 ในกรณีที่จำเป็นเพื ่อให้ความคุ ้มครองกิจการของผู้ได้รับการส่งเสริม คณะกรรมการ  

มีอำนาจกำหนดค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลชนิด เดียวกัน 
คล้ายคลึงกัน หรือทดแทนกันได้กับที่ผู้ได้รับการส่งเสริมผลิตหรือประกอบในอัตราที่เห็นสมควรแต่ไม่เกินร้อยละ  
ห้าสิบของราคารวมค่าประกันภัยและค่าขนส่งนอกประเทศของผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลนั้น 

การกำหนดค่าธรรมเนียมพิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ใช้บังคับตาม
ระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนดแต่คราวละไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

คณะกรรมการมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา แก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกประกาศตามมาตรานี้
ในเวลาใด ๆ ได้ตามท่ีเห็นสมควร 

ในกรณีที่มีปัญหาว่าผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลใดที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรจะต้องเสียค่าธรรมเนียม
พิเศษตามประกาศของคณะกรรมการหรือไม่ ให้คณะกรรมการเป็นผู ้มีอำนาจพิจารณาและคำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับการนำเข้าตามมาตรานี้ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมศุลกากร 
และให้นำกฎหมายว่าด้วยศุลกากรมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้ถือว่าค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับการนำเข้าเป็น
เสมือนอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร 

ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยว่า ผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลนั้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษและผู้ใดได้
ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับของนั้นแล้ว ก็ให้กรมศุลกากรคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่ผู้นั้น 

 
มาตรา 50 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าการกำหนดค่าธรรมเนียมพิเศษตามมาตรา 49  

ไม่เพียงพอสำหรับการให้ความคุ้มครองกิจการของผู้ได้รับการส่งเสริม ให้กระทรวงพาณิชย์ห้ามนำผลิตภัณฑ์หรือ
ผลิตผลชนิดเดียวกัน คล้ายคลึงกัน หรือทดแทนกันได้ กับที ่ผู ้ได้รับการส่งเสริมผลิตหรือประกอบเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า
บางอย่าง 



 
หลักเกณฑ์การช่วยเหลือนักลงทุน 
มาตรา 51 ในกรณีที่ผู ้ได้รับการส่งเสริมประสบปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินกิจการที่ได้รับ 

การส่งเสริมและร้องเรียนให้คณะกรรมการช่วยเหลือ ให้ประธานกรรมการมีอำนาจสั่งให้ความช่วยเหลือไ ปตาม
ความเหมาะสม หรือสั่งให้ส่วนราชการ องค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการช่วยเหลือต่อไป
โดยมิชักช้า 

 
 มาตรา 52 ในกรณีที่โครงสร้าง อัตรา หรือวิธีการจัดเก็บภาษีอากร ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียม 

เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนที่พึงให้การส่งเสริมหรือที่ให้การส่งเสริมไปแล้ว ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนขอให้คณะกรรมการ
ช่วยเหลือหรือไม่ก็ตาม ให้ประธานกรรมการมีอำนาจสั ่งส่วนราชการ องค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
ที่เก่ียวข้องพิจารณาดำเนินการแก้ไขต่อไป 

 
 มาตรา 53 ส่วนราชการ องค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจใดได้รับคำสั่งจากประธานกรรมการ

ตามมาตรา 51 หรือมาตรา 52 ต้องพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าว ถ้าเห็นว่า
ไม่อาจปฏิบัติตามได้ ให้รายงานประธานกรรมการทราบพร้อมด้วยเหตุผลภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคำสั่ง 

ในกรณีที่ได้รับรายงานเหตุผลตามวรรคหนึ่ง ถ้าประธานกรรมการพิจารณาเห็นควรดำเนินการ
ประการใด ให้ถือเป็นที่สุด และให้ส่วนราชการ องค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนั้นโดยมิชักช้า 

 
  



7. การเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ 
 
การที่ผู้ได้รับการส่งเสริมฝ่าฝืนหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไข 
มาตรา 54 ในกรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด  

ให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ที่ได้ให้แก่ผู้ได้รับการส่งเสริมทั้งหมดหรือบางส่วนโดย  
จะกำหนดระยะเวลาไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ 

