
พระราชบัญญัติ 
สงเสริมการลงทุน 

พ.ศ. ๒๕๒๐ 

ภูมิพลอดลุยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๐ 

เปนปที่ ๓๒ ในรัชกาลปจจุบัน 

           พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา 

           โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน 

           จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภาปฏิรูปการปกครองแผนดิน ดังตอไปนี้ 

           มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ.๒๕๒๐" 

           มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป 

            มาตรา ๓ ใหยกเลิก 

(๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๑ และ 

(๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๕ 

           บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอ่ืนในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 

           มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

           "ผูขอรับการสงเสริม" หมายความวา ผูขอรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 

           "ผูไดรับการสงเสริม" หมายความวา ผูไดรับบัตรสงเสริมตามพระราชบัญญัตินี้ 

           "เครื่องจักร" หมายความวา เครื่องจักรที่จําเปนตองใชในกิจการที่ไดรับการสงเสริมและ
เครื่องจักรที่จําเปนตองใชในการกอสรางโรงงาน ซึ่งรวมถึงสวนประกอบ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช 
และโครงโรงงานสําเร็จรูปที่นํามาติดตั้งเปนโรงงานดวย 
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           "คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

           "กรรมการ" หมายความวา กรรมการสงเสริมการลงทุน และหมายความรวมถึงประธาน
กรรมการสงเสริมการลงทุน และรองประธานกรรมการสงเสริมการลงทุนดวย 

           "ที่ปรึกษา" หมายความวา ที่ปรึกษาของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

           "เลขาธิการ" หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

           "สํานักงาน" หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

           "พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

           มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการ ที่ปรกึษา และพนกังานเจาหนาที ่

           มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนคณะหนึ่ง ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี เปน
ประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเปนรองประธานกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิอีกไม
เกินสิบคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ กับเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจ
และหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

           นายกรัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิอ่ืนอีกไมเกินหาคนเปนที่ปรึกษาได 

           มาตรา ๗ กรรมการหรือที่ปรึกษาอยูในตําแหนงคราวละสองป 

           ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการหรือที่ปรึกษาในระหวางที่กรรมการหรือที่ปรึกษาซึ่งแตงตั้งไว
แลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มข้ึนหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการหรือที่ปรึกษาซึ่งแตงตั้งไวแลวนั้น 

           กรรมการหรือที่ปรึกษาซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 

           มาตรา ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๗วรรคหนึ่ง กรรมการหรือที่
ปรึกษาพนจากตําแหนง เมื่อ 
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(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) นายกรัฐมนตรีใหออก 

(๔) เปนบุคคลลมละลาย 

(๕) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 

           (๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่เปน
ลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 

           เมื่อกรรมการหรือที่ปรึกษาพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง นายกรัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอ่ืนเปน
กรรมการหรือที่ปรึกษาแทนได 

           มาตรา ๙ ประธานกรรมการเปนผูเรียกประชุมกรรมการ 

           การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงเปนองคประชุม 

           ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม
หรือไมอาจมาประชุมได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถารองประธานกรรมการไม
อยูในที่ประชุมหรือไมอาจมาประชุมไดดวย ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน
ในที่ประชุม 

           การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 

           กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

           มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธานกรรมการ
รักษาการแทน ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหเลขาธิการเปน
ผูเรียกประชุมกรรมการเพื่อใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทนประธานกรรมการ 

           มาตรา ๑๑ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการจะมอบอํานาจให
สํานักงานกระทําการใด ๆ แทน หรือแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อใหกระทําการใด ๆ ตามที่มอบหมาย 
หรือเรียกบุคคลใดซึ่งเกี่ยวของมาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็นก็ได 

           ใหนํามาตรา ๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
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           เมื่อสํานักงานหรือคณะอนุกรรมการไดกระทําการไปแลวตามวรรคหนึ่ง ตองรายงานให
คณะกรรมการทราบดวย 

           มาตรา ๑๒ ใหกรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการไดรับผลประโยชนตอบแทนตามที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด 

           มาตรา ๑๓ สํานักงานมีเลขาธิการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี และใหมีรองเลขาธิการเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการและจะใหมี
ผูชวยเลขาธิการเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการดวยก็ได 

           ใหเลขาธิการ รองเลขาธิการและผูชวยเลขาธิการ เปนขาราชการพลเรือนสามัญ 

           สํานักงาน มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

           (๒) ดําเนินการโฆษณาเผยแพรบรรยากาศการลงทุนและชักจูงใหมีการลงทุนในกิจการที่
สําคัญและเปนประโยชนในดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ 

           (๓) จัดใหมีศูนยบริการลงทุนสําหรับผูสนใจลงทุนและผูลงทุนในการจัดใหไดมาซึ่งการ
อนุญาตและการใหใชบริการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งรวมถึงการอํานวยความสะดวก และให
ความชวยเหลือแกผูสนใจลงทุนในการเตรียมโครงการลงทุน การหาผูรวมลงทุน และการดําเนินการ
ตามโครงการลงทุน 

           (๔) วิเคราะหโครงการขอรับการสงเสริมการลงทุน ตรวจสอบและควบคุม ตลอดจน
ประเมินผลการลงทุนตามโครงการที่ไดรับการสงเสริม 

           (๕) ศึกษาคนควาหาลูทางในการลงทุน จัดทํารายงานความเหมาะสมของการลงทุน และ
วางแผนสงเสริมการลงทุน 

           (๖) ศึกษา และรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนในราชอาณาจักร 

