
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน
พ.ศ. ๒๕๒๐

แกไขเพ ิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๔

และ

พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๔

มกราคม  ๒๕๔๕
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★ พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน
พ.ศ. ๒๕๒๐

แกไขเพิ่มเติมโดย
★★ พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๒)

พ.ศ. ๒๕๓๔
และ

★★★ พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๔

----------------------------------------
ภมูิพลอดุลยเดช ป.ร.

ใหไว ณ วันท่ี ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๐
เปนปท่ี ๓๒ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไว โดยคํ าแนะนํ าและยินยอมของ

สภาปฏิรูปการปกครองแผนดิน ดังตอไปน้ี      
มาตรา ๑   พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา �พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐�
มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป
มาตรา ๓  ใหยกเลิก
(๑)   ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๑ ลงวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๑ และ
(๒)  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๒๗ ลงวันท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕

                                                
★  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมท่ี ๙๔ ตอนท่ี ๓๘ ลงวันท่ี ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๐
★★   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมท่ี ๑๐๘ ตอนท่ี ๒๐๑ ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
★★★   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมท่ี ๑๑๘ ตอนท่ี ๑๑๐ ก. ลงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
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บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอ่ืนในสวนท่ีมีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัติน้ี
หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัติใหใชพระราชบัญญัติน้ีแทน

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี
�ผู ขอรับการสงเสริม�  หมายความวา   ผูขอรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติน้ี
�ผูไดรับการสงเสริม�   หมายความวา  ผูไดรับบัตรสงเสริมตามพระราชบัญญัติน้ี
�เคร่ืองจักร� หมายความวา เคร่ืองจักรท่ีจํ าเปนตองใชในกิจการท่ีไดรับการสงเสริมและ

เคร่ืองจักรท่ีจํ าเปนตองใชในการกอสรางโรงงาน ซ่ึงรวมถึงสวนประกอบ อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ือง
ใช  และโครงโรงงานสํ าเร็จรูปท่ีนํ ามาติดต้ังเปนโรงงานดวย

�คณะกรรมการ�  หมายความวา  คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
�กรรมการ�  หมายความวา  กรรมการสงเสริมการลงทุน และหมายความรวมถึงประธาน

กรรมการสงเสริมการลงทุน และรองประธานกรรมการสงเสริมการลงทุนดวย
�ท่ีปรึกษา�  หมายความวา  ท่ีปรึกษาของคณะกรรมการการสงเสริมการลงทุน
�เลขาธิการ�  หมายความวา  เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
�สํ านักงาน�  หมายความวา  สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
�พนักงานเจาหนาท่ี�  หมายความวา  ผูซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราช

บัญญัติน้ี
มาตรา ๕  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และใหมีอํ านาจแตงต้ัง

พนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี

หมวด ๑
คณะกรรมการ ท่ีปรึกษา และพนักงานเจาหนาท่ี

มาตรา ๖  ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนคณะหน่ึงประกอบดวย นายกรัฐมนตรีเปน
ประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเปนรองประธานกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ
อีกไม  เ กินสิบคนซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตงต้ังเปนกรรมการ กับเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ
มี อํ านาจและหนาท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี

นายกรัฐมนตรีอาจแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิอ่ืนอีกไมเกินหาคนเปนท่ีปรึกษาได
 มาตรา ๗  กรรมการหรือท่ีปรึกษาอยูในตํ าแหนงคราวละสองป

ในกรณี ท่ีมีการแตงต้ังกรรมการหรือท่ีปรึกษาในระหวางท่ีกรรมการหรือท่ีปรึกษาซ่ึงแตง
ต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตํ าแหนง ไมวาจะเปนการแตงต้ังเพ่ิมข้ึนหรือแตงต้ังซอม ใหผูไดรับแตงต้ัง
น้ันอยู  ในตํ าแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการหรือท่ีปรึกษาซ่ึงแตงต้ังไวแลวน้ัน
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กรรมการหรือท่ีปรึกษาซ่ึงพนจากตํ าแหนงอาจไดรับแตงต้ังอีกได
มาตรา ๘  นอกจากการพนจากตํ าแหนงตามวาระตามมาตรา ๗ วรรคหน่ึง กรรมการหรือท่ี

ปรึกษาพนจากตํ าแหนง เมื่อ
(๑)   ตาย
(๒)  ลาออก
(๓)  นายกรัฐมนตรีใหออก
(๔)  เปนบุคคลลมละลาย
(๕)  เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๖ )   ไดรับโทษจํ าคุกโดยคํ าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจํ าคุก เวนแตเปนโทษสํ าหรับความ

ผิดท่ีเปนลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทํ าโดยประมาท
เมื่อคณะกรรมการหรือท่ีปรึกษาพนจากตํ าแหนงตามวรรคหน่ึง นายกรัฐมนตรีอาจแตงต้ังผู

อ่ืนเปนกรรมการหรือท่ีปรึกษาแทนได
มาตรา ๙  ประธานกรรมการเปนผูเรียกประชุมกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํ านวน

กรรมการท้ังหมด จึงเปนองคประชุม
ใหประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ี

ประชุมหรือไมอาจมาประชุมได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ถารองประธาน
กรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมอาจมาประชุมไดดวย ใหกรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการ
คนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ี

ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด
มาตรา ๑๐  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหรองประธานกรรมการ

รักษาการแทน ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหเลขาธิการ
เปนผู  เ รียกประชุมกรรมการ เพ่ือใหท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนผูรักษาการแทนประธาน
กรรมการ

มาตรา ๑๑  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี คณะกรรมการจะมอบอํ านาจให
สํ  านักงานกระทํ าการใด ๆ ตามท่ีมอบหมาย หรือเรียกบุคคลใดซ่ึงเก่ียวของมาใหขอเท็จจริง คํ า
อธิบาย คํ าแนะนํ า หรือความเห็นก็ได

ให นํ ามาตรา ๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
 เมื่อสํ  านักงานหรือคณะอนุกรรมการไดกระทํ าการไปแลวตามวรรคหน่ึง ตองรายงานให
คณะกรรมการทราบดวย
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มาตรา ๑๒  ใหกรรมการ ท่ีปรึกษา และอนุกรรมการไดรับผลประโยชนตอบแทนตามท่ี
คณะรัฐมนตรีกํ าหนด

มาตรา ๑๓  สํ  า นักงานมีเลขาธิการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการ ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี และใหมีรองเลขาธิการเปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการ
และจะใหมีผูชวยเลขาธิการเปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการดวยก็ได

ให เลขาธิการ รองเลขาธิการ และผูชวยเลขาธิการ เปนขาราชการพลเรือนสามัญ
สํ านักงาน มีอํ านาจและหนาท่ี ดังตอไปน้ี
(๑)   ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย
(๒)   ดํ าเนินการโฆษณาเผยแพรบรรยากาศการลงทุนและชักจูงใหมีการลงทุนในกิจการท่ี

สํ  า คัญและเปนประโยชนในดานเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศ
(๓)   จัดใหมีศูนยบริการลงทุนสํ าหรับผูสนใจลงทุนและผูลงทุนในการจัดใหไดมาซ่ึงการ

อนุญาตและการใหใชบริการตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการลงทุน ซ่ึงรวมถึงการอํ านวยความสะดวกและให
ความชวยเหลือแกผูสนใจลงทุนในการเตรียมโครงการลงทุน การหาผูรวมลงทุน และการดํ าเนิน
การตามโครงการลงทุน

(๔)   วิ เคราะหโครงการขอรับการสงเสริมการลงทุน ตรวจสอบ และควบคุม ตลอดจน
ประเมินผลการลงทุนตามโครงการท่ีไดรับการสงเสริม

(๕)  ศึกษาคนควาหาลูทางในการลงทุน จัดทํ ารายงานความเหมาะสมของการลงทุน และ
วางแผนสงเสริมการลงทุน

(๖ )  ศึกษาและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการลงทุนในราชอาณาจักร
(๗ )   ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติน้ี
มาตรา ๑๔  ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํ านาจเขาไปในสถานท่ีของผูขอรับการสงเสริม และผู

ได รับการสงเสริมในระหวางเวลาทํ าการเพ่ือสอบถามขอเท็จจริง หรือเพ่ือตรวจสอบเอกสาร หรือ
ส่ิงของใด ๆ ท่ีเก่ียวกับกิจการท่ีขอรับการสงเสริม หรือกิจการท่ีไดรับการสงเสริมจากบุคคลซ่ึงอยู
ในสถานท่ีน้ันไดตามความจํ าเปน

ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีจะเขาไปในสถานท่ีตามวรรคหน่ึง ถาไมเปนการเรงดวน ตอง
แจ งเป นหนังสือใหผูขอรับการสงเสริม หรือผูไดรับการสงเสริมทราบลวงหนาตามสมควร

มาตรา ๑๕  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๑๔ ใหพนักงานเจาหนาท่ีแสดงบัตรประจํ าตัว
ตอบุคคลซ่ึงเก่ียวของ
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หมวด ๒
การขอและการใหการสงเสริม

มาตรา ๑๖  กิจการท่ีคณะกรรมการจะพึงใหการสงเสริมการลงทุนได ตองเปนกิจการท่ี
สํ  า คัญและเปนประโยชนในดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กิจการผลิตเพ่ือสง
ออกไปจํ  าหนายตางประเทศ กิจการท่ีใชทุน แรงงานหรือบริการในอัตราสูง หรือกิจการท่ีใชผลิตผล
การเกษตร หรือทรัพยากรธรรมชาติเปนวัตถุดิบ ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวา กิจการน้ันยังไมมีในราช
อาณาจักร หรือมีในราชอาณาจักรไมเพียงพอ หรือกรรมวิธีการผลิตยังไมทันสมัย

ใหคณะกรรมการประกาศกํ าหนดประเภทและขนาดของกิจการท่ีจะใหการสงเสริมการลง
ทุน โดยจะกํ าหนดเง่ือนไขในการใหการสงเสริมไวดวยก็ได และจะแกไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกเง่ือน
ไขดังกลาวในเวลาใดก็ได

ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นวา กิจการใดท่ีไดประกาศใหการสงเสริมการลงทุน
ตามวรรคสองหมดความจํ าเปนท่ีจะตองใหการสงเสริมการลงทุนตอไปแลว คณะกรรมการจะ
ประกาศงดใหการสงเสริมการลงทุนกิจการน้ันไวช่ัวคราว หรือเปนการถาวรก็ได

มาตรา ๑๗  ผู  ใดประสงคจะเปนผูรับการสงเสริม ตองยื่นคํ าขอรับการสงเสริมตอสํ านักงาน
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และแบบท่ีเลขาธิการกํ าหนด พรอมดวยโครงการลงทุนท่ีขอรับการสงเสริม

ผู ได รับการสงเสริมตองเปนบริษัท มูลนิธิ หรือสหกรณ ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยการ
น้ัน

การขอรับการสงเสริมกอนจัดต้ังเปนบริษัท มูลนิธิ และสหกรณตามวรรคสอง ใหกระทํ า
ไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และแบบท่ีเลขาธิการกํ าหนด

มาตรา ๑๘  โครงการลงทุนท่ีคณะกรรมการจะใหการสงเสริมไดตองเปนโครงการลงทุนท่ี
มคีวามเหมาะสมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ท้ังน้ีใหพิจารณาถึง

(๑)   จํ านวนผูผลิตและกํ าลังผลิตในกิจการท่ีมีอยูแลวในราชอาณาจักรเปรียบเทียบกับ
ประมาณการความตองการและขนาดกํ าลังผลิตท่ีจะสงเสริมใหเกิดหรือเพ่ิมข้ึน

(๒)   โอกาสท่ีกิจการน้ันจะขยายตลาดใหแกผลิตภัณฑหรือผลิตผลท่ีผลิตหรือประกอบได
ในราชอาณาจักร และท่ีสนับสนุนใหมีการผลิตหรือประกอบในราชอาณาจักร

(๓)  ปริมาณและอัตราการใชทรัพยากร รวมท้ังทุน วัตถุดิบ หรือวัสดุจํ าเปน และแรงงาน
หรือบริการอยางอ่ืนท่ีมีอยูในราชอาณาจักร

(๔)  จํ านวนเงินตราตางประเทศท่ีจะประหยัดหรือสงวนไวได และท่ีจะนํ าเขามาในราช
อาณาจักร

(๕)  ความเหมาะสมของกรรมวิธีการผลิตหรือประกอบ
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(๖ )  หลักเกณฑอ่ืนท่ีคณะกรรมการเห็นวาจํ าเปนและเหมาะสม
มาตรา ๑๙  โครงการลงทุนท่ีคณะกรรมการจะใหการสงเสริมไดตองเปนโครงการลงทุนท่ี

มีมาตรการอันสมควรท่ีจะปองกันและควบคุมมิใหเกิดผลเสียหายตอคุณภาพส่ิงแวดลอม ท้ังน้ี เพ่ือ
เปนประโยชนตอการดํ ารงชีพของประชาชนและความสมบูรณสืบไปของมนุษยและธรรมชาติ

มาตรา ๒๐  ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหการสงเสริมแกผูขอรับการสง
เสริมรายใดแลว คณะกรรมการจะกํ าหนดเง่ือนไขไวในบัตรสงเสริมเพ่ือใหผูไดรับการสงเสริมราย
น้ันตองปฏิบัติในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองดังตอไปน้ีดวยก็ได

(๑)   จํ านวนทุนและแหลงท่ีมาของทุน
(๒)   สัญชาติและจํ านวนผูถือหุน
(๓)    ขนาดของกิจการซ่ึงรวมถึงชนิดผลิตภัณฑ ผลิตผลหรือการใหบริการ กรรมวิธี การ

ผลิตหรือประกอบ และกํ าลังผลิตหรือประกอบ
(๔)   ปริมาณวัตถุดิบภายในประเทศท่ีจะตองใช
(๕)   สัญชาติและจํ านวนคนงาน ชางฝมือ และผูชํ านาญการ
(๖ )   การฝกและใชกํ าลังคนในการปฏิบัติงาน
(๗)   การปองกันและควบคุมมิใหเกิดผลเสียหายตอคุณภาพส่ิงแวดลอม
(๘)   ระยะเวลาท่ีจะตองเร่ิมปฏิบัติตามโครงการท่ีไดรับการสงเสริม
(๙)   ระยะเวลาท่ีจะตองส่ังซ้ือเคร่ืองจักร
(๑๐) ระยะเวลาท่ีจะตองนํ าเคร่ืองจักรเขามาในราชอาณาจักร
(๑๑) ระยะเวลาท่ีจะตองสงเคร่ืองจักรท่ีนํ าเขามาในราชอาณาจักรกลับออกไปภายหลังเมื่อ

ใชงานเสร็จแลว
(๑๒) การขยายระยะเวลาตาม (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑)
(๑๓) วันเปดดํ าเนินการ
(๑๔) การรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการและการดํ าเนินงาน
(๑๕)  การรายงานผลการปฏิบัติงานของชางฝมือและผูชํ านาญการซ่ึงเปนคนตางดาววา ได

ฝ กอบรมใหคนไทยไดรับความรูความชํ านาญเพียงไร
(๑๖ )  การกํ าหนดใหผลิตภัณฑหรือผลิตผลท่ีผลิต ประกอบ หรือสงออก เปนไปตามมาตร

ฐานท่ีคณะกรรมการหรือทางราชการกํ าหนด
(๑๗ )  การจํ าหนายผลิตภัณฑหรือผลิตผลท่ีผลิตหรือประกอบ หรือการใหบริการ
(๑๘)  การสงออกซ่ึงผลิตภัณฑหรือผลิตผลท่ีผลิตหรือประกอบ
(๑๙ )  การใหนํ าเงิน หนังสือสัญญาค้ํ าประกันของธนาคาร หลักทรัพยรัฐบาลไทย หรือหลัก

ประกันอ่ืนท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร มอบแกสํ านักงานเพ่ือเปนประกันในการปฏิบัติตามเง่ือนไข
ท่ีคณะกรรมการกํ าหนด
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(๒๐) เร่ืองอ่ืนท่ีเก่ียวกับการอํ านวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ี การให การใช หรือ
การควบคุมการใชสิทธิและประโยชนตามพระราชบัญญัติน้ี

มาตรา ๒๑  เมื่อคณะกรรมการมีมติใหการสงเสริมแกผูขอรับการสงเสริมรายใดแลว สํ านัก
งานตองมีหนังสือแจงใหผูขอรับการสงเสริมรายน้ันทราบมติของคณะกรรมการภายในสิบหาวันนับ
แตวันท่ีคณะกรรมการมีมติพรอมดวยเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกํ าหนด

ถา ผู ขอรับการสงเสริมยอมรับการสงเสริมตามวรรคหน่ึง ตองมีหนังสือตอบใหสํ านักงาน
ทราบภายในหน่ึงเดือนนับแตวันท่ีรับหนังสือน้ัน

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร ใหเลขาธิการมีอํ านาจขยายเวลาตามวรรคสองออกไปไดไมเกิน
สามคร้ัง คร้ังละไมเกินหน่ึงเดือน

มาตรา ๒๒  ผู ขอรับการสงเสริมซ่ึงตอบรับการสงเสริมตามมาตรา ๒๑ แลว ตองรายงาน
ผลการเร่ิมปฏิบัติงานตามโครงการท่ีไดรับการสงเสริมใหสํ านักงานทราบตามแบบและวิธีการท่ี
เลขา ธิการกํ าหนดภายในหกเดือนนับแตวันท่ีตอบรับการสงเสริม

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร ใหเลขาธิการมีอํ านาจขยายเวลาตามวรรคหน่ึงออกไปไดไมเกิน
สามคร้ัง คร้ังละไมเกินส่ีเดือน และรายงานใหคณะกรรมการทราบทุกคร้ัง

เมื่อเลขาธิการพิจารณาเห็นวา ผูขอรับการสงเสริมสามารถจะดํ าเนินการตามโครงการท่ีได
รับการสงเสริมแลว ใหออกบัตรสงเสริมใหแกผูน้ันโดยมิชักชา

มาตรา ๒๓  บัตรสงเสริมใหเปนไปตามแบบท่ีคณะกรรมการกํ าหนด
ใหเลขาธิการเปนผูลงลายมือในบัตรสงเสริม
การแกไขบัตรสงเสริมใหกระทํ าโดยมติคณะกรรมการ และใหเลขาธิการลงลายมือช่ือใน

บัตรสงเสริมท่ีแกไข มอบใหผูไดรับการสงเสริมโดยมิชักชา

หมวด ๓
สิทธิประโยชน

มาตรา ๒๔  ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองเพียงเทาท่ีพระราชบัญญัติน้ีมิได
บัญญัติไวเปนอยางอ่ืน ใหคณะกรรมการมีอํ านาจอนุญาตใหคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักรเพ่ือ
ศึกษา ลู ทางการลงทุนหรือกระทํ าการอ่ืนใดท่ีจะเปนประโยชนตอการลงทุนไดตามกํ าหนดระยะ
เวลาใหอยูในราชอาณาจักรเทาท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

การขออนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และแบบท่ีคณะกรรมการกํ าหนดและใน
การอนุญาต คณะกรรมการจะกํ าหนดเง่ือนไขตามท่ีพิจารณาเห็นสมควรไวดวยก็ได
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มาตรา ๒๕  ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองเพียงเทาท่ีพระราชบัญญัติน้ีมิได
บัญญัติไวเปนอยางอ่ืน ใหผูไดรับการสงเสริมไดรับอนุญาตนํ าคนตางดาวซ่ึงเปน

(๑)   ชางฝมือ
(๒)  ผูชํ านาญการ
(๓)   คูสมรสและบุคคลซ่ึงอยูในอุปการะของบุคคลใน (๑) และ (๒) เขามาในราชอาณาจักร

ไดตามจํ านวนและกํ าหนดระยะเวลาใหอยูในราชอาณาจักรเทาท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
แมวาจะเกินอัตราจํ านวนหรือระยะเวลาใหอยูในราชอาณาจักรตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายวาดวย
คนเขาเมือง

มาตรา ๒๖  ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการทํ างานของคนตางดาวเทาท่ีพระราชบัญญัติน้ี
มิไดบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน ใหคนตางดาวท่ีไดรับอนุญาตตามมาตรา ๒๔ และคนตางดาวซ่ึงเปน
ชา งฝมือหรือผูชํ านาญการท่ีไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรตามมาตรา ๒๕ ไดรับอนุญาต
ทํ  า งานเฉพาะตํ าแหนงหนาท่ีการทํ างานท่ีคณะกรรมการใหความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเทาท่ีได
รับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร

มาตรา ๒๗  ผู ไ ด รับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินเพ่ือประกอบกิจ
การท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนตามจํ านวนท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร แมวาจะเกิน
กํ าหนดท่ีจะพึงมีไดตามกฎหมายอ่ืน

ในกรณีท่ีผูไดรับการสงเสริมซ่ึงเปนคนตางดาวตามประมวลกฎหมายท่ีดินเลิกกิจการท่ีได
รับการส งเสริมหรือโอนกิจการน้ันใหแกผูอ่ืน ผูไดรับการสงเสริมตองจํ าหนายท่ีดินท่ีไดรับอนุญาต
ให ถือกรรมสิทธ์ิภายในหน่ึงปนับแตวันท่ีเลิกหรือโอนกิจการ มิฉะน้ันใหอธิบดีท่ีดินมีอํ านาจ
จํ าหนายท่ีดินน้ันตามประมวลกฎหมายท่ีดิน

★ มาตรา ๒๘  ผู ไดรับการสงเสริมจะไดรับยกเวนอากรขาเขาสํ าหรับเคร่ืองจักรตามท่ีคณะ
กรรมการพิจารณาอนุมัติ แตเคร่ืองจักรน้ันตองไมเปนเคร่ืองจักรท่ีผลิตหรือประกอบไดในราช
อาณาจักร ซ่ึงมีคุณภาพใกลเคียงกันกับชนิดท่ีผลิตในตางประเทศ และมีปริมาณเพียงพอท่ีจะจัดหา
มาใชได

★★ มาตรา ๒๙  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นวา การใหการสงเสริมแกกิจการใดหรือแกผู
ขอรับการสงเสริมรายใดไมสมควรใหไดรับสิทธิและประโยชนตามมาตรา ๒๘ คณะกรรมการจะ
ใหการสงเสริมแกกิจการน้ันหรือผูขอรับการสงเสริมรายน้ัน และรายตอ ๆ ไป โดยใหไดรับลด

                                                
★   แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓ และมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔   
★★   แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔   
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หย อนอากรขาเขาสํ าหรับเคร่ืองจักรเพียงก่ึงหน่ึง หรือจะไมใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสํ าหรับ
เคร่ืองจักรเลยก็ได

★ มาตรา ๓๐  ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการจะใหผูไดรับการสงเสริมไดรับลด
หย อนอากรขาเขาไมเกินรอยละเกาสิบของอัตราปกติ สํ าหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจํ าเปนท่ีนํ าเขามาใน
ราชอาณาจักรเพ่ือใชผลิต ผสม หรือประกอบในกิจการท่ีไดรับการสงเสริม มีกํ าหนดเวลาคราวละ
ไม  เ กินหน่ึงปนับแตวันท่ีคณะกรรมการกํ าหนด แตวัตถุดิบหรือวัสดุจํ าเปนน้ันตองไมเปนส่ิงของท่ี
ผลิตหรือมีกํ าเนิดในราชอาณาจักรซ่ึงมีคุณภาพใกลเคียงกันกับชนิดท่ีจะนํ าเขามาในราชอาณาจักร
และมีปริมาณเพียงพอท่ีจะจัดหามาใชได

ท้ังน้ี ตามชนิด ปริมาณ ระยะเวลา เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการกํ าหนด
★★ มาตรา ๓๑  ผู ไดรับการสงเสริมจะไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสํ าหรับกํ าไรสุทธิท่ี

ไดจ ากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมตามท่ีคณะกรรมการประกาศกํ าหนด ท้ังน้ี ให
พิจารณากํ าหนดเปนสัดสวนของเงินลงทุนโดยไมรวมคาท่ีดินและทุนหมุนเวียน ซ่ึงตองมีกํ าหนด
เวลาไมเกินแปดปนับแตวันท่ีเร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน

ในกรณีท่ีกิจการใดเปนกิจการท่ีมีความสํ าคัญและเปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษตาม
ท่ีคณะกรรมการประกาศกํ าหนด ใหผูไดรับการสงเสริมในกิจการดังกลาวไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลสํ าหรับกํ าไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมมีกํ าหนดเวลาตามท่ี
คณะกรรมการกํ าหนด ซ่ึงตองไมเกินแปดปนับแตวันท่ีเร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน

รายไดท่ีตองนํ ามาคํ านวณกํ าไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการตามวรรคหน่ึงหรือวรรค
สอง แลวแตกรณี ใหรวมถึงรายไดจากการจํ าหนายผลพลอยไดและรายไดจากการจํ าหนายสินคาก่ึง
สํ าเร็จรูปตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตาม
วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง แลวแตกรณี คณะกรรมการอาจอนุญาตใหผูไดรับการสงเสริมนํ าผลขาด
ทุนประจํ าปท่ีเกิดข้ึนในระหวางเวลาน้ันไปหักออกจากกํ าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกํ าหนดเวลาไมเกินหาปนับแตวันพนกํ าหนดเวลาน้ัน โดยจะเลือกหัก
จากกํ าไรสุทธิของปใดปหน่ึงหรือหลายปก็ได

การคํ านวณเงินลงทุนตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกํ าหนด

                                                
★   แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓ และมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔   
★★   ยกเลิกโดยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔
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มาตรา ๓๒  ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นวา การใหการสงเสริมแกกิจการใด หรือ
แก ผูขอรับการสงเสริมรายใดไมสมควรใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามมาตรา ๓๑ คณะ
กรรมการจะใหการสงเสริมแกกิจการน้ันหรือผูขอรับการสงเสริมรายน้ันและรายตอ ๆ ไป โดยไม
ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลก็ได

มาตรา ๓๓  คาแหงกูดวิลล คาแหงลิขสิทธ์ิ หรือสิทธิอยางอ่ืนจากผูไดรับการสงเสริมตาม
สัญญาท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการใหไดรับยกเวนไมตองรวมคํ านวณเพ่ือเสียภาษีเงิน
ไดมีกํ าหนดระยะเวลาหาปนับแตวันท่ีผูไดรับการสงเสริมเร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการท่ีได
รับการสงเสริม ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกํ าหนด

มาตรา ๓๔  เ งินปนผลจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนซ่ึงไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล ตามมาตรา ๓๑ ใหไดรับยกเวนไมตองรวมคํ านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได ตลอดระยะเวลาท่ีผู
ไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลน้ัน

★ มาตรา ๓๕  เ พ่ือส งเสริมการลงทุนในทองท่ีหรือเขตพ้ืนท่ีใด คณะกรรมการจะกํ าหนด
ทองท่ีหรือเขตพ้ืนท่ีน้ันเปนเขตสงเสริมการลงทุนก็ไดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

นอกจากสิทธิและประโยชนตามมาตราอ่ืน คณะกรรมการมีอํ านาจใหผูไดรับการสงเสริมท่ี
ประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมในทองท่ีหรือเขตพ้ืนท่ีท่ีกํ าหนดตามวรรคหน่ึง ไดรับสิทธิและ
ประโยชนพิเศษอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางดังตอไปน้ี

(๑)   การลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสํ าหรับกํ าไรสุทธิท่ีไดจากการลงทุนในอัตรารอยละ
หา สิบของอัตราปกติมีกํ าหนดเวลาไมเกินหาป โดยนับจากวันท่ีกํ าหนดระยะเวลาตามมาตรา ๓๑
วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง แลวแตกรณี ส้ินสุดลง หรือนับจากวันท่ีเร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจ
การท่ีไดรับการสงเสริมในกรณีท่ีผูไดรับการสงเสริมไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

(๒)   การอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปาสองเทาของจํ านวนเงินท่ีผูไดรับ
การสงเสริมไดเสียไปเปนคาใชจายในการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมเพ่ือประโยชนในการ
คํ านวณภาษีเงินไดนิติบุคคล ท้ังน้ี ตามเง่ือนไข วิธีการ และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกํ าหนด

(๓)   การอนุญาตใหหักเงินท่ีผูไดรับการสงเสริมการลงทุนในการติดต้ังหรือกอสรางส่ิง
อํ านวยความสะดวกในการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ
พิจารณากํ าหนดจากกํ าไรรวมท้ังส้ินไมเกินรอยละยี่สิบหาของเงินท่ีลงทุนแลวในการน้ัน โดยผูได

                                                
★   ยกเลิกมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ ซ่ึงไดแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ส  งเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ แลว ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี
๓) พ.ศ. ๒๕๔๔     
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รับการสงเสริมจะเลือกหักจากกํ าไรสุทธิของปใดปหน่ึงหรือหลายปก็ไดภายในสิบปนับแตวันท่ีมี
รายไดจากการลงทุน ท้ังน้ี นอกเหนือไปจากการหักคาเส่ือมราคาตามปกติ

★ มาตรา ๓๖  เ พ่ือสงเสริมการสงออก คณะกรรมการอาจใหผูไดรับการสงเสริมไดรับสิทธิ
และประโยชนพิเศษอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางดังตอไปน้ีดวย

(๑)  การยกเวนอากรขาเขาสํ าหรับวัตถุดิบและวัสดุจํ าเปนท่ีตองนํ าเขามาจากตางประเทศ
เ พ่ือใช  ผลิต ผสม หรือประกอบผลิตภัณฑ หรือผลิตผลเฉพาะท่ีใชในการสงออก

(๒)   การยกเวนอากรขาเขาสํ าหรับของท่ีผูไดรับการสงเสริมนํ าเขามาเพ่ือสงกลับออกไป
(๓)   การยกเวนอากรขาออกสํ าหรับผลิตภัณฑหรือผลิตผลท่ีผูไดรับการสงเสริมผลิตหรือ

ประกอบ
(๔)   การอนุญาตใหหักเงินไดพึงประเมินในการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนจํ านวนเทากับ

รอยละหาของรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนจากปกอนจากการสงออก ซ่ึงผลิตภัณฑหรือผลิตผลท่ีผูไดรับการสง
เสริมผลิตหรือประกอบโดยไมรวมคาประกันภัยและคาขนสงนอกประเทศ

ท้ังน้ี ตามเง่ือนไข วิธีการ และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกํ าหนด
มาตรา ๓๗  ผู ไ ดรับการสงเสริมหรือผูลงทุนในกิจการท่ีไดรับการสงเสริมซ่ึงมีภูมิลํ าเนา

นอกราชอาณาจักรจะไดรับอนุญาตใหนํ าหรือสงเงินออกนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศ
ได เมื่อเงินน้ันเปน

(๑)   เงินทุนท่ีผูไดรับการสงเสริมนํ าเขามาในราชอาณาจักรและเงินปนผลหรือผลประโยชน
อ่ืนท่ีเกิดจากเงินทุนน้ัน

(๒)   เงินกูตางประเทศท่ีผูไดรับการสงเสริมนํ ามาลงทุนในกิจการท่ีไดรับการสงเสริมตาม
สัญญา ท่ีคณะกรรมการใหความเห็นชอบ รวมท้ังดอกเบ้ียของเงินกูตางประเทศน้ัน

(๓)   เงินท่ีผูไดรับการสงเสริมมีขอผูกพันกับตางประเทศตามสัญญาเก่ียวกับการใชสิทธิ
และบริการตาง ๆ ในการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมและสัญญาน้ันไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ

ในกรณีท่ีระยะเวลาใดดุลการชํ าระเงินตองประสบความยุงยากจํ าเปนตองสงวนเงินตราตาง
ประ เทศใหมีสํ ารองไวตามสมควร ธนาคารแหงประเทศไทยจะจํ ากัดการนํ าหรือสงเงินน้ันออกนอก
ราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราวเพ่ือผลดังกลาวน้ันก็ได แตจะไมจํ ากัดการสงเงินทุนท่ีนํ าเขามาในราช
อาณาจักรต่ํ ากวารอยละยี่สิบตอป ถาการสงเงินน้ันกระทํ าภายหลังท่ีนํ าเขามาแลวเปนเวลาสองป
และจะไมจํ ากัดการสงเงินปนผลต่ํ ากวารอยละสิบหาตอปของเงินทุนท่ีนํ าเขามาในราชอาณาจักร

                                                
★   แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
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หมวด ๔
เคร่ืองจักร วัตถุดิบ และวัสดุจํ าเปน

★ มาตรา ๓๘  บรรดา เคร่ืองจักร วัตถุดิบ หรือวัสดุจํ าเปนซ่ึงเปนของท่ีส่ังหรือนํ าเขามาใน
ราชอาณาจักร และเปนของท่ีพึงไดรับยกเวน หรือลดหยอนอากรขาเขาตามพระราชบัญญัติน้ี คณะ
กรรมการมี อํ านาจส่ังกรมศุลกากรสงมอบของน้ันใหแกผูขอรับการสงเสริมซ่ึงตอบรับการสงเสริม
ตามมาตรา ๒๑ แลว หรือผูไดรับการสงเสริมแลวแตกรณี โดยถือเอาการค้ํ าประกันของธนาคาร
พาณิชยในราชอาณาจักรแทนการวางเงินเปนประกันการชํ าระอากรขาเขาได

★★ มาตรา ๓๙  ในกรณีท่ีผูไดรับการสงเสริมไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขเก่ียวกับการนํ า
เคร่ืองจักรเขามาในราชอาณาจักรหรือการยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขาสํ าหรับเคร่ืองจักรตามท่ี
กํ าหนดไวในบัตรสงเสริม เมื่อคณะกรรมการเห็นวามีเหตุอันควรแกไขเง่ือนไขน้ัน ใหคณะ
กรรมการมีอํ านาจแกไขน้ันได และถาไดมีการนํ าเคร่ืองจักรน้ันเขามาโดยชอบดวยกฎหมายวาดวย
ศุลกากรแลว คณะกรรมการจะกํ าหนดใหการแกไขน้ันมีผลยอนหลังไปจนถึงวันนํ าเขาก็ได ท้ังน้ี
ไม ว  าการนํ าเขาน้ันเกิดข้ึนกอนหรือในหรือหลังวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ

★★★ มาตรา ๔๐  ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการกํ าหนดซ่ึงตองไมนอยกวาหาปแตไมเกินสิบ
หาป หามมิใหผูไดรับการสงเสริม

(๑)   ใชเคร่ืองจักรท่ีผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขา เพ่ือการอ่ืน
นอกจากกิจการท่ีผูไดรับการสงเสริมไดรับการสงเสริม หรือยินยอมใหผูอ่ืนใชเคร่ืองจักรน้ัน

(๒)   ย ายโรงงานหรือสถานท่ีประกอบกิจการไปต้ังหรือดํ าเนินการในทองท่ีอ่ืน นอกจากท่ี
กํ าหนดในบัตรสงเสริม

ท้ังน้ี เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการตามมาตรา ๔๑
มาตรา ๔๑  คณะกรรมการมีอํ านาจอนุญาตใหผูไดรับการสงเสริมจํ านอง จํ าหนาย โอน ให

เชา  นํ าไปใชในการอ่ืนหรือใหบุคคลอ่ืนใชเคร่ืองจักรท่ีไดรับยกเวนหรือลดหยอนภาษีอากรตาม
มาตรา  ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ หรือยายโรงงานหรือสถานท่ีประกอบกิจการไปต้ังหรือดํ าเนินการใน
ทองท่ีอ่ืน

                                                
★   แก ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
★★   แก ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
★★★   แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔   
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การอนุญาตจะทํ าเปนหนังสือหรือแกไขบัตรสงเสริม โดยระบุเง่ือนไขและรายละเอียดใน
การอนุญาตไวดวยก็ได

หามมิใหนํ ากฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากรมาใชบังคับแกผูไดรับการสงเสริม ซ่ึงไดรับ
อนุญาตจากคณะกรรมการตามมาตราน้ี เวนแตคณะกรรมการจะกํ าหนดเปนอยางอ่ืน ในกรณีเชนน้ี
ใหนํ ากฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากรมาใชบังคับเทาท่ีไมขัดหรือแยง

มาตรา ๔๒  ในกรณีท่ีผูไดรับการสงเสริมจํ านองเคร่ืองจักรท่ีไดรับยกเวน หรือลดหยอน
ภา ษีอากร และผูรับจํ านองซ่ึงมิไดเปนผูไดรับการสงเสริมบังคับจํ านองเคร่ืองจักรน้ันกอนพน
กํ าหนดเวลาท่ีคณะกรรมการกํ าหนดตามมาตรา ๔๐ ใหนํ ากฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากรมาใช
บังคับแกผูรับจํ านอง โดยใหถือวาผูรับจํ านองน้ันเปนผูนํ าของเขาซ่ึงสิทธิในการไดรับยกเวนหรือ
ลดหย อนภาษีอากรสํ าหรับเคร่ืองจักรน้ันในวันรับโอน

หมวด ๕
หลักประกันและการคุมครอง

มาตรา ๔๓  รัฐจะไมโอนกิจการของผูไดรับการสงเสริมมาเปนของรัฐ
มาตรา ๔๔  รัฐจะไมประกอบกิจการข้ึนใหมแขงขันกับผูไดรับการสงเสริม
มาตรา ๔๕  รัฐจะไมทํ าการผูกขาดการจํ าหนายผลิตภัณฑ หรือผลิตผลชนิดเดียวกัน หรือ

คลา ยคลึงกันกับท่ีผูไดรับการสงเสริมผลิตหรือประกอบได
มาตรา ๔๖  รัฐจะไมควบคุมราคาจํ าหนายของผลิตภัณฑหรือผลิตผลท่ีไดจากกิจการท่ีได

รับการสงเสริมการลงทุน เวนแตในกรณีจํ าเปนในดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของ
ประเทศ แตจะไมกํ าหนดราคาจํ าหนายใหต่ํ ากวาราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร

มาตรา ๔๗  ผู ไ ดรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหสงออกนอกราชอาณาจักรไดเสมอไป
ซ่ึงผลิตภัณฑหรือผลิตผลท่ีไดจากการกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน เวนแตในกรณีจํ าเปนใน
ดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ

★ มาตรา ๔๘  รัฐจะไมอนุญาตใหสวนราชการ องคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ นํ าเขา
มาในราชอาณาจักรโดยใหไดรับยกเวนอากรขาเขาซ่ึงผลิตภัณฑหรือผลิตผลชนิดใดท่ีคณะ
กรรมการพิจารณาเห็นวาเปนชนิดเดียวกันกับท่ีผูไดรับการสงเสริมผลิตหรือประกอบไดโดยมีคุณ
ภาพใกลเคียงกันและมีปริมาณเพียงพอท่ีจะจัดหามาใชได

                                                
★   แก ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
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ความในวรรคหน่ึงไมใชบังคับแกยุทธภัณฑ ตามความในกฎหมายวาดวยการควบคุมยุทธ
ภัณฑท่ีนํ าเขามาเพ่ือใชในราชการของกระทรวงกลาโหม

มาตรา ๔๙  ในกรณีท่ีจํ าเปนเพ่ือใหความคุมครองกิจการของผูไดรับการสงเสริม คณะ
กรรมการมีอํ านาจกํ าหนดคาธรรมเนียมพิเศษสํ าหรับการนํ าเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงผลิตภัณฑ
หรือผลิตผลชนิดเดียวกัน คลายคลึงกัน หรือทดแทนกันไดกับท่ีผูไดรับการสงเสริมผลิตหรือ
ประกอบในอัตราท่ีเห็นสมควร แตไมเกินรอยละหาสิบของราคารวมคาประกันภัยและคาขนสงนอก
ประเทศของผลิตภัณฑหรือผลิตผลน้ัน

การกํ าหนดคาธรรมเนียมพิเศษตามวรรคหน่ึงใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหใช
บังคับตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกํ าหนด แตคราวละไมเกินหน่ึงปนับแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

คณะกรรมการมีอํ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา แกไขเพ่ิมเติม หรือยกเลิกประกาศ
ตามมาตราน้ีในเวลาใด ๆ ไดตามท่ีเห็นสมควร

ในกรณีท่ีมีปญหาวา ผลิตภัณฑหรือผลิตผลใดท่ีนํ าเขามาในราชอาณาจักรจะตองเสียคา
ธรรมเนียมพิเศษตามประกาศของคณะกรรมการหรือไม ใหคณะกรรมการเปนผูมีอํ านาจพิจารณา
และคํ าวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนท่ีสุด

การเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษสํ าหรับการนํ าเขาตามมาตราน้ีใหเปนอํ านาจหนาท่ีของ
กรมศุลกากร และใหนํ ากฎหมายวาดวยศุลกากรมาใชบังคับโดยอนุโลม โดยใหถือวาคาธรรมเนียม
พิเศษสํ าหรับการนํ าเขาเปนเสมือนอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร

ในกรณีท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยวา ผลิตภัณฑหรือผลิตผลน้ันไมตองเสียคาธรรมเนียมพิเศษ
และผู ใดไดชํ าระคาธรรมเนียมพิเศษสํ าหรับของน้ันแลว ก็ใหกรมศุลกากรคืนคาธรรมเนียมดังกลาว
ใหแกผูน้ัน

มาตรา ๕๐  ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นวาการกํ าหนดคาธรรมเนียมพิเศษตาม
มาตรา ๔๙ ไมเพียงพอสํ าหรับการใหความคุมครองกิจการของผูไดรับการสงเสริม ใหกระทรวง
พาณิชย หามนํ าผลิตภัณฑหรือผลิตผลชนิดเดียวกัน คลายคลึงกัน หรือทดแทนกันไดกับท่ีผูไดรับ
การสงเสริมผลิตหรือประกอบเขามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการสงออกไป
นอกและการนํ าเขามาในราชอาณาจักร ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการสงออกไปนอกและการ
นํ าเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคาบางอยาง

มาตรา ๕๑  ในกรณี ท่ีผูไดรับการสงเสริมประสบปญหาหรืออุปสรรคในการดํ าเนินกิจการ
ท่ีได รับการสงเสริมและรองเรียนใหคณะกรรมการชวยเหลือ ใหประธานกรรมการมีอํ านาจส่ังให
ความชวยเหลือไปตามความเหมาะสม หรือส่ังใหสวนราชการ องคการของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ
ท่ีเ ก่ียวของ ดํ าเนินการชวยเหลือตอไปโดยมิชักชา
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มาตรา ๕๒  ในกรณี ท่ีโครงสรางอัตราหรือวิธีการจัดเก็บภาษีอากรคาบริการหรือคาธรรม
เ นียม  เปนอุปสรรคตอการลงทุนท่ีพึงใหการสงเสริมหรือท่ีใหการสงเสริมไปแลว ไมวาจะมีผูรอง
เ รียนขอใหคณะกรรมการชวยเหลือหรือไมก็ตาม ใหประธานกรรมการมีอํ านาจส่ังสวนราชการ องค
การของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของพิจารณาดํ าเนินการแกไขตอไป

มาตรา ๕๓  สวนราชการ องคการของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจใดไดรับคํ าส่ังจากประธาน
กรรมการตามมาตรา ๕๑ หรือมาตรา ๕๒ ตองพิจารณาดํ าเนินการชวยเหลือหรือแกไขใหเปนไป
ตามคํ าส่ังดังกลาว ถาเห็นวาไมอาจปฏิบัติตามได ใหรายงานประธานกรรมการทราบพรอมดวยเหตุ
ผลภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคํ าส่ัง

ในกรณี ท่ีไดรับรายงานเหตุผลตามวรรคหน่ึง ถาประธานกรรมการพิจารณาเห็นควรดํ าเนิน
การประการใด ใหถือเปนท่ีสุดและใหสวนราชการองคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ
ปฏิบัติใหเปนไปตามน้ันโดยมิชักชา

หมวด ๖
การเพ ิกถอนสิทธิและประโยชน

มาตรา ๕๔  ในกรณีท่ีผูไดรับการสงเสริมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ
กํ าหนด ใหคณะกรรมการมีอํ านาจส่ังเพิกถอนสิทธิและประโยชนท่ีไดใหแกผูไดรับการสงเสริมท้ัง
หมดหรือบางสวนโดยจะกํ าหนดระยะเวลาไวดวยหรือไมก็ได

ถ าคณะกรรมการพิจารณาเห็นวา การท่ีผูไดรับการสงเสริมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไข
น้ันมิไดเปนการกระทํ าโดยจงใจ จะส่ังใหสํ านักงานเตือนเปนหนังสือใหผูไดรับการสงเสริมแกไข
หรือปฏิบัติใหถูกตองตามเง่ือนไขภายในเวลาท่ีกํ าหนดกอนก็ได แตเมื่อพนกํ าหนดเวลาน้ันแลว ผู
ไ ด รับการสงเสริมยังมิไดแกไขหรือปฏิบัติใหถูกตองโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหคณะกรรมการ
ดํ าเนินการตามวรรคหน่ึง

มาตรา ๕๕  ในกรณีท่ีคณะกรรมการส่ังเพิกถอนสิทธิและประโยชนเก่ียวกับภาษีอากร
สํ  าหรับของท่ีนํ าเขาหรือสงออกท้ังหมด ใหถือวาผูไดรับการสงเสริมไมเคยไดรับยกเวนหรือลด
หย อนภาษีอากรมาแตตนและใหผูไดรับการสงเสริมเสียภาษีอากรโดยถือสภาพของของราคาและ
อัตราภาษีอากรท่ีเปนอยูในวันนํ าเขาหรือสงออกเปนในการคํ านวณภาษีอากร สํ าหรับกรณีท่ีไดรับ
ลดหยอนภาษีอากรใหเสียภาษีอากรเพ่ิมจากท่ีไดเสียไวแลวใหครบถวนตามจํ านวนเงินภาษีอากรท่ี
จะพึงตองเสียท้ังหมดเมื่อไดคํ านวณตามเกณฑเชนวาน้ัน

ในกรณี ท่ีคณะกรรมการส่ังเพิกถอนสิทธิและประโยชนเก่ียวกับภาษีอากร สํ าหรับของท่ีนํ า
เขาหรือสงออกบางสวน ใหถือวาผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนหรือลดหยอนภาษีอากรมาต้ังแต
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เ พียงเทาท่ีตนยังคงไดรับสิทธิและประโยชนอยู และใหเสียภาษีอากรตามสวนท่ีไดเพิกถอนจน
ครบถวน โดยถือสภาพของของราคาและอัตราภาษีอากรท่ีเปนอยูในวันนํ าเขาหรือสงออกเปนเกณฑ
ในการคํ านวณภาษีอากร

★ ผู ไ ด รับการสงเสริมตองแจงขอชํ าระภาษีอากร หรือภาษีอากรเพ่ิมตอกรมศุลกากร หรือ
ดานศุลกากรท่ีไดนํ าของน้ันเขามาหรือสงของน้ันออกไปภายในหน่ึงเดือนนับแตวันทราบคํ าส่ังเพิก
ถอนสิทธิและประโยชนเก่ียวกับภาษีอากร และตองชํ าระ ณ ท่ีทํ าการศุลกากรซ่ึงกรมศุลกากร
กํ าหนดใหเสร็จส้ินภายในหน่ึงเดือนนับแตวันท่ีไดรับแจงจํ านวนเงินภาษีอากรหรือภาษีอากรเพ่ิม
อันจะพึงตองชํ าระ ถาผูไดรับการสงเสริมมิไดแจงหรือชํ าระภาษีอากรหรือภาษีอากรเพ่ิมภายใน
กํ าหนดเวลาดังกลาว ใหเสียเงินเพ่ิมในอัตรารอยละหน่ึงตอเดือนของคาภาษีอากรท่ีตองชํ าระโดยไม
คิดทบตนนับแตวันท่ีพนกํ าหนดเวลาแจงหรือชํ าระ แลวแตกรณี จนถึงวันท่ีนํ าเงินภาษีอากรหรือ
ภา ษีอากรเพ่ิมและเงินเพ่ิมมาชํ าระซ่ึงตองไมเกินสามเดือนนับแตวันท่ีพนกํ าหนดเวลาแจงหรือชํ าระ
ดังกลาว ถามิไดมีการปฏิบัติเชนวาน้ัน ใหถือวาของน้ันไดนํ าเขามาหรือสงออกไปโดยหลีกเล่ียงการ
เสียภาษีอากรและใหนํ ากฎหมายวาดวยศุลกากรมาใชบังคับ ท้ังน้ี ในการคํ านวณเงินเพ่ิมดังกลาว ถา
มี เศษของเดือนใหนับเปนหน่ึงเดือน