ถ้าคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า การที่ผู้ได้รับการส่งเสริมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นมิได้
เป็นการกระทำโดยจงใจ จะสั่งให้สำนักงานเตือนเป็นหนังสือให้ผู้ได้รับการส่งเสริมแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
เงื่อนไขภายในเวลาที่กำหนดก่อนก็ได้ แต่เมื่อพ้นกำหนดเวลานั้นแล้วผู้ได้รับการส่งเสริมยังมิได้แก้ไขหรื อปฏิบัติ 
ให้ถูกต้องโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้คณะกรรมการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง 

 
 การเรียกเก็บอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรและวัตถุดิบ 
มาตรา 55 ในกรณีที่คณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชน์เกี่ยวกับภาษีอากรสำหรับของ  

ที่นำเข้าหรือส่งออกทั้งหมด ให้ถือว่าผู้ได้รับการส่งเสริมไม่เคยได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรมาแต่ต้นและ 
ให้ผู้ได้รับการส่งเสริมเสียภาษีอากรโดยถือสภาพของของราคา และอัตราภาษีอากรที่เป็นอยู่ในวันนำเข้าหรือ
ส่งออกเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีอากรสำหรับกรณีที่ได้รับลดหย่อนภาษีอากรให้เสียภาษีอากรเพ่ิมจากที่ได้เสีย
ไว้แล้ว ให้ครบถ้วนตามจำนวนเงินภาษีอากรที่จะพึงต้องเสียทั้งหมดเม่ือได้คำนวณตามเกณฑ์เช่นว่านั้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชน์เกี่ยวกับภาษีอากร สำหรับของที่นำเข้าหรือ
ส่งออกบางส่วน ให้ถือว่าผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรมาแต่ต้นเพียงเท่าที่ตนยังคงไดร้ับ
สิทธิและประโยชน์อยู่ และให้เสียภาษีอากรตามส่วนที่ได้ถูกเพิกถอนจนครบถ้วน โดยถือสภาพของของราคา และ
อัตราภาษีอากรที่เป็นอยู่ในวันนำเข้าหรือส่งออกเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีอากร 

ผู้ได้รับการส่งเสริมต้องแจ้งขอชำระภาษีอากร หรือภาษีอากรเพิ่มต่อกรมศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่
ได้นำของนั้นเข้ามาหรือส่งของนั้นออกไปภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันทราบคำสั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชน์เกี่ยวกับ
ภาษีอากร และต้องชำระ ณ ที่ทำการศุลกากรซึ่งกรมศุลกากรกำหนดให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจำนวนเงินภาษีอากรหรือภาษีอากรเพิ่มอันจะพึงต้องชำระ ถ้าผู้ได้รับการส่งเสริมมิได้แจ้งหรือชำระภาษีอากร
หรือภาษีอากรเพิ่มภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้เสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนของค่าภาษีอากรที่ต้อง
ชำระโดยไม่คิดทบต้น นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาแจ้งหรือชำระ แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่นำเงินภาษีอากรหรือภาษี
อากรเพิ่มและเงินเพิ่มมาชำระซึ่งต้องไม่เกินสามเดือนนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาแจ้งหรือชำระดังกล่าว ถ้ามิได้มี
การปฏิบัติเช่นว่านั้นให้ถือว่าของนั้นได้นำเข้ามาหรือส่งออกไปโดยหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร และให้นำกฎหมาย
ว่าด้วยศุลกากรมาใช้บังคับ ทั้งนี้ ในการคำนวณเงินเพ่ิมดังกล่าวถ้ามีเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 



ในกรณีที ่ผ ู ้ได ้ร ับการส่งเสริมไม่ปฏิบัติตามคำเตือนของสำนักงานตามมาตรา 54 วรรคสอง 
คณะกรรมการจะให้ผู้ไได้รับการส่งเสริมเสียเงินเพิ่ภาษีอากรให้แก่รัฐโดยชำระแก่กรมศุลกากรพร้อมกับเงินภาษี
อากรหรือภาษีอากรเพ่ิมที่ต้องนำไปชำระตามวรรคสามในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนของเงินภาษีอากรหรือเงินภาษี
อากรเพ่ิมอันจะพึงต้องชำระ นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาตามมาตรา 54 วรรคสองอีกด้วยก็ได้ แต่เงินเพ่ิมภาษีอากร
ตามมาตรานี้มิให้เกินจำนวนเงินภาษีอากรเพ่ิมอันจะพึงต้องชำระ และเพ่ือให้ได้รับชำระเงินเพ่ิมนี้ ให้ถือว่าเงินเพ่ิม
เป็นเสมือนเงินอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดี การนับอายุความตามมาตรานี้ ให้เริ่มนับเมื่อพ้นหนึ่งเดือนนับแต่ 
วันทราบคำสั่ง 

การเรียกเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลย้อนหลัง 
มาตรา 55/1 ในกรณีที ่คณะกรรมการสั ่งเพิกถอนสิทธิและประโยชน์เก ี ่ยวกับภาษีเง ินได้                        

นิติบุคคล ให้ถือว่าผู้ได้รับการส่งเสริมหมดสิทธิได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่ถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์นั้น และให้นำประมวลรัษฎากรมาใช้บังคับ 

คณะกรรมการอาจสั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชน์เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยให้มีผลย้อนหลังไป
ถึงรอบระยะเวลาบัญชีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดก็ได้ ในกรณีนี้ผู้
ได้รับการส่งเสริมต้องแจ้งขอชำระภาษีอากรที่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนต่อกรมสรรพากร สำนักงานภาษีสรรพากร
พ้ืนที่ หรือสำนักงานสรรพากรจังหวัดที่ผู้ได้รับการส่งเสริมมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่และชำระ ณ สถานที่ดังกล่าว
ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันทราบคำสั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชน์นั้น โดยถืออัตราภาษีท่ีเป็นอยู่ของรอบ
ระยะเวลาบัญชีทีได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนเป็นเกณฑ์คำนวณ ถ้าผู้ได้รับการส่งเสริมมิได้แจ้งและชำระภาษีอากร
หรือภาษีอากรเพิ่มภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้เสียเงินเพิ่มตามประมวลรัษฎากรนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาแจ้ง
และชำระจนถึงวันที่นำเงินภาษีอากรหรือภาษีอากรเพิ่มและเงินเพิ่มมาชำระ ถ้ามิได้มีการปฏิบัติเช่นว่านั้น ให้นำ
ประมวลรัษฎากรมาใช้บังคับ 

              คำสั ่งเพิกถอนสิทธิและประโยชน์เกี ่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุ คคลตามวรรคสองมิให้มี
ผลกระทบต่อเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่คณะกรรมการมีคำสั่งเพิกถอน 

 
8.   การยกเลิกการประกอบกิจการ 
การเลิกกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต 
มาตรา 56 วรรคแรก ในกรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมเลิกกิจการ รวมกิจการกับผู้อื่น หรือโอนกิจการ

ให้แก่ผู้อื่น ให้บัตรส่งเสริมนั้นใช้ได้ต่อไปอีกไม่เกินสามเดือนนับแต่วันเลิก รวม หรือโอนกิจการ 
 
การโอนกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 



มาตรา 56 วรรคสอง ในกรณีที่ผู้ซึ่งดำเนินกิจการที่รวมกันขึ้นใหม่หรือรับโอนกิจการประสงค์จะ
ขอรับช่วงดำเนินกิจการที่ได้รับการส่งเสริมตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมต่อไป ให้ยื่นคำขอรับการส่งเสริม
ภายในเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งถ้าคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้การส่งเสริม ให้ออกบัตรส่งเสริมโดย
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้เพียงเท่าที่ผู้ได้รับการส่งเสริมเดิมยังเหลืออยู่ ถ้าคณะกรรมการ
เห็นว่าไม่สมควรให้การส่งเสริม ให้สั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ทั้งหมด 

 
  



การเลิกกิจการโดยได้รับอนุญาตจากสำนักงาน 
ผู้ได้รับการส่งเสริมสามารถแสดงเจตนายื่นขอเลิกกิจการตามบัตรส่งเสริมต่อสำนักงาน  หาก

สำนักงานพิจารณาเห็นว่าผู้ได้รับส่งเสริมไม่ได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขก็จะดำเนินการออกประกาศยกเลิกบัตรส่งเสริม
ให้ทราบโดยท่ัวกัน 