           (๗) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัตินี้ 

           มาตรา ๑๔ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่ของผูขอรับการสงเสริม และผู
ไดรับการสงเสริมในระหวางเวลาทําการเพื่อสอบถามขอเท็จจริง หรือเพื่อตรวจสอบเอกสารหรือส่ิงของ
ใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการที่ขอรับการสงเสริมหรือกิจการที่ไดรับการสงเสริมจากบุคคลซึ่งอยูในสถานที่นั้น
ไดตามความจําเปน 
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           ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่จะเขาไปในสถานที่ตามวรรคหนึ่ง ถาไมเปนการเรงดวน ตองแจง
เปนหนังสือใหผูขอรับการสงเสริมหรือผูไดรับการสงเสริมทราบลวงหนาตามสมควร 

           มาตรา ๑๕ ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๔ ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัว
ตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ  

 
หมวด ๒ 

การขอและการใหการสงเสริม 

           มาตรา ๑๖ กิจการที่คณะกรรมการจะพึงใหการสงเสริมการลงทุนได ตองเปนกิจการที่
สําคัญและเปนประโยชนในดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กิจการผลิตเพื่อสงออก
ไปจําหนายตางประเทศ กิจการที่ใชทุน แรงงานหรือบริการในอัตราสูงหรือกิจการที่ใชผลิตผลการเกษตร 
หรือทรัพยากรธรรมชาติเปนวัตถุดิบ ซึ่งคณะกรรมการเห็นวากิจการนั้นยังไมมีในราชอาณาจักรหรือมใีน
ราชอาณาจักรไมเพียงพอ หรือกรรมวิธีการผลิตยังไมทันสมัย 

           ใหคณะกรรมการประกาศกําหนดประเภทและขนาดของกิจการที่จะใหการสงเสริมการลงทุน 
โดยจะกําหนดเงื่อนไขในการใหการสงเสริมไวดวยก็ได และจะแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกเงื่อนไขดังกลาว
ในเวลาใดก็ได 

           ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นวา กิจการใดที่ไดประกาศใหการสงเสริมการลงทุนตาม
วรรคสองหมดความจําเปนที่จะตองใหการสงเสริมการลงทุนตอไปแลว คณะกรรมการจะประกาศงดให
การสงเสริมการลงทุนกิจการนั้นไวชั่วคราว หรือเปนการถาวรก็ได 

           มาตรา ๑๗ ผูใดประสงคจะเปนผูไดรับการสงเสริม ตองยื่นคําขอรับการสงเสรมิตอสํานกังาน 
ตามหลักเกณฑ วิธีการและแบบที่เลขาธิการกําหนด พรอมดวยโครงการลงทุนที่ขอรับการสงเสริม 

           ผูไดรับการสงเสริมตองเปนบริษัท มูลนิธิ หรือสหกรณที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

           การขอรับการสงเสริมกอนจัดตั้งเปนบริษัท มูลนิธิ หรือสหกรณตามวรรคสอง ใหกระทําได
ตามหลักเกณฑ วิธีการและแบบที่เลขาธิการกําหนด 

           มาตรา ๑๘ โครงการลงทุนที่คณะกรรมการจะใหการสงเสริมไดตองเปนโครงการลงทุนที่มี
ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ทั้งนี้ ใหพิจารณาถึง 

           (๑) จํานวนผูผลิตและกําลังผลิตในกิจการที่มีอยูแลวในราชอาณาจักรเปรียบเทียบกับ
ประมาณการความตองการและขนาดกําลังผลิตที่จะสงเสริมใหเกิดหรือเพิ่มข้ึน 
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           (๒) โอกาสที่กิจการนั้นจะขยายตลาดใหแกผลิตภัณฑหรือผลิตผลที่ผลิตหรือประกอบไดใน
ราชอาณาจักร และที่จะสนับสนุนใหมีการผลิตหรือประกอบในราชอาณาจักร 

           (๓) ปริมาณและอัตราการใชทรัพยากร รวมทั้งทุน วัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนและแรงงานหรือ
บริการอยางอื่นที่มีอยูในราชอาณาจักร 

           (๔) จํานวนเงินตราตางประเทศที่จะประหยัดหรือสงวนไวได และที่จะนําเขามาใน
ราชอาณาจักร 

           (๕) ความเหมาะสมของกรรมวิธีการผลิตหรือประกอบ 

           (๖) หลักเกณฑอ่ืนที่คณะกรรมการเห็นวาจําเปนและเหมาะสม 

           มาตรา ๑๙ โครงการลงทุนที่คณะกรรมการจะใหการสงเสริมไดตองเปนโครงการลงทุนที่มี
มาตรการอันสมควรที่จะปองกันและควบคุมมิใหเกิดผลเสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ เพื่อเปน
ประโยชนตอการดํารงชีพของประชาชนและความสมบูรณสืบไปของมนุษยและธรรมชาติ 

           มาตรา ๒๐ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหการสงเสริมแกผูขอรับการ
สงเสริมรายใดแลว คณะกรรมการจะกําหนดเงื่อนไขไวในบัตรสงเสริม เพื่อใหผูไดรับการสงเสริมรายนั้น
ตองปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องดังตอไปนี้ดวยก็ได 

           (๑) จํานวนทุนและแหลงที่มาของทุน 

           (๒) สัญชาติและจํานวนผูถือหุน 

           (๓) ขนาดของกิจการซึ่งรวมถึงชนิดผลิตภัณฑ ผลิตผลหรือการใหบริการ กรรมวิธีการผลิต
หรือประกอบ และกําลังผลิตหรือประกอบ 

           (๔) ปริมาณวัตถุดิบภายในประเทศที่จะตองใช 

           (๕) สัญชาติและจํานวนคนงาน ชางฝมือ และผูชํานาญการ 

           (๖) การฝกและใชกําลังคนในการปฏิบัติงาน 

           (๗) การปองกันและควบคุมมิใหเกิดผลเสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 

           (๘) ระยะเวลาที่จะตองเริ่มปฏิบัติตามโครงการที่ไดรับการสงเสริม 

           (๙) ระยะเวลาที่จะตองสั่งซื้อเครื่องจักร 

           (๑๐) ระยะเวลาที่จะตองนําเครื่องจักรเขามาในราชอาณาจักร 
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           (๑๑) ระยะเวลาที่จะตองสงเครื่องจักรที่นําเขามาในราชอาณาจักรกลับออกไปภายหลังเมื่อ
ใชงานเสร็จแลว 

           (๑๒) การขยายระยะเวลาตาม (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) 

           (๑๓) วันเปดดําเนินการ 

           (๑๔) การรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการและการดําเนินงาน 

           (๑๕) การรายงานผลการปฏิบัติงานของชางฝมือและผูชํานาญการซึ่งเปนคนตางดาว วาได
ฝกอบรมใหคนไทยไดรับความรูความชํานาญเพียงไร 

           (๑๖) การกําหนดใหผลิตภัณฑหรือผลิตผลที่ผลิต ประกอบ หรือสงออกเปนไปตามมาตรฐาน
ที่คณะกรรมการหรือทางราชการกําหนด 

           (๑๗) การจําหนายผลิตภัณฑหรือผลิตผลที่ผลิตหรือประกอบ หรือการใหบริการ 

           (๑๘) การสงออกซึ่งผลิตภัณฑหรือผลิตผลที่ผลิตหรือประกอบ 

           (๑๙) การใหนําเงิน หนังสือสัญญาค้ําประกันของธนาคาร หลักทรัพยรัฐบาลไทย หรือ
หลักประกันอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร มอบแกสํานักงานเพื่อเปนประกันในการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกําหนด 

           (๒๐) เร่ืองอื่นที่เกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่การให การใช หรือ
การควบคุมการใชสิทธิและประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้ 

           มาตรา ๒๑ เมื่อคณะกรรมการมีมติใหการสงเสริมแกผูขอรับการสงเสริมรายใดแลว 
สํานักงานตองมีหนังสือแจงใหผูขอรับการสงเสริมรายนั้นทราบมติของคณะกรรมการภายในสิบหาวัน 
นับแตวันที่คณะกรรมการมีมติพรอมดวยเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

           ถาผูขอรับการสงเสริมยอมรับการสงเสริมตามวรรคหนึ่ง ตองมีหนังสือตอบใหสํานักงานทราบ
ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่รับหนังสือนั้น 

           ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ใหเลขาธิการมีอํานาจขยายเวลาตามวรรคสองออกไปไดไมเกิน
สามครั้ง คร้ังละไมเกินหนึ่งเดือน 

           มาตรา ๒๒ ผูขอรับการสงเสริมซึ่งตอบรับการสงเสริมตามมาตรา ๒๑ แลว ตองรายงานผล
การเริ่มปฏิบัติงานตามโครงการที่ไดรับการสงเสริมใหสํานักงานทราบตามแบบและวิธีการที่เลขาธิการ
กําหนดภายในหกเดือนนับแตวันที่ตอบรับการสงเสริม 
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           ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ใหเลขาธิการมีอํานาจขยายเวลาตามวรรคหนึ่งออกไปไดไมเกิน
สามครั้ง คร้ังละไมเกินสี่เดือน และรายงานใหคณะกรรมการทราบทุกครั้ง 

           เมื่อเลขาธิการพิจารณาเห็นวา ผูขอรับการสงเสริมสามารถจะดําเนินการตามโครงการที่ไดรับ
การสงเสริมแลว ใหออกบัตรสงเสริมใหแกผูนั้นโดยมิชักชา 

           มาตรา ๒๓ บัตรสงเสริมใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด 

           ใหเลขาธิการเปนผูลงลายมือชื่อในบัตรสงเสริม 

           การแกไขบัตรสงเสริมใหกระทําโดยมติคณะกรรมการ และใหเลขาธิการลงลายมือชื่อในบัตร
สงเสริมที่แกไข มอบใหผูไดรับการสงเสริมโดยมิชักชา  

 
หมวด ๓ 

สิทธิและประโยชน 

           มาตรา ๒๔ ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองเพียงเทาที่พระราชบัญญัตินี้มิได
บัญญัติไวเปนอยางอื่น ใหคณะกรรมการมีอํานาจอนุญาตใหคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักรเพื่อ
ศึกษาลูทางการลงทุนหรือกระทําการอื่นใดที่จะเปนประโยชนตอการลงทุนไดตามกําหนดระยะเวลาให
อยูในราชอาณาจักรเทาที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

           การขออนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและแบบที่คณะกรรมการกําหนดและในการ
อนุญาต คณะกรรมการจะกําหนดเงื่อนไขตามที่พิจารณาเห็นสมควรไวดวยก็ได 

           มาตรา ๒๕ ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองเพียงเทาที่พระราชบัญญัตินี้มิได
บัญญัติไวเปนอยางอื่น ใหผูไดรับการสงเสริมไดรับอนุญาตนําคนตางดาวซึ่งเปน 

           (๑) ชางฝมือ 

           (๒) ผูชํานาญการ 

           (๓) คูสมรสและบุคคลซึ่งอยูในอุปการะของบุคคลใน (๑) และ (๒) เขามาในราชอาณาจักร
ไดตามจํานวนและกําหนดระยะเวลาใหอยูในราชอาณาจักรเทาที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 
แมวาจะเกินอัตราจํานวนหรือระยะเวลาใหอยูในราชอาณาจักรตามที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยคน
เขาเมือง 
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           มาตรา ๒๖ ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาวเพียงเทาที่
พระราชบัญญัตินี้มิไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น ใหคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตตามมาตรา ๒๔ และคน
ตางดาวซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรตามมาตรา ๒๕ ไดรับ
อนุญาตทํางานเฉพาะตําแหนงหนาที่การทํางานที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเทาที่
ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร 

           มาตรา ๒๗ ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อประกอบกิจการ
ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนตามจํานวนที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร แมวาจะเกินกําหนดที่จะ
พึงมีไดตามกฎหมายอื่น 

           ในกรณีที่ผูไดรับการสงเสริมซึ่งเปนคนตางดาวตามประมวลกฎหมายที่ดินเลิกกิจการที่ไดรับ
การสงเสริมหรือโอนกิจการนั้นใหแกผูอ่ืน ผูไดรับการสงเสริมตองจําหนายที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหถือ
กรรมสทิธิ์ภายในหนึ่งปนับแตวันที่เลิกหรือโอนกิจการ มิฉะนั้นใหอธิบดีกรมที่ดินมีอํานาจจําหนายที่ดิน
นั้นตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

           มาตรา ๒๘* ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ แตเครื่องจักรนั้นตองไมเปนเครื่องจักรที่ผลิตหรือประกอบไดใน
ราชอาณาจักร ซึ่งมีคุณภาพใกลเคียงกันกับชนิดที่ผลิตในตางประเทศ และมีปริมาณเพียงพอที่จะ
จัดหามาใชได 

           *[มาตรา ๒๘ วรรคแรก แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๓๔ และความใน
วรรคสองของมาตรา ๒๘ ยกเลิกโดยพระราชบญัญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔] 

           มาตรา ๒๙* เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นวา การใหการสงเสริมแกกิจการใด หรือแกผู
ขอรับการสงเสริมรายใดไมสมควรใหไดรับสิทธิและประโยชนตามมาตรา ๒๘ คณะกรรมการจะใหการ
สงเสริมแกกิจการนั้นหรือผูขอรับการสงเสริมรายนั้นและรายตอ ๆ ไป โดยใหไดรับลดหยอนอากรขาเขา
สําหรับเครื่องจักรเพียงกึ่งหนึ่ง หรือจะไมใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรเลยก็ได 

           *[มาตรา ๒๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔] 

           มาตรา ๓๐* ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร คณะกรรมการจะใหผูไดรับการสงเสริมไดรับ
ลดหยอนอากรขาเขาไมเกินรอยละเกาสิบของอัตราปกติสําหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนที่นําเขามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อใชผลิต ผสมหรือประกอบในกิจการที่ไดรับการสงเสริม มีกําหนดเวลาคราวละไมเกิน
หนึ่งปนับแตวันที่คณะกรรมการกําหนด แตวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนนั้นตองไมเปนของที่ผลิตหรือมี
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กําเนิดในราชอาณาจักรซึ่งมีคุณภาพใกลเคียงกันกับชนิดที่จะนําเขามาในราชอาณาจักรและมีปริมาณ
เพียงพอที่จะจัดหามาใชได 

           วรรคสอง [ยกเลิกแลว] 

           ทั้งนี้ ตามชนิด ปริมาณ ระยะเวลา เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

           *[มาตรา ๓๐ วรรคแรก แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๓๔ และความใน
วรรคสองของมาตรา ๓๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔] 

           มาตรา ๓๑ ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจาก
การประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลาตามที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งตองไมนอยกวา
สามปแตไมเกินแปดปนับแตวันที่เร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น 

           รายไดที่ตองนํามาคํานวณกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ใหรวมถึง
รายไดจากการจําหนายผลพลอยไดและรายไดจากการจําหนายสินคากึ่งสําเร็จรูป ตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควร 

           ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามวรรค
หนึ่ง ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปที่เกิดขึ้นในระหวางเวลานั้นไปหักออก
จากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล มีกําหนดเวลาไมเกินหาป
นับแตวันพนกําหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ได 

           มาตรา ๓๒ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นวา การใหการสงเสริมแกกิจการใดหรือแก
ผูขอรับการสงเสริมรายใดไมสมควรใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามมาตรา ๓๑ คณะกรรมการ
จะใหการสงเสริมแกกิจการนั้น หรือผูขอรับการสงเสริมรายนั้นและรายตอ ๆ ไป โดยไมใหไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลก็ได 

           มาตรา ๓๓ คาแหงกูดวิลล คาแหงลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอยางอื่นจากผูไดรับการสงเสริมตาม
สัญญาที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ใหไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดมี
กําหนดระยะเวลาหาปนับแตวันที่ผูไดรับการสงเสริมเร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

           มาตรา ๓๔ เงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคลตามมาตรา ๓๑ ใหไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได ตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับ
การสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น 
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           มาตรา ๓๕* เพื่อสงเสริมการลงทุนในทองที่ใด คณะกรรมการจะกําหนดทองที่นั้นเปนเขต
สงเสริมการลงทุนก็ไดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

           นอกจากสิทธิและประโยชนตามมาตราอื่น คณะกรรมการมีอํานาจใหผูไดรับการสงเสริมที่
ประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมในเขตที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ไดรับสิทธิและประโยชนพิเศษอยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ 

           (๑)* [ยกเลิกแลว] 

           (๒) การลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการลงทุนในอัตรารอยละหา
สิบของอัตราปกติมีกําหนดหาป โดยนับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง หรือ
นับจากวันที่เร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมในกรณีที่ผูไดรับการสงเสริมไมไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

           (๓) การอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟาและคาประปาสองเทาของจํานวนเงินที่ผูไดรับการ
สงเสริมไดเสียไปเปนคาใชจายในการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมเพื่อประโยชนในการคํานวณ
ภาษีเงินไดนิติบุคคล ทั้งนี้ ตามเงื่อนไข วิธีการและระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด 

           (๔) การอนุญาตใหหักเงินที่ผูไดรับการสงเสริมลงทุนในการติดตั้งหรือกอสรางสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการพิจารณากําหนด
จากกําไรสุทธิรวมทั้งสิ้นไมเกินรอยละยี่สิบหาของเงินที่ลงทุนแลวในการนั้น โดยผูไดรับการสงเสริมจะ
เลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ไดภายในสิบปนับแตวันที่มีรายไดจากการลงทุน 
ทั้งนี้ นอกเหนือไปจากการหักคาเสื่อมราคาตามปกติ 

           *[ความใน (๑) ของมาตรา ๓๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔] 

           มาตรา ๓๖* เพื่อสงเสริมการสงออก คณะกรรมการอาจใหผูไดรับการสงเสริมไดรับสิทธิและ
ประโยชนพิเศษอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ดวย 

           (๑) การยกเวนอากรขาเขา สําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนําเขามาจากตางประเทศ
เพื่อใช ผลิต ผสม หรือประกอบผลิตภัณฑหรือผลิตผล เฉพาะที่ใชในการสงออก 

           (๒) การยกเวนอากรขาเขา สําหรับของที่ผูไดรับการสงเสริม นําเขามาเพื่อสงกลับออกไป 

           (๓) การยกเวนอากรขาออก สําหรับผลิตภัณฑหรือผลิตผลที่ผูไดรับการสงเสริมผลิตหรือ
ประกอบ 
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           (๔) การอนุญาตใหหักเงินไดพึงประเมินในการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนจํานวนเทากับ
รอยละหาของรายไดที่เพิ่มข้ึนจากปกอน จากการสงออกซึ่งผลิตภัณฑหรือผลิตผลที่ผูไดรับการสงเสริม
ผลิตหรือประกอบ โดยไมรวมคาประกันภัยและคาขนสงนอกประเทศ 

           ทั้งนี้ ตามเงื่อนไข วิธีการและระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด 

           *[มาตรา ๓๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔] 

           มาตรา ๓๗ ผูไดรับการสงเสริมหรือผูลงทุนในกิจการที่ไดรับการสงเสริม ซึ่งมีภูมิลําเนานอก
ราชอาณาจักรจะไดรับอนุญาตใหนําหรือสงเงินออกนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศได เมื่อ
เงินนั้นเปน 

           (๑) เงินทุนที่ผูไดรับการสงเสริมนําเขามาในราชอาณาจักรและเงินปนผลหรือผลประโยชนอ่ืน
ที่เกิดจากเงินทุนนั้น 

           (๒) เงินกูตางประเทศที่ผูไดรับการสงเสริมนํามาลงทุนในกิจการที่ไดรับการสงเสริมตาม
สัญญาที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ รวมทั้งดอกเบี้ยของเงินกูตางประเทศนั้น 

           (๓) เงินที่ผูไดรับการสงเสริมมีขอผูกพันกับตางประเทศตามสัญญาเกี่ยวกับการใชสิทธิและ
บริการตาง ๆ ในการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน และสัญญานั้นไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ 

           ในกรณีที่ระยะเวลาใดดุลการชําระเงินตองประสบความยุงยาก จําเปนตองสงวนเงินตรา
ตางประเทศใหมีสํารองไวตามสมควร ธนาคารแหงประเทศไทยจะจํากัดการนําหรือสงเงินนั้นออกนอก
ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเพื่อผลดังกลาวนั้นก็ได แตจะไมจํากัดการสงเงินทุนที่นําเขามาใน
ราชอาณาจักรต่ํากวารอยละยี่สิบตอปถาการสงเงินนั้นกระทําภายหลังที่นําเขามาแลวเปนเวลาสองป 
และจะไมจํากัดการสงเงินปนผลต่ํากวารอยละสิบหาตอปของเงินทุนที่นําเขามาในราชอาณาจักร  

 
หมวด ๔ 

เครื่องจักร วตัถุดิบและวสัดุจําเปน 

           มาตรา ๓๘* บรรดาเครื่องจักร วัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนซึ่งเปนของที่ส่ังหรือนําเขามาใน
ราชอาณาจักร และเปนของที่พึงไดรับยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขาตามพระราชบัญญัตินี้ 
คณะกรรมการมีอํานาจสั่งกรมศุลกากรสงมอบของนั้นใหแกผูขอรับการสงเสริมซึ่งตอบรับการสงเสริม
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ตามมาตรา ๒๑ แลว หรือผูไดรับการสงเสริม แลวแตกรณี โดยถือเอาการค้ําประกันของธนาคาร
พาณิชยในราชอาณาจักรแทนการวางเงินเปนประกันการชําระอากรขาเขาได 

           *[มาตรา ๓๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔] 

           มาตรา ๓๙* ในกรณีที่ผูไดรับการสงเสริมไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการนํา
เครื่องจักรเขามาในราชอาณาจักร หรือการยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่
กําหนดไวในบัตรสงเสริม เมื่อคณะกรรมการเห็นวามีเหตุอันควรแกไขเงื่อนไขนั้น ใหคณะกรรมการมี
อํานาจแกไขเงื่อนไขนั้นได และถาไดมีการนําเครื่องจักรนั้นเขามาโดยชอบดวยกฎหมายวาดวยศุลกากร
แลว คณะกรรมการจะกําหนดใหการแกไขนั้นมีผลยอนหลังไปจนถึงวันนําเขาก็ได ทั้งนี้ ไมวาการนําเขา
นั้นเกิดขึ้นกอนหรือในหรือหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

           *[มาตรา ๓๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔] 

           มาตรา ๔๐* ภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนดซึ่งตองไมนอยกวาหาปแตไมเกินสิบหาป 
หามมิใหผูไดรับการสงเสริม 

           (๑) ใชเครื่องจักรที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขาเพื่อการอื่น
นอกจากกิจการที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับการสงเสริม หรือยินยอมใหผูอ่ืนใชเครื่องจักรนั้น 

           (๒) ยายโรงงานหรือสถานที่ประกอบกิจการไปตั้งหรือดําเนินการในทองที่อ่ืน นอกจากที่
กําหนดในบัตรสงเสริม 

           ทั้งนี้ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการตามมาตรา ๔๑ 

           *[มาตรา ๔๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔] 

           มาตรา ๔๑ คณะกรรมการมีอํานาจอนุญาตใหผูไดรับการสงเสริมจํานอง จําหนาย โอน ให
เชา นําไปใชในการอื่น หรือใหบุคคลอื่นใชเครื่องจักรที่ไดรับยกเวนหรือลดหยอนภาษีอากรตามมาตรา 
๒๘ หรือมาตรา ๒๙ หรือยายโรงงานหรือสถานที่ประกอบกิจการไปตั้งหรือดําเนินการในทองที่อ่ืน 

           การอนุญาตจะทําเปนหนังสือหรือแกไขบัตรสงเสริม โดยระบุเงื่อนไขและรายละเอียดในการ
อนุญาตไวดวยก็ได 

           หามมิใหนํากฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากรมาใชบังคับแกผูไดรับการสงเสริม ซึ่งไดรับ
อนุญาตจากคณะกรรมการตามมาตรานี้ เวนแตคณะกรรมการจะกําหนดเปนอยางอื่น ในกรณีเชนนี้ ให
นํากฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากรมาใชบังคับเทาที่ไมขัดหรือแยง 
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           มาตรา ๔๒ ในกรณีที่ผูไดรับการสงเสริมจํานองเครื่องจักรที่ไดรับยกเวนหรือลดหยอนภาษี
อากร และผูรับจํานองซึ่งมิไดเปนผูไดรับการสงเสริมบังคับจํานองเครื่องจักรนั้นกอนพนกําหนดเวลาที่
คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๔๐ ใหนํากฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากรมาใชบังคับแกผูรับ
จํานองโดยใหถือวาผูรับจํานองนั้นเปนผูนําของเขาซึ่งสิ้นสิทธิในการไดรับยกเวนหรือลดหยอนภาษีอากร
สําหรับเครื่องจักรนั้นในวันรับโอน  

 
หมวด ๕ 

หลักประกันและการคุมครอง 

           มาตรา ๔๓ รัฐจะไมโอนกิจการของผูไดรับการสงเสริมมาเปนของรัฐ 

           มาตรา ๔๔ รัฐจะไมประกอบกิจการขึ้นใหมแขงขันกับผูไดรับการสงเสริม 

           มาตรา ๔๕ รัฐจะไมทําการผูกขาดการจําหนายผลิตภัณฑหรือผลิตผลชนิดเดียวกัน หรือ
คลายคลึงกันกับที่ผูไดรับการสงเสริมผลิตหรือประกอบได 

           มาตรา ๔๖ รัฐจะไมควบคุมราคาจําหนายของผลิตภัณฑหรือผลิตผลที่ไดจากกิจการที่ไดรับ
การสงเสริมการลงทุน เวนแตในกรณีจําเปนในดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ แตจะ
ไมกําหนดราคาจําหนายใหต่ํากวาราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน 
พ.ศ.๒๕๒๐พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ.๒๕๒๐(หนา ๒๐/๒๗) ไปที่หนา: 

           มาตรา ๔๗ ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหสงออกนอกราชอาณาจักรไดเสมอไปซึ่ง
ผลิตภัณฑหรือผลิตผลที่ไดจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน เวนแตในกรณีจําเปนในดาน
เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ 

           มาตรา ๔๘* รัฐจะไมอนุญาตใหสวนราชการ องคการของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ นําเขามา
ในราชอาณาจักรโดยใหไดรับยกเวนอากรขาเขาซึ่งผลิตภัณฑหรือผลิตผลชนิดใดที่คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นวาเปนชนิดเดียวกันกับที่ผูไดรับการสงเสริมผลิตหรือประกอบไดโดยมีคุณภาพใกลเคยีงกนั
และมีปริมาณเพียงพอที่จะจัดหามาใชได 

           ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกยุทธภัณฑ ตามความในกฎหมายวาดวยการควบคุม
ยุทธภัณฑ ที่นําเขามาเพื่อใชในราชการของกระทรวงกลาโหม 

           *[มาตรา ๔๘ วรรคแรก แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔] 



15 
 
 

           มาตรา ๔๙ ในกรณีที่จําเปนเพื่อใหความคุมครองกิจการของผูไดรับการสงเสริม 
คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดคาธรรมเนียมพิเศษสําหรับการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ
หรือผลิตผลชนิดเดียวกัน คลายคลึงกัน หรือทดแทนกันไดกับที่ผูไดรับการสงเสริมผลิตหรือประกอบใน
อัตราที่เห็นสมควรแตไมเกินรอยละหาสิบของราคารวมคาประกันภัยและคาขนสงนอกประเทศของ
ผลิตภัณฑหรือผลิตผลนั้น 

           การกําหนดคาธรรมเนียมพิเศษตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหใช
บังคับตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนดแตคราวละไมเกินหนึ่งปนับแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

           คณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา แกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกประกาศตาม
มาตรานี้ในเวลาใด ๆ ไดตามที่เห็นสมควร 

           ในกรณีที่มีปญหาวา ผลิตภัณฑหรือผลิตผลใดที่นําเขามาในราชอาณาจักรจะตองเสีย
คาธรรมเนียมพิเศษตามประกาศของคณะกรรมการหรือไม ใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจพิจารณา
และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

           การเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษสําหรับการนําเขาตามมาตรานี้ใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม
ศุลกากร และใหนํากฎหมายวาดวยศุลกากรมาใชบังคับโดยอนุโลม โดยใหถือวาคาธรรมเนียมพิเศษ
สําหรับการนําเขาเปนเสมือนอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร 

           ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยวา ผลิตภัณฑหรือผลิตผลนั้นไมตองเสียคาธรรมเนียมพิเศษ
และผูใดไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษสําหรับของนั้นแลว ก็ใหกรมศุลกากรคืนคาธรรมเนียมดังกลาว
ใหแกผูนั้น 

           มาตรา ๕๐ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นวาการกําหนดคาธรรมเนียมพิเศษตาม
มาตรา ๔๙ ไมเพียงพอสําหรับการใหความคุมครองกิจการของผูไดรับการสงเสริม ใหกระทรวงพาณิชย
หามนําผลิตภัณฑหรือผลิตผลชนิดเดียวกัน คลายคลึงกัน หรือทดแทนกันได กับที่ผูไดรับการสงเสริม
ผลิตหรือประกอบเขามาในราชอาณาจักร ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการสงออกไปนอกและการ
นําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคาบางอยาง 

           มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ผูไดรับการสงเสริมประสบปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินกิจการที่
ไดรับการสงเสริมและรองเรียนใหคณะกรรมการชวยเหลือ ใหประธานกรรมการมีอํานาจสั่งใหความ
ชวยเหลือไปตามความเหมาะสม หรือส่ังใหสวนราชการ องคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ 
ดําเนินการชวยเหลือตอไปโดยมิชักชา 
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           มาตรา ๕๒ ในกรณีที่โครงสราง อัตรา หรือวิธีการจัดเก็บภาษีอากร คาบริการ หรือ
คาธรรมเนียม เปนอุปสรรคตอการลงทุนที่พึงใหการสงเสริมหรือที่ใหการสงเสริมไปแลว ไมวาจะมีผู
รองเรียนขอใหคณะกรรมการชวยเหลือหรือไมก็ตาม ใหประธานกรรมการมีอํานาจสั่งสวนราชการ 
องคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของพิจารณาดําเนินการแกไขตอไป 

           มาตรา ๕๓ สวนราชการ องคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจใดไดรับคําสั่งจากประธาน
กรรมการตามมาตรา ๕๑ หรือมาตรา ๕๒ ตองพิจารณาดําเนินการชวยเหลือหรือแกไขใหเปนไปตาม
คําสั่งดังกลาว ถาเห็นวาไมอาจปฏิบัติตามได ใหรายงานประธานกรรมการทราบพรอมดวยเหตุผล
ภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําสั่ง 

           ในกรณีที่ไดรับรายงานเหตุผลตามวรรคหนึ่ง ถาประธานกรรมการพิจารณาเห็นควร
ดําเนินการประการใด ใหถือเปนที่สุด และใหสวนราชการ องคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวของปฏิบัติใหเปนไปตามนั้นโดยมิชักชา  

 
หมวด ๖ 

การเพกิถอนสิทธิและประโยชน 

           มาตรา ๕๔ ในกรณีที่ผูไดรับการสงเสริมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กําหนด ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชนที่ไดใหแกผูไดรับการสงเสริมทั้งหมด
หรือบางสวนโดยจะกําหนดระยะเวลาไวดวยหรือไมก็ได 

           ถาคณะกรรมการพิจารณาเห็นวา การที่ผูไดรับการสงเสริมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไข
นั้นมิไดเปนการกระทําโดยจงใจ จะสั่งใหสํานักงานเตือนเปนหนังสือใหผูไดรับการสงเสริมแกไขหรือ
ปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขภายในเวลาที่กําหนดกอนก็ได แตเมื่อพนกําหนดเวลานั้นแลวผูไดรับการ
สงเสริมยังมิไดแกไขหรือปฏิบัติใหถูกตองโดยไมมีเหตุอันสมควรใหคณะกรรมการดําเนินการตามวรรค
หนึ่ง 

           มาตรา ๕๕ ในกรณีที่คณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชนเกี่ยวกับภาษีอากรสําหรับ
ของที่นําเขาหรือสงออกทั้งหมด ใหถือวาผูไดรับการสงเสริมไมเคยไดรับยกเวนหรือลดหยอนภาษีอากร
มาแตตนและใหผูไดรับการสงเสริมเสียภาษีอากรโดยถือสภาพของของราคา และอัตราภาษีอากรที่
เปนอยูในวันนําเขาหรือสงออกเปนเกณฑในการคํานวณภาษีอากรสําหรับกรณีที่ไดรับลดหยอนภาษี
อากรใหเสียภาษีอากรเพิ่มจากที่ไดเสียไวแลว ใหครบถวนตามจํานวนเงินภาษีอากรที่จะพึงตองเสีย
ทั้งหมดเมื่อไดคํานวณตามเกณฑเชนวานั้น 
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           ในกรณีที่คณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชนเกี่ยวกับภาษีอากรสําหรับของที่นําเขา
หรือสงออกบางสวน ใหถือวาผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวน หรือลดหยอนภาษีอากรมาแตตนเพียง
เทาที่ตนยังคงไดรับสิทธิและประโยชนอยู และใหเสียภาษีอากรตามสวนที่ไดถูกเพิกถอนจนครบถวน 
โดยถือสภาพของของราคา และอัตราภาษีอากรที่เปนอยูในวันนําเขาหรือสงออกเปนเกณฑในการ
คํานวณภาษีอากร 

           ผูไดรับการสงเสริมตองแจงขอชําระภาษีอากร หรือภาษีอากรเพิ่มตอกรมศุลกากรหรือดาน
ศุลกากรที่ไดนําของนั้นเขามา หรือสงของนั้นออกไปภายในหนึ่งเดือนนับแตวันทราบคําสั่งเพิกถอนสิทธิ
และประโยชนเกี่ยวกับภาษีอากร และตองชําระ ณ ที่ทําการศุลกากรซึ่งกรมศุลกากรกําหนดใหเสร็จส้ิน
ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดรับแจงจํานวนเงินภาษีอากรหรือภาษีอากรเพิ่มอันจะพึงตองชําระถามิได
มีการปฏิบัติเชนวานั้น ใหถือวาของนั้นไดนําเขามาหรือสงออกไปโดยหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร และ
ใหนํากฎหมายวาดวยศุลกากรมาใชบังคับ 

           ในกรณีที่ผูไดรับการสงเสริมไมปฏิบัติตามคําเตือนของสํานักงานตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง 
คณะกรรมการจะใหผูไดรับการสงเสริมเสียเงินเพิ่มภาษีอากรใหแกรัฐโดยชําระแกกรมศุลกากรพรอมกับ
เงินภาษีอากรหรือภาษีอากรเพิ่มที่ตองนําไปชําระตามวรรคสามในอัตรารอยละหนึ่งตอเดือนของเงิน
ภาษีอากรหรือเงินภาษีอากรเพิ่มอันจะพึงตองชําระนับแตวันที่พนกําหนดเวลาตามมาตรา ๕๔ วรรค
สองอีกดวยก็ได แตเงินเพิ่มภาษีอากรตามมาตรานี้มิใหเกินจํานวนเงินภาษีอากรหรือภาษีอากรเพิ่มอัน
จะพึงตองชําระ และเพื่อใหไดรับชําระเงินเพิ่มนี้ ใหถือวาเงินเพิ่มเปนเสมือนเงินอากรตามกฎหมายวา
ดวยศุลกากร 

           เพื่อประโยชนในการดําเนินคดี การนับอายุความตามมาตรานี้ ใหเร่ิมนับเมือ่พนหนึง่เดอืนนบั
แตวันทราบคําสั่ง 

           มาตรา ๕๖ ในกรณีที่ผูไดรับการสงเสริมเลิกกิจการ รวมกิจการกับผูอ่ืน หรือโอนกิจการใหแก
ผูอ่ืน ใหบัตรสงเสริมนั้นใชไดตอไปอีกไมเกินสามเดือนนับแตวันเลิก รวม หรือโอนกิจการ 

           ในกรณีที่ผูซึ่งดําเนินกิจการที่รวมกันขึ้นใหมหรือรับโอนกิจการประสงคจะขอรับชวงดําเนิน
กิจการที่ไดรับการสงเสริมตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในบัตรสงเสริมตอไป ใหยื่นคําขอรับการสงเสริม
ภายในเวลาที่กําหนดไวในวรรคหนึ่งถาคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหการสงเสริม ใหออกบัตร
สงเสริมโดยใหไดรับสิทธิและประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้เพียงเทาที่ผูไดรับการสงเสริมเดิมยัง
เหลืออยู ถาคณะกรรมการเห็นวาไมสมควรใหการสงเสริม ใหส่ังเพิกถอนสิทธิและประโยชนทั้งหมด  
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หมวด ๗ 
บทสุดทาย 

           มาตรา ๕๗ บรรดาอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ตามประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๕ ซึ่งจะตองปฏิบัติตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๘ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ ใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

           มาตรา ๕๘ ใหถือวาผูไดรับบัตรสงเสริมในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมตามประเภท 
ขนาด และเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวงหรือประกาศของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเพื่อ
กิจการอุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม และผูไดรับ
บัตรสงเสริมตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคมพ.ศ.๒๕๑๕ อยูแลวในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนผูไดรับการสงเสริมตามพระราชบัญญัตินี้ โดยใหไดรับสิทธิและ
ประโยชนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในบัตรสงเสริม และใหมีสิทธิที่จะขอรับสิทธิและประโยชนตาม
พระราชบัญญัตินี้ดวย 

           มาตรา ๕๙ ใหถือวาคําขอรับการสงเสริมที่ไดรับอนุมัติการสงเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๕ แลว เปนคํา
ขอรับการสงเสริมที่ไดรับอนุมัติการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ 

           มาตรา ๖๐ ใหถือวาคําขอรับการสงเสริมที่คางพิจารณาอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับเปนคําขอรับการสงเสริมที่ไดยื่นตามพระราชบัญญัตินี้  
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ธานินทร กรัยวิเชียร 
นายกรัฐมนตรี  
หมายเหตุ 

             เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก สภาพและความตองการ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดเปลี่ยนแปลงไปทําใหการดําเนินงานสงเสริมการลงทุนตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนปจจุบันไมสามารถสนองความตองการของประเทศในดานการ
เรงรัดการลงทุนเพื่อประโยชนในการสรางงาน การเพิ่มรายได และการกระจายรายไดใหแกประชา ชน
ไดดีพอ จําเปนตองปรับปรุงกฎหมายในเรื่องนี้เสียใหมเพื่อใหความมั่นใจแกผูลงทุนโดยการกําหนด



19 
 
 

ระบบการใหสิทธิและประโยชนที่เหมาะสมสําหรับการจูงใจใหมีการลงทุนในกิจการที่รัฐใหความสําคัญ
และประสงคจะสงเสริมใหมีการคุมครองกิจการที่รัฐใหการสงเสริมที่ทันตอเหตุการณ และใหมีกลไกการ
บริหารงานสงเสริมการลงทุนของรัฐที่สามารถอํานวยความสะดวกและขจัดอุปสรรคในการลงทุน จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน  

พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๔ 

             หมายเหตุ 

             เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือเนื่องจากพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐)พ.ศ.๒๕๓๔ ไดยกเลิกภาษีการคาและนําภาษีมูลคาเพิ่มมาใชแทนและ
ไมมีความจําเปนตองยกเวนหรือลดหยอนภาษีการคาใหกับผูไดรับการสงเสริมอีกตอไป จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้  

 