ในกรณีท่ีผูไดรับการสงเสริมไมปฏิบัติตามคํ าเตือนของสํ านักงานตามมาตรา ๕๔ วรรค
สอง  คณะกรรมการจะใหผูไดรับการสงเสริมเสียเงินเพ่ิมภาษีอากรใหแกรัฐ โดยชํ าระแกกรม
ศุลกากรพรอมกับเงินภาษีอากรหรือภาษีอากรเพ่ิมท่ีตองนํ าไปชํ าระตามวรรคสามในอัตรารอยละ
หน่ึงตอเ ดือนของเงินภาษีอากรหรือเงินภาษีอากรเพ่ิมอันจะพึงตองชํ าระ นับแตวันท่ีพนกํ าหนดเวลา
ตามมาตรา ๕๔ วรรคสองอีกดวยก็ได แตเงินเพ่ิมภาษีอากรตามมาตราน้ีมิใหเกินจํ านวนเงินภาษี
อากรหรือภาษีอากรเพ่ิมอันจะพึงตองชํ าระ และเพ่ือใหไดรับชํ าระเงินเพ่ิมน้ี ใหถือวาเงินเพ่ิมเปน
เสมือนเงินอากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร

เ พ่ือประโยชนในการดํ าเนินคดี การนับอายุความตามมาตราน้ี ใหเร่ิมนับเมื่อพนหน่ึงเดือน
นับแตวันท่ีทราบคํ าส่ัง

★★ มาตรา ๕๕/๑  ในกรณีท่ีคณะกรรมการส่ังเพิกถอนสิทธิและประโยชนเก่ียวกับภาษีเงิน
ได นิติบุคคล ใหถือวาผูไดรับการสงเสริมหมดสิทธิไดรับยกเวนหรือลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
สํ  าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชนน้ัน และใหนํ าประมวลรัษฎากรมาใช
บังคับ

                                                
★   แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔
★★   เพิ่มมาตรา ๕๕/๑ ตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔   โดย
มาตรา  ๗ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔  มิใหนํ ามาตรา ๕๕/๑ มาใชบังคับแก
เงินไดของผูไดรับการสงเสริมซ่ึงรอบระยะเวลาส้ินสุดไปกอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ
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คณะกรรมการอาจส่ังเพิกถอนสิทธิและประโยชนเก่ียวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยใหมีผล
ย อนหลังไปถึงระยะเวลาบัญชีท่ีผูไดรับการสงเสริมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีคณะ
กรรมการกํ าหนดก็ได ในกรณีน้ีผูไดรับการสงเสริมตองแจงขอชํ าระภาษีอากรท่ีไดรับยกเวนหรือ
ลดหย อนตอกรมสรรพากร สํ านักงานภาษีสรรพากรพ้ืนท่ี หรือสํ านักงานสรรพากรจังหวัดท่ีผูไดรับ
การสงเสริมมีสํ านักงานแหงใหญต้ังอยูและชํ าระ ณ สถานท่ีดังกลาว ใหเสร็จส้ินภายในหน่ึงเดือน
นับแตวันทราบคํ าส่ังเพิกถอนสิทธิและประโยชนน้ัน โดยถืออัตราภาษีท่ีเปนอยูของรอบระยะเวลา
บัญชีท่ีไดรับยกเวนหรือลดหยอนเปนเกณฑคํ านวณ ถาผูไดรับการสงเสริมมิไดแจงและชํ าระภาษี
อากรหรือภาษีอากรเพ่ิมภายในกํ าหนดเวลาดังกลาว ใหเสียเงินเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรนับแตวัน
พนกํ าหนดเวลาแจงและชํ าระจนถึงวันท่ีนํ าเงินภาษีอากรหรือภาษีอากรเพ่ิมและเงินเพ่ิมมาชํ าระ ถา
มิไดมีการปฏิบัติเชนวาน้ัน ใหนํ าประมวลรัษฎากรมาใชบังคับ

คํ า ส่ังเพิกถอนสิทธิและประโยชนเก่ียวกับภาษีเงินไดนิติบุคคลตามวรรคสองมิใหมีผล
กระทบตอเงินปนผลจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนท่ีไดจายไปแลวกอนวันท่ีคณะ
กรรมการมีคํ าส่ังเพิกถอน

มาตรา ๕๖  ในกรณี ท่ีผูไดรับการสงเสริมเลิกกิจการ รวมกิจการกับผูอ่ืนหรือโอนกิจการให
แก ผู  อ่ืน ใหบัตรสงเสริมน้ันใชไดตอไปอีกไมเกินสามเดือนนับแตวันเลิก รวม หรือโอนกิจการ

ในกรณี ท่ีผู  ซ่ึงดํ าเนินกิจการท่ีรวมกันข้ึนใหมหรือรับโอนกิจการประสงคจะขอรับชวง
ดํ า เ นินการท่ีไดรับการสงเสริมตามเง่ือนไขท่ีกํ าหนดไวในบัตรสงเสริมตอไป ใหยื่นคํ าขอรับการสง
เสริมภายในเวลาท่ีกํ าหนดไวในวรรคหน่ึง ถาคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหการสงเสริม ให
ออกบัตรส งเสริมโดยใหไดรับสิทธิและประโยชนตามพระราชบัญญัติน้ีเพียงเทาท่ีผูไดรับการสง
เสริมเดิมยังเหลืออยู ถาคณะกรรมการเห็นวาไมสมควรใหการสงเสริม ใหส่ังเพิกถอนสิทธิและ
ประโยชนท้ังหมด

หมวด ๗
บทสุดทาย

มาตรา ๕๗  บรรดาอํ านาจหนาท่ีของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตามประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๒๗ ลงวันท่ี ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซ่ึงจะตองปฏิบัติตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๘ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ใหเปนอํ านาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติน้ี

มาตรา ๕๘  ให ถือวาผูไดรับบัตรสงเสริมในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมตามประเภท
ขนาด และเง่ือนไขท่ีกํ าหนดโดยกฎกระทรวงหรือประกาศของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
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เ พ่ือกิจการอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนเพ่ือกิจการอุตสาหกรรมและผูได
รับบัตรสงเสริมตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๒๗ ลงวันท่ี ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ อยู
แลวในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับเปนผูไดรับการสงเสริมตามพระราชบัญญัติน้ี โดยใหไดรับ
สิทธิและประโยชนตามเง่ือนไขท่ีกํ าหนดไวในบัตรสงเสริม และใหมีสิทธิท่ีจะขอรับสิทธิและ
ประโยชนตามพระราชบัญญัติน้ีดวย

มาตรา ๕๙  ให ถือวาคํ าขอรับการสงเสริมท่ีไดรับอนุมัติการสงเสริมการลงทุนจากคณะ
กรรมการตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๒๗ ลงวันท่ี ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ แลว เปนคํ า
ขอรับการสงเสริมท่ีไดรับอนุมัติการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติน้ี

มาตรา ๖๐  ให ถือวาคํ าขอรับการสงเสริมท่ีคางพิจารณาอยูในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช
บังคับเปนคํ าขอรับการสงเสริมท่ีไดยื่นตามพระราชบัญญัติน้ี

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
      นายธานินทร กรัยวิเชียร

  นายกรัฐมนตรี
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