พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน
พ.ศ. ๒๕๒๐

แกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๔
และ

พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๔

มกราคม ๒๕๔๕

พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน
พ.ศ. ๒๕๒๐

★

แกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๔

★★

และ

พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๔
----------------------------------------

★★★

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๐
เปนปที่ ๓๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน
จึ ง ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภาปฏิรูปการปกครองแผนดิน ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรีย กวา “พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐“
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหย กเลิก
(๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๑ และ
(๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๗ ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
★

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมที่ ๙๔ ตอนที่ ๓๘ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๐
★★
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมที่ ๑๐๘ ตอนที่ ๒๐๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิก ายน ๒๕๓๔
★★★
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีก า เลมที่ ๑๑๘ ตอนที่ ๑๑๐ ก. ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิก ายน ๒๕๔๔
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บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไ วแลวในพระราชบัญญัตินี้
หรื อ ซึ่ ง ขั ด หรื อ แยงกับบทแหงพระราชบัญญัติใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ผู  ขอรับการสงเสริม” หมายความวา ผูขอรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัตินี้
“ผูไ ดรับการสงเสริม” หมายความวา ผูไ ดรับบัตรสงเสริมตามพระราชบัญญัตินี้
“เครื่องจักร” หมายความวา เครื่องจักรที่จําเปนตองใชในกิจการที่ไ ดรับการสงเสริมและ
เครื่ อ งจั กรที่จําเปนตองใชในการกอสรางโรงงาน ซึ่งรวมถึงสวนประกอบ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่อง
ใช และโครงโรงงานสําเร็จรูปที่นํามาติดตั้งเปนโรงงานดวย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสงเสริมการลงทุน และหมายความรวมถึงประธาน
กรรมการสงเสริมการลงทุน และรองประธานกรรมการสงเสริมการลงทุนดวย
“ทีป่ รึกษา” หมายความวา ที่ปรึกษาของคณะกรรมการการสงเสริมการลงทุน
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราช
บัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้ง
พนั ก งานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๑
คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และพนักงานเจาหนาที่
มาตรา ๖ ให มีคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนคณะหนึ่งประกอบดวย นายกรัฐมนตรีเปน
ประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเปนรองประธานกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ
อี ก ไม เ กิ นสิบคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ กับเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ
มี อํานาจและหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้
นายกรั ฐมนตรีอาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกไมเกินหาคนเปนที่ปรึกษาได
มาตรา ๗ กรรมการหรือที่ปรึกษาอยูในตําแหนงคราวละสองป
ในกรณี ที่ มี ก ารแตงตั้งกรรมการหรือที่ปรึกษาในระหวางที่กรรมการหรือที่ปรึกษาซึ่งแตง
ตั้ ง ไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไ ดรับแตงตั้ง
นั้ น อยู  ใ นตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการหรือที่ปรึกษาซึ่งแตงตั้งไวแลวนั้น
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กรรมการหรือที่ปรึกษาซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
มาตรา ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง กรรมการหรือที่
ปรึกษาพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) นายกรัฐมนตรีใหออก
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความ
ผิ ด ที่ เ ปนลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
เมื่ อ คณะกรรมการหรือที่ปรึกษาพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง นายกรัฐมนตรีอาจแตงตั้งผู
อื่ น เปนกรรมการหรือที่ปรึกษาแทนได
มาตรา ๙ ประธานกรรมการเปนผูเรีย กประชุมกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม
ให ป ระธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่
ประชุ ม หรือไมอาจมาประชุมได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถารองประธาน
กรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจมาประชุมไดดวย ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัย ชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสีย งขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสีย งหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสีย งเทากันใหประธานในที่
ประชุมออกเสีย งเพิ่มขึ้นอีกเสีย งหนึ่งเปนเสีย งชี้ขาด
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอาจปฏิบัติหนาที่ไ ดใหรองประธานกรรมการ
รั ก ษาการแทน ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมอาจปฏิบัติหนาที่ไ ด ใหเลขาธิการ
เป น ผู  เ รี ย กประชุมกรรมการ เพื่อใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทนประธาน
กรรมการ
มาตรา ๑๑ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการจะมอบอํานาจให
สํ านักงานกระทําการใด ๆ ตามที่มอบหมาย หรือเรีย กบุคคลใดซึ่งเกี่ย วของมาใหขอเท็จจริง คํา
อธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็นก็ไ ด
ให นํ ามาตรา ๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
เมื่ อ สํ านักงานหรือคณะอนุกรรมการไดกระทําการไปแลวตามวรรคหนึ่ง ตองรายงานให
คณะกรรมการทราบดวย
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มาตรา ๑๒ ให ก รรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการไดรับผลประโยชนตอบแทนตามที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๓ สํ านั กงานมีเลขาธิการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการ
ปฏิ บั ติ ร าชการ ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี และใหมีรองเลขาธิการเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการ
และจะใหมีผูชวยเลขาธิการเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการดวยก็ไ ด
ให เลขาธิการ รองเลขาธิการ และผูชวยเลขาธิการ เปนขาราชการพลเรือนสามัญ
สํานักงาน มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๒) ดําเนินการโฆษณาเผยแพรบรรยากาศการลงทุนและชักจูงใหมีการลงทุนในกิจการที่
สํ าคัญและเปนประโยชนในดานเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศ
(๓) จั ดใหมีศูนยบริการลงทุนสําหรับผูสนใจลงทุนและผูลงทุนในการจัดใหไ ดมาซึ่งการ
อนุ ญ าตและการใหใชบริการตาง ๆ ที่เกี่ย วกับการลงทุน ซึ่งรวมถึงการอํานวยความสะดวกและให
ความชวยเหลือแกผูสนใจลงทุนในการเตรีย มโครงการลงทุน การหาผูรวมลงทุน และการดําเนิน
การตามโครงการลงทุน
(๔) วิ เคราะหโครงการขอรับการสงเสริมการลงทุน ตรวจสอบ และควบคุม ตลอดจน
ประเมินผลการลงทุนตามโครงการที่ไ ดรับการสงเสริม
(๕) ศึกษาคนควาหาลูทางในการลงทุน จัดทํารายงานความเหมาะสมของการลงทุน และ
วางแผนสงเสริมการลงทุน
(๖) ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ย วกับการลงทุนในราชอาณาจักร
(๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๔ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่ของผูขอรับการสงเสริม และผู
ได รั บการสงเสริมในระหวางเวลาทําการเพื่อสอบถามขอเท็จจริง หรือเพื่อตรวจสอบเอกสาร หรือ
สิ่ ง ของใด ๆ ที่เกี่ย วกับกิจการที่ขอรับการสงเสริม หรือกิจการที่ไ ดรับการสงเสริมจากบุคคลซึ่งอยู
ในสถานที่นั้นไดตามความจําเปน
ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่จะเขาไปในสถานที่ตามวรรคหนึ่ง ถาไมเปนการเรงดวน ตอง
แจ ง เปนหนังสือใหผูขอรับการสงเสริม หรือผูไ ดรับการสงเสริมทราบลวงหนาตามสมควร
มาตรา ๑๕ ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๔ ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัว
ตอบุคคลซึ่งเกี่ย วของ
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หมวด ๒
การขอและการใหการสงเสริม
มาตรา ๑๖ กิ จ การที่คณะกรรมการจะพึงใหการสงเสริมการลงทุนได ตองเปนกิจการที่
สํ าคั ญและเปนประโยชนในดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กิจการผลิตเพื่อสง
ออกไปจํ าหนายตางประเทศ กิจการที่ใชทุน แรงงานหรือบริการในอัตราสูง หรือกิจการที่ใชผลิตผล
การเกษตร หรือทรัพยากรธรรมชาติเปนวัตถุดิบ ซึ่งคณะกรรมการเห็นวา กิจการนั้นยังไมมีในราช
อาณาจักร หรือมีในราชอาณาจักรไมเพีย งพอ หรือกรรมวิธีการผลิตยังไมทันสมัย
ให ค ณะกรรมการประกาศกําหนดประเภทและขนาดของกิจการที่จะใหการสงเสริมการลง
ทุ น โดยจะกําหนดเงื่อนไขในการใหการสงเสริมไวดวยก็ไ ด และจะแกไ ขเพิ่มเติมหรือยกเลิกเงื่อน
ไขดังกลาวในเวลาใดก็ไ ด
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นวา กิจการใดที่ไ ดประกาศใหการสงเสริมการลงทุน
ตามวรรคสองหมดความจําเปนที่จะตองใหการสงเสริมการลงทุนตอไปแลว คณะกรรมการจะ
ประกาศงดใหการสงเสริมการลงทุนกิจการนั้นไวชั่วคราว หรือเปนการถาวรก็ไ ด
มาตรา ๑๗ ผู  ใ ดประสงคจะเปนผูรับการสงเสริม ตองยื่นคําขอรับการสงเสริมตอสํานักงาน
ตามหลั ก เกณฑ วิธีการ และแบบที่เลขาธิการกําหนด พรอมดวยโครงการลงทุนที่ขอรับการสงเสริม
ผู  ไ ด รับการสงเสริมตองเปนบริษัท มูลนิธิ หรือสหกรณ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการ
นั้น
การขอรั บการสงเสริมกอนจัดตั้งเปนบริษัท มูลนิธิ และสหกรณตามวรรคสอง ใหกระทํา
ไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และแบบที่เลขาธิการกําหนด
มาตรา ๑๘ โครงการลงทุนที่คณะกรรมการจะใหการสงเสริมไดตองเปนโครงการลงทุนที่
มีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหพิจารณาถึง
(๑) จํานวนผูผลิตและกําลังผลิตในกิจการที่มีอยูแลวในราชอาณาจักรเปรีย บเทีย บกับ
ประมาณการความตองการและขนาดกําลังผลิตที่จะสงเสริมใหเกิดหรือเพิ่มขึ้น
(๒) โอกาสที่กิจการนั้นจะขยายตลาดใหแกผลิตภัณฑหรือผลิตผลที่ผลิตหรือประกอบได
ในราชอาณาจักร และที่สนับสนุนใหมีการผลิตหรือประกอบในราชอาณาจักร
(๓) ปริมาณและอัตราการใชทรัพยากร รวมทั้งทุน วัตถุดิบ หรือวัสดุจําเปน และแรงงาน
หรื อบริการอยางอื่นที่มีอยูในราชอาณาจักร
(๔) จํานวนเงินตราตางประเทศที่จะประหยัดหรือสงวนไวไ ด และที่จะนําเขามาในราช
อาณาจักร
(๕) ความเหมาะสมของกรรมวิธีการผลิตหรือประกอบ
6

(๖) หลักเกณฑอื่นที่คณะกรรมการเห็นวาจําเปนและเหมาะสม
มาตรา ๑๙ โครงการลงทุนที่คณะกรรมการจะใหการสงเสริมไดตองเปนโครงการลงทุนที่
มี ม าตรการอันสมควรที่จะปองกันและควบคุมมิใหเกิดผลเสีย หายตอคุณภาพสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ เพื่อ
เป น ประโยชนตอการดํารงชีพของประชาชนและความสมบูรณสืบไปของมนุษยและธรรมชาติ
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหการสงเสริมแกผูขอรับการสง
เสริ มรายใดแลว คณะกรรมการจะกําหนดเงื่อนไขไวในบัตรสงเสริมเพื่อใหผูไ ดรับการสงเสริมราย
นั้ น ต อ งปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องดังตอไปนี้ดวยก็ไ ด
(๑) จํานวนทุนและแหลงที่มาของทุน
(๒) สัญชาติและจํานวนผูถือหุน
(๓) ขนาดของกิจการซึ่งรวมถึงชนิดผลิตภัณฑ ผลิตผลหรือการใหบริการ กรรมวิธี การ
ผลิ ต หรื อ ประกอบ และกําลังผลิตหรือประกอบ
(๔) ปริมาณวัตถุดิบภายในประเทศที่จะตองใช
(๕) สัญชาติและจํานวนคนงาน ชางฝมือ และผูชํานาญการ
(๖) การฝกและใชกําลังคนในการปฏิบัติงาน
(๗) การปองกันและควบคุมมิใหเกิดผลเสีย หายตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
(๘) ระยะเวลาที่จะตองเริ่มปฏิบัติตามโครงการที่ไ ดรับการสงเสริม
(๙) ระยะเวลาที่จะตองสั่งซื้อเครื่องจักร
(๑๐) ระยะเวลาที่จะตองนําเครื่องจักรเขามาในราชอาณาจักร
(๑๑) ระยะเวลาที่จะตองสงเครื่องจักรที่นําเขามาในราชอาณาจักรกลับออกไปภายหลังเมื่อ
ใชงานเสร็จแลว
(๑๒) การขยายระยะเวลาตาม (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑)
(๑๓) วันเปดดําเนินการ
(๑๔) การรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการและการดําเนินงาน
(๑๕) การรายงานผลการปฏิบัติงานของชางฝมือและผูชํานาญการซึ่งเปนคนตางดาววา ได
ฝ กอบรมใหคนไทยไดรับความรูความชํานาญเพีย งไร
(๑๖) การกําหนดใหผลิตภัณฑหรือผลิตผลที่ผลิต ประกอบ หรือสงออก เปนไปตามมาตร
ฐานที่คณะกรรมการหรือทางราชการกําหนด
(๑๗) การจําหนายผลิตภัณฑหรือผลิตผลที่ผลิตหรือประกอบ หรือการใหบริการ
(๑๘) การสงออกซึ่งผลิตภัณฑหรือผลิตผลที่ผลิตหรือประกอบ
(๑๙) การใหนําเงิน หนังสือสัญญาคํ้าประกันของธนาคาร หลักทรัพยรัฐบาลไทย หรือหลัก
ประกั น อื่ นที่คณะกรรมการเห็นสมควร มอบแกสํานักงานเพื่อเปนประกันในการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่ คณะกรรมการกําหนด
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(๒๐) เรื่องอื่นที่เกี่ย วกับการอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ การให การใช หรือ
การควบคุมการใชสิทธิและประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๑ เมื่ อ คณะกรรมการมีมติใหการสงเสริมแกผูขอรับการสงเสริมรายใดแลว สํานัก
งานต องมีหนังสือแจงใหผูขอรับการสงเสริมรายนั้นทราบมติของคณะกรรมการภายในสิบหาวันนับ
แต วั นที่คณะกรรมการมีมติพรอมดวยเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
ถ า ผู  ข อรับการสงเสริมยอมรับการสงเสริมตามวรรคหนึ่ง ตองมีหนังสือตอบใหสํานักงาน
ทราบภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่รับหนังสือนั้น
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ใหเลขาธิการมีอํานาจขยายเวลาตามวรรคสองออกไปไดไ มเกิน
สามครั้ง ครั้งละไมเกินหนึ่งเดือน
มาตรา ๒๒ ผู  ข อรับการสงเสริมซึ่งตอบรับการสงเสริมตามมาตรา ๒๑ แลว ตองรายงาน
ผลการเริ่มปฏิบัติงานตามโครงการที่ไ ดรับการสงเสริมใหสํานักงานทราบตามแบบและวิธีการที่
เลขาธิการกําหนดภายในหกเดือนนับแตวันที่ตอบรับการสงเสริม
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ใหเลขาธิการมีอํานาจขยายเวลาตามวรรคหนึ่งออกไปไดไ มเกิน
สามครั้ง ครั้งละไมเกินสี่เดือน และรายงานใหคณะกรรมการทราบทุกครั้ง
เมื่อเลขาธิการพิจารณาเห็นวา ผูขอรับการสงเสริมสามารถจะดําเนินการตามโครงการที่ไ ด
รั บ การสงเสริมแลว ใหออกบัตรสงเสริมใหแกผูนั้นโดยมิชักชา
มาตรา ๒๓ บั ต รสงเสริมใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด
ใหเลขาธิการเปนผูลงลายมือในบัตรสงเสริม
การแกไ ขบัตรสงเสริมใหกระทําโดยมติคณะกรรมการ และใหเลขาธิการลงลายมือชื่อใน
บั ต รสงเสริมที่แกไ ข มอบใหผูไ ดรับการสงเสริมโดยมิชักชา

หมวด ๓
สิทธิประโยชน
มาตรา ๒๔ ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองเพีย งเทาที่พระราชบัญญัตินี้มิไ ด
บั ญ ญัติไ วเปนอยางอื่น ใหคณะกรรมการมีอํานาจอนุญาตใหคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักรเพื่อ
ศึ ก ษาลู  ท างการลงทุนหรือกระทําการอื่นใดที่จะเปนประโยชนตอการลงทุนไดตามกําหนดระยะ
เวลาใหอยูในราชอาณาจักรเทาที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
การขออนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และแบบที่คณะกรรมการกําหนดและใน
การอนุญาต คณะกรรมการจะกําหนดเงื่อนไขตามที่พิจารณาเห็นสมควรไวดวยก็ไ ด
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มาตรา ๒๕ ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองเพีย งเทาที่พระราชบัญญัตินี้มิไ ด
บั ญ ญั ติ ไ วเปนอยางอื่น ใหผูไ ดรับการสงเสริมไดรับอนุญาตนําคนตางดาวซึ่งเปน
(๑) ชางฝมือ
(๒) ผูชํานาญการ
(๓) คูสมรสและบุคคลซึ่งอยูในอุปการะของบุคคลใน (๑) และ (๒) เขามาในราชอาณาจักร
ไดตามจํานวนและกําหนดระยะเวลาใหอยูในราชอาณาจักรเทาที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
แมวาจะเกินอัตราจํานวนหรือระยะเวลาใหอยูในราชอาณาจักรตามที่บัญญัติไ วในกฎหมายวาดวย
คนเขาเมือง
มาตรา ๒๖ ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาวเทาที่พระราชบัญญัตินี้
มิ ไ ดบัญญัติไ วเปนอยางอื่น ใหคนตางดาวที่ไ ดรับอนุญาตตามมาตรา ๒๔ และคนตางดาวซึ่งเปน
ช า งฝ มือหรือผูชํานาญการที่ไ ดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรตามมาตรา ๒๕ ไดรับอนุญาต
ทํ างานเฉพาะตําแหนงหนาที่การทํางานที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเทาที่ไ ด
รั บ อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร
มาตรา ๒๗ ผู  ไ ด รั บการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อประกอบกิจ
การที่ไ ดรับการสงเสริมการลงทุนตามจํานวนที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร แมวาจะเกิน
กําหนดที่จะพึงมีไ ดตามกฎหมายอื่น
ในกรณีที่ผูไ ดรับการสงเสริมซึ่งเปนคนตางดาวตามประมวลกฎหมายที่ดินเลิกกิจการที่ไ ด
รั บ การส ง เสริมหรือโอนกิจการนั้นใหแกผูอื่น ผูไ ดรับการสงเสริมตองจําหนายที่ดินที่ไ ดรับอนุญาต
ให ถื อ กรรมสิทธิ์ภายในหนึ่งปนับแตวันที่เลิกหรือโอนกิจการ มิฉะนั้นใหอธิบดีที่ดินมีอํานาจ
จําหนายที่ดินนั้นตามประมวลกฎหมายที่ดิน
★
มาตรา ๒๘ ผู ไ ดรับการสงเสริมจะไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะ
กรรมการพิ จ ารณาอนุมัติ แตเครื่องจักรนั้นตองไมเปนเครื่องจักรที่ผลิตหรือประกอบไดในราช
อาณาจักร ซึ่งมีคุณภาพใกลเคีย งกันกับชนิดที่ผลิตในตางประเทศ และมีปริมาณเพีย งพอที่จะจัดหา
มาใชไ ด
★★
มาตรา ๒๙ เมื่ อคณะกรรมการพิจารณาเห็นวา การใหการสงเสริมแกกิจการใดหรือแกผู
ขอรั บการสงเสริมรายใดไมสมควรใหไ ดรับสิทธิและประโยชนตามมาตรา ๒๘ คณะกรรมการจะ
ให ก ารสงเสริมแกกิจการนั้นหรือผูขอรับการสงเสริมรายนั้น และรายตอ ๆ ไป โดยใหไ ดรับลด

★

แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓ และมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔

★★
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หย อ นอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรเพีย งกึ่งหนึ่ง หรือจะไมใหไ ดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับ
เครื่องจักรเลยก็ไ ด
★
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร คณะกรรมการจะใหผูไ ดรับการสงเสริมไดรับลด
หย อ นอากรขาเขาไมเกินรอยละเกาสิบของอัตราปกติ สําหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนที่นําเขามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อใชผลิต ผสม หรือประกอบในกิจการที่ไ ดรับการสงเสริม มีกําหนดเวลาคราวละ
ไม เ กิ น หนึ่งปนับแตวันที่คณะกรรมการกําหนด แตวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนนั้นตองไมเปนสิ่งของที่
ผลิ ต หรือมีกําเนิดในราชอาณาจักรซึ่งมีคุณภาพใกลเคีย งกันกับชนิดที่จะนําเขามาในราชอาณาจักร
และมีปริมาณเพีย งพอที่จะจัดหามาใชไ ด
ทั้งนี้ ตามชนิด ปริมาณ ระยะเวลา เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
★★
มาตรา ๓๑ ผู ไ ดรับการสงเสริมจะไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่
ได จ ากการประกอบกิจการที่ไ ดรับการสงเสริมตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ทั้งนี้ ให
พิ จ ารณากําหนดเปนสัดสวนของเงินลงทุนโดยไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวีย น ซึ่งตองมีกําหนด
เวลาไมเกินแปดปนับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น
ในกรณีที่กิจการใดเปนกิจการที่มีความสําคัญและเปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษตาม
ที่ ค ณะกรรมการประกาศกําหนด ใหผูไ ดรับการสงเสริมในกิจการดังกลาวไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิ ติ บุ ค คลสําหรับกําไรสุทธิที่ไ ดจากการประกอบกิจการที่ไ ดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลาตามที่
คณะกรรมการกําหนด ซึ่งตองไมเกินแปดปนับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น
รายไดที่ตองนํามาคํานวณกําไรสุทธิที่ไ ดจากการประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งหรือวรรค
สอง แลวแตกรณี ใหรวมถึงรายไดจากการจําหนา ยผลพลอยไดและรายไดจากการจําหนายสินคากึ่ง
สําเร็จรูปตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตาม
วรรคหนึ่ ง หรือวรรคสอง แลวแตกรณี คณะกรรมการอาจอนุญาตใหผูไ ดรับการสงเสริมนําผลขาด
ทุ น ประจําปที่เกิดขึ้นในระหวางเวลานั้นไปหักออกจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกําหนดเวลาไมเกินหาปนับแตวันพนกําหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหัก
จากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ไ ด
การคํ านวณเงินลงทุนตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
★

แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓ และมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
ยกเลิกโดยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔

★★
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มาตรา ๓๒ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นวา การใหการสงเสริมแกกิจการใด หรือ
แก ผูขอรับการสงเสริมรายใดไมสมควรใหไ ดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามมาตรา ๓๑ คณะ
กรรมการจะใหการสงเสริมแกกิจการนั้นหรือผูขอรับการสงเสริมรายนั้นและรายตอ ๆ ไป โดยไม
ใหไ ดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลก็ไ ด
มาตรา ๓๓ ค า แหงกูดวิลล คาแหงลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอยางอื่นจากผูไ ดรับการสงเสริมตาม
สั ญ ญาที่ไ ดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการใหไ ดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงิน
ไดมีกําหนดระยะเวลาหาปนับแตวันที่ผูไ ดรับการสงเสริมเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการที่ไ ด
รั บ การสงเสริม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๔ เงิ นปนผลจากกิจการที่ไ ดรับการสงเสริมการลงทุนซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล ตามมาตรา ๓๑ ใหไ ดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได ตลอดระยะเวลาที่ผู
ไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น
★
มาตรา ๓๕ เพื่ อ ส งเสริมการลงทุนในทองที่หรือเขตพื้นที่ใด คณะกรรมการจะกําหนด
ท อ งที่ ห รื อเขตพื้นที่นั้นเปนเขตสงเสริมการลงทุนก็ไ ดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
นอกจากสิทธิและประโยชนตามมาตราอื่น คณะกรรมการมีอํานาจใหผูไ ดรับการสงเสริมที่
ประกอบกิ จ การที่ไ ดรับการสงเสริมในทองที่หรือเขตพื้นที่ที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ไดรับสิทธิและ
ประโยชนพิเศษอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้
(๑) การลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไ ดจากการลงทุนในอัตรารอยละ
ห า สิบของอัตราปกติมีกําหนดเวลาไมเกินหาป โดยนับจากวันที่กําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๓๑
วรรคหนึ่ ง หรือวรรคสอง แลวแตกรณี สิ้นสุดลง หรือนับจากวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจ
การที่ไ ดรับการสงเสริมในกรณีที่ผูไ ดรับการสงเสริมไมไ ดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
(๒) การอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปาสองเทาของจํานวนเงินที่ผูไ ดรับ
การสงเสริมไดเสีย ไปเปนคาใชจายในการประกอบกิจการที่ไ ดรับการสงเสริมเพื่อประโยชนในการ
คํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล ทั้งนี้ ตามเงื่อนไข วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) การอนุญาตใหหักเงินที่ผูไ ดรับการสงเสริมการลงทุนในการติดตั้งหรือกอสรางสิ่ง
อํ านวยความสะดวกในการประกอบกิจการที่ไ ดรับการสงเสริมตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
พิ จ ารณากําหนดจากกําไรรวมทั้งสิ้นไมเกินรอยละยี่สิบหาของเงินที่ลงทุนแลวในการนั้น โดยผูไ ด

★

ยกเลิก มาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งไดแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ส ง เสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ แลว ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับที่
๓) พ.ศ. ๒๕๔๔
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รั บ การสงเสริมจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ไ ดภายในสิบปนับแตวันที่มี
รายไดจากการลงทุน ทั้งนี้ นอกเหนือไปจากการหักคาเสื่อมราคาตามปกติ
★
มาตรา ๓๖ เพื่ อสงเสริมการสงออก คณะกรรมการอาจใหผูไ ดรับการสงเสริมไดรับสิทธิ
และประโยชนพิเศษอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ดวย
(๑) การยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนําเขามาจากตางประเทศ
เพื่ อ ใช ผลิต ผสม หรือประกอบผลิตภัณฑ หรือผลิตผลเฉพาะที่ใชในการสงออก
(๒) การยกเวนอากรขาเขาสําหรับของที่ผูไ ดรับการสงเสริมนําเขามาเพื่อสงกลับออกไป
(๓) การยกเวนอากรขาออกสําหรับผลิตภัณฑหรือผลิตผลที่ผูไ ดรับการสงเสริมผลิตหรือ
ประกอบ
(๔) การอนุญาตใหหักเงินไดพึงประเมินในการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนจํานวนเทากับ
ร อ ยละหาของรายไดที่เพิ่มขึ้นจากปกอนจากการสงออก ซึ่งผลิตภัณฑหรือผลิตผลที่ผูไ ดรับการสง
เสริ ม ผลิตหรือประกอบโดยไมรวมคาประกันภัย และคาขนสงนอกประเทศ
ทั้งนี้ ตามเงื่อนไข วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๗ ผู  ไ ดรับการสงเสริมหรือผูลงทุนในกิจการที่ไ ดรับการสงเสริมซึ่งมีภูมิลําเนา
นอกราชอาณาจักรจะไดรับอนุญาตใหนําหรือสงเงินออกนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศ
ได เมื่อเงินนั้นเปน
(๑) เงินทุนที่ผูไ ดรับการสงเสริมนําเขามาในราชอาณาจักรและเงินปนผลหรือผลประโยชน
อื่ นที่เกิดจากเงินทุนนั้น
(๒) เงินกูตางประเทศที่ผูไ ดรับการสงเสริมนํามาลงทุนในกิจการที่ไ ดรับการสงเสริมตาม
สั ญ ญาที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ รวมทั้งดอกเบี้ย ของเงินกูตางประเทศนั้น
(๓) เงินที่ผูไ ดรับการสงเสริมมีขอผูกพันกับตางประเทศตามสัญญาเกี่ย วกับการใชสิทธิ
และบริ การตาง ๆ ในการประกอบกิจการที่ไ ดรับการสงเสริมและสัญญานั้นไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ
ในกรณีที่ระยะเวลาใดดุลการชําระเงินตองประสบความยุงยากจําเปนตองสงวนเงินตราตาง
ประเทศใหมีสํารองไวตามสมควร ธนาคารแหงประเทศไทยจะจํากัดการนําหรือสงเงินนั้นออกนอก
ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเพื่อผลดังกลาวนั้นก็ไ ด แตจะไมจํากัดการสงเงินทุนที่นําเขามาในราช
อาณาจักรตํ่ากวารอยละยี่สิบตอป ถาการสงเงินนั้นกระทําภายหลังที่นําเขามาแลวเปนเวลาสองป
และจะไมจํากัดการสงเงินปนผลตํ่ากวารอยละสิบหาตอปของเงินทุนที่นําเขามาในราชอาณาจักร

★

แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
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หมวด ๔
เครื่องจักร วัตถุดิบ และวัสดุจําเปน
มาตรา ๓๘ บรรดาเครื่องจักร วัตถุดิบ หรือวัสดุจําเปนซึ่งเปนของที่สั่งหรือนําเขามาใน
ราชอาณาจักร และเปนของที่พึงไดรับยกเวน หรือลดหยอนอากรขาเขาตามพระราชบัญญัตินี้ คณะ
กรรมการมี อํานาจสั่งกรมศุลกากรสงมอบของนั้นใหแกผูขอรับการสงเสริมซึ่งตอบรับการสงเสริม
ตามมาตรา ๒๑ แลว หรือผูไ ดรับการสงเสริมแลวแตกรณี โดยถือเอาการคํ้าประกันของธนาคาร
พาณิชยในราชอาณาจักรแทนการวางเงินเปนประกันการชําระอากรขาเขาได
★★
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ผูไ ดรับการสงเสริมไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ย วกับการนํา
เครื่ อ งจั กรเขามาในราชอาณาจักรหรือการยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่
กํ าหนดไวในบัตรสงเสริม เมื่อคณะกรรมการเห็นวามีเหตุอันควรแกไ ขเงื่อนไขนั้น ใหคณะ
กรรมการมีอํานาจแกไ ขนั้นได และถาไดมีการนําเครื่องจักรนั้นเขามาโดยชอบดวยกฎหมายวาดวย
ศุ ล กากรแลว คณะกรรมการจะกําหนดใหการแกไ ขนั้นมีผลยอนหลังไปจนถึงวันนําเขาก็ไ ด ทั้งนี้
ไม ว  า การนําเขานั้นเกิดขึ้นกอนหรือในหรือหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
★★★
มาตรา ๔๐ ภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนดซึ่งตองไมนอยกวาหาปแตไ มเกินสิบ
หาป หามมิใหผูไ ดรับการสงเสริม
(๑) ใชเครื่องจักรที่ผูไ ดรับการสงเสริมไดรับยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขา เพื่อการอื่น
นอกจากกิจการที่ผูไ ดรับการสงเสริมไดรับการสงเสริม หรือยินยอมใหผูอื่นใชเครื่องจักรนั้น
(๒) ย ายโรงงานหรือสถานที่ประกอบกิจการไปตั้งหรือดําเนินการในทองที่อื่น นอกจากที่
กํ าหนดในบัตรสงเสริม
ทั้ งนี้ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการตามมาตรา ๔๑
มาตรา ๔๑ คณะกรรมการมีอํานาจอนุญาตใหผูไ ดรับการสงเสริมจํานอง จําหนาย โอน ให
เช า นํ าไปใชในการอื่นหรือใหบุคคลอื่นใชเครื่องจักรที่ไ ดรับยกเวนหรือลดหยอนภาษีอากรตาม
มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ หรือยายโรงงานหรือสถานที่ประกอบกิจการไปตั้งหรือดําเนินการใน
ทองที่อื่น
★

★

แก ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
★★
แก ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
★★★
แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
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การอนุ ญาตจะทําเปนหนังสือหรือแกไ ขบัตรสงเสริม โดยระบุเงื่อนไขและรายละเอีย ดใน
การอนุญาตไวดวยก็ไ ด
ห า มมิใหนํากฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากรมาใชบังคับแกผูไ ดรับการสงเสริม ซึ่งไดรับ
อนุ ญ าตจากคณะกรรมการตามมาตรานี้ เวนแตคณะกรรมการจะกําหนดเปนอยางอื่น ในกรณีเชนนี้
ใหนํากฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากรมาใชบังคับเทาที่ไ มขัดหรือแยง
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่ผูไ ดรับการสงเสริมจํานองเครื่องจักรที่ไ ดรับยกเวน หรือลดหยอน
ภาษี อ ากร และผูรับจํานองซึ่งมิไ ดเปนผูไ ดรับการสงเสริมบังคับจํานองเครื่องจักรนั้นกอนพน
กํ าหนดเวลาที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๔๐ ใหนํากฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากรมาใช
บั ง คั บ แกผูรับจํานอง โดยใหถือวาผูรับจํานองนั้นเปนผูนําของเขาซึ่งสิทธิในการไดรับยกเวนหรือ
ลดหย อนภาษีอากรสําหรับเครื่องจักรนั้นในวันรับโอน

หมวด ๕
หลักประกันและการคุมครอง
มาตรา ๔๓ รั ฐจะไมโอนกิจการของผูไ ดรับการสงเสริมมาเปนของรัฐ
มาตรา ๔๔ รั ฐ จะไมประกอบกิจการขึ้นใหมแขงขันกับผูไ ดรับการสงเสริม
มาตรา ๔๕ รั ฐ จะไมทําการผูกขาดการจําหนายผลิตภัณฑ หรือผลิตผลชนิดเดีย วกัน หรือ
คล า ยคลึงกันกับที่ผูไ ดรับการสงเสริมผลิตหรือประกอบได
มาตรา ๔๖ รั ฐจะไมควบคุมราคาจําหนายของผลิตภัณฑหรือผลิตผลที่ไ ดจากกิจการที่ไ ด
รั บ การสงเสริมการลงทุน เวนแตในกรณีจําเปนในดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของ
ประเทศ แตจะไมกําหนดราคาจําหนายใหตํ่ากวาราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
มาตรา ๔๗ ผู  ไ ดรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหสงออกนอกราชอาณาจักรไดเสมอไป
ซึ่ ง ผลิ ต ภั ณฑหรือผลิตผลที่ไ ดจากการกิจการที่ไ ดรับการสงเสริมการลงทุน เวนแตในกรณีจําเปนใน
ดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ
★
มาตรา ๔๘ รั ฐ จะไมอนุญาตใหสวนราชการ องคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ นําเขา
มาในราชอาณาจักรโดยใหไ ดรับยกเวนอากรขาเขาซึ่งผลิตภัณฑหรือผลิตผลชนิดใดที่คณะ
กรรมการพิจารณาเห็นวาเปนชนิดเดีย วกันกับที่ผูไ ดรับการสงเสริมผลิตหรือประกอบไดโดยมีคุณ
ภาพใกลเคีย งกันและมีปริมาณเพีย งพอที่จะจัดหามาใชไ ด

★

แก ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
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ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกย ุทธภัณฑ ตามความในกฎหมายวาดวยการควบคุมยุทธ
ภั ณ ฑที่นําเขามาเพื่อใชในราชการของกระทรวงกลาโหม
มาตรา ๔๙ ในกรณีที่จําเปนเพื่อใหความคุมครองกิจการของผูไ ดรับการสงเสริม คณะ
กรรมการมีอํานาจกําหนดคาธรรมเนีย มพิเศษสําหรับการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ
หรื อ ผลิ ต ผลชนิ ดเดีย วกัน คลายคลึงกัน หรือทดแทนกันไดกับที่ผูไ ดรับการสงเสริมผลิตหรือ
ประกอบในอัตราที่เห็นสมควร แตไ มเกินรอยละหาสิบของราคารวมคาประกันภัย และคาขนสงนอก
ประเทศของผลิตภัณฑหรือผลิตผลนั้น
การกํ าหนดคาธรรมเนีย มพิเศษตามวรรคหนึ่งใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหใช
บั ง คั บตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด แตคราวละไมเกินหนึ่งปนับแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
คณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา แกไ ขเพิ่มเติม หรือยกเลิกประกาศ
ตามมาตรานี้ในเวลาใด ๆ ไดตามที่เห็นสมควร
ในกรณีที่มีปญหาวา ผลิตภัณฑหรือผลิตผลใดที่นําเขามาในราชอาณาจักรจะตองเสีย คา
ธรรมเนีย มพิเศษตามประกาศของคณะกรรมการหรือไม ใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจพิจารณา
และคําวินิจฉัย ของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
การเรีย กเก็บคาธรรมเนีย มพิเศษสําหรับการนําเขาตามมาตรานี้ใหเปนอํานาจหนาที่ของ
กรมศุลกากร และใหนํากฎหมายวาดวยศุลกากรมาใชบังคับโดยอนุโลม โดยใหถือวาคาธรรมเนีย ม
พิ เ ศษสําหรับการนําเขาเปนเสมือนอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร
ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัย วา ผลิตภัณฑหรือผลิตผลนั้นไมตองเสีย คาธรรมเนีย มพิเศษ
และผู  ใ ดไดชําระคาธรรมเนีย มพิเศษสําหรับของนั้นแลว ก็ใหกรมศุลกากรคืนคาธรรมเนีย มดังกลาว
ใหแกผูนั้น
มาตรา ๕๐ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นวาการกําหนดคาธรรมเนีย มพิเศษตาม
มาตรา ๔๙ ไมเพีย งพอสําหรับการใหความคุมครองกิจการของผูไ ดรับการสงเสริม ใหกระทรวง
พาณิ ช ย ห ามนําผลิตภัณฑหรือผลิตผลชนิดเดีย วกัน คลายคลึงกัน หรือทดแทนกันไดกับที่ผูไ ดรับ
การสงเสริมผลิตหรือประกอบเขามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการสงออกไป
นอกและการนําเขามาในราชอาณาจักร ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการสงออกไปนอกและการ
นําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคาบางอยาง
มาตรา ๕๑ ในกรณี ที่ ผูไ ดรับการสงเสริมประสบปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินกิจการ
ที่ ไ ด รั บการสงเสริมและรองเรีย นใหคณะกรรมการชวยเหลือ ใหประธานกรรมการมีอํานาจสั่งให
ความชวยเหลือไปตามความเหมาะสม หรือสั่งใหสวนราชการ องคการของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ
ที่ เ กี่ย วของ ดําเนินการชวยเหลือตอไปโดยมิชักชา

15

มาตรา ๕๒ ในกรณี ที่ โครงสรางอัตราหรือวิธีการจัดเก็บภาษีอากรคาบริการหรือคาธรรม
เนี ย ม เปนอุปสรรคตอการลงทุนที่พึงใหการสงเสริมหรือที่ใหการสงเสริมไปแลว ไมวาจะมีผูรอง
เรี ย นขอใหคณะกรรมการชวยเหลือหรือไมก็ตาม ใหประธานกรรมการมีอํานาจสั่งสวนราชการ องค
การของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ย วของพิจารณาดําเนินการแกไ ขตอไป
มาตรา ๕๓ ส ว นราชการ องคการของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจใดไดรับคําสั่งจากประธาน
กรรมการตามมาตรา ๕๑ หรือมาตรา ๕๒ ตองพิจารณาดําเนินการชวยเหลือหรือแกไ ขใหเปนไป
ตามคําสั่งดังกลาว ถาเห็นวาไมอาจปฏิบัติตามได ใหรายงานประธานกรรมการทราบพรอมดวยเหตุ
ผลภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําสั่ง
ในกรณี ที่ไ ดรับรายงานเหตุผลตามวรรคหนึ่ง ถาประธานกรรมการพิจารณาเห็นควรดําเนิน
การประการใด ใหถือเปนที่สุดและใหสวนราชการองคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ย วของ
ปฏิ บัติใหเปนไปตามนั้นโดยมิชักชา

หมวด ๖
การเพิกถอนสิทธิและประโยชน
มาตรา ๕๔ ในกรณีที่ผูไ ดรับการสงเสริมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กํ าหนด ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชนที่ไ ดใหแกผูไ ดรับการสงเสริมทั้ง
หมดหรือบางสวนโดยจะกําหนดระยะเวลาไวดวยหรือไมก็ไ ด
ถ าคณะกรรมการพิจารณาเห็นวา การที่ผูไ ดรับการสงเสริมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไข
นั้ น มิ ไ ดเปนการกระทําโดยจงใจ จะสั่งใหสํานักงานเตือนเปนหนังสือใหผูไ ดรับการสงเสริมแกไ ข
หรื อ ปฏิ บัติใหถูกตองตามเงื่อนไขภายในเวลาที่กําหนดกอนก็ไ ด แตเมื่อพนกําหนดเวลานั้นแลว ผู
ได รั บ การสงเสริมยังมิไ ดแกไ ขหรือปฏิบัติใหถูกตองโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหคณะกรรมการ
ดํ าเนินการตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๕๕ ในกรณีที่คณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชนเกี่ย วกับภาษีอากร
สํ าหรั บ ของที่นําเขาหรือสงออกทั้งหมด ใหถือวาผูไ ดรับการสงเสริมไมเคยไดรับยกเวนหรือลด
หย อนภาษีอากรมาแตตนและใหผูไ ดรับการสงเสริมเสียภาษีอากรโดยถือสภาพของของราคาและ
อั ต ราภาษีอากรที่เปนอยูในวันนําเขาหรือสงออกเปนในการคํานวณภาษีอากร สําหรับกรณีที่ไ ดรับ
ลดหยอนภาษีอากรใหเสียภาษีอากรเพิ่มจากที่ไ ดเสีย ไวแลวใหครบถวนตามจํานวนเงินภาษีอากรที่
จะพึงตองเสีย ทั้งหมดเมื่อไดคํานวณตามเกณฑเชนวานั้น
ในกรณี ที่คณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชนเกี่ย วกับภาษีอากร สําหรับของที่นํา
เข า หรือสงออกบางสวน ใหถือวาผูไ ดรับการสงเสริมไดรับยกเวนหรือลดหยอนภาษีอากรมาตั้งแต
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เพี ย งเทาที่ตนยังคงไดรับสิทธิและประโยชนอยู และใหเสียภาษีอากรตามสวนที่ไ ดเพิกถอนจน
ครบถ วน โดยถือสภาพของของราคาและอัตราภาษีอากรที่เปนอยูในวันนําเขาหรือสงออกเปนเกณฑ
ในการคํานวณภาษีอากร
★
ผู  ไ ด รั บการสงเสริมตองแจงขอชําระภาษีอากร หรือภาษีอากรเพิ่มตอกรมศุลกากร หรือ
ด า นศุ ล กากรที่ไ ดนําของนั้นเขามาหรือสงของนั้นออกไปภายในหนึ่งเดือนนับแตวันทราบคําสั่งเพิก
ถอนสิ ท ธิและประโยชนเกี่ย วกับภาษีอากร และตองชําระ ณ ที่ทําการศุลกากรซึ่งกรมศุลกากร
กํ าหนดใหเสร็จสิ้นภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไ ดรับแจงจํานวนเงินภาษีอากรหรือภาษีอากรเพิ่ม
อั น จะพึงตองชําระ ถาผูไ ดรับการสงเสริมมิไ ดแจงหรือชําระภาษีอากรหรือภาษีอากรเพิ่มภายใน
กํ าหนดเวลาดังกลาว ใหเสีย เงินเพิ่มในอัตรารอยละหนึ่งตอเดือนของคาภาษีอากรที่ตองชําระโดยไม
คิ ด ทบต นนับแตวันที่พนกําหนดเวลาแจงหรือชําระ แลวแตกรณี จนถึงวันที่นําเงินภาษีอากรหรือ
ภาษี อากรเพิ่มและเงินเพิ่มมาชําระซึ่งตองไมเกินสามเดือนนับแตวันที่พนกําหนดเวลาแจงหรือชําระ
ดั ง กลาว ถามิไ ดมีการปฏิบัติเชนวานั้น ใหถือวาของนั้นไดนําเขามาหรือสงออกไปโดยหลีกเลี่ย งการ
เสียภาษีอากรและใหนํากฎหมายวาดวยศุลกากรมาใชบังคับ ทั้งนี้ ในการคํานวณเงินเพิ่มดังกลาว ถา
มี เ ศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน
ในกรณีที่ผูไ ดรับการสงเสริมไมปฏิบัติตามคําเตือนของสํานักงานตามมาตรา ๕๔ วรรค
สอง คณะกรรมการจะใหผูไ ดรับการสงเสริมเสีย เงินเพิ่มภาษีอากรใหแกรัฐ โดยชําระแกกรม
ศุ ล กากรพรอมกับเงินภาษีอากรหรือภาษีอากรเพิ่มที่ตองนําไปชําระตามวรรคสามในอัตรารอยละ
หนึ่ ง ต อ เดือนของเงินภาษีอากรหรือเงินภาษีอากรเพิ่มอันจะพึงตองชําระ นับแตวันที่พนกําหนดเวลา
ตามมาตรา ๕๔ วรรคสองอีกดวยก็ไ ด แตเงินเพิ่มภาษีอากรตามมาตรานี้มิใหเกินจํานวนเงินภาษี
อากรหรือภาษีอากรเพิ่มอันจะพึงตองชําระ และเพื่อใหไ ดรับชําระเงินเพิ่มนี้ ใหถือวาเงินเพิ่มเปน
เสมือนเงินอากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
เพื่ อ ประโยชนในการดําเนินคดี การนับอายุความตามมาตรานี้ ใหเริ่มนับเมื่อพนหนึ่งเดือน
นั บแตวันที่ทราบคําสั่ง
★★
มาตรา ๕๕/๑ ในกรณีที่คณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชนเกี่ย วกับภาษีเงิน
ได นิ ติ บุ ค คล ใหถือวาผูไ ดรับการสงเสริมหมดสิทธิไ ดรับยกเวนหรือลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
สํ าหรั บ รอบระยะเวลาบัญชีที่ถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชนนั้น และใหนําประมวลรัษฎากรมาใช
บังคับ

★

แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔
เพิ่ ม มาตรา ๕๕/๑ ตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ โดย
มาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ มิใหนํามาตรา ๕๕/๑ มาใชบังคับแก
เงินไดข องผูไดรับการสงเสริมซึ่งรอบระยะเวลาสิ้นสุดไปกอ นวันที่พ ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

★★
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คณะกรรมการอาจสั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชนเกี่ย วกับภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยใหมีผล
ย อ นหลังไปถึงระยะเวลาบัญชีที่ผูไ ดรับการสงเสริมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะ
กรรมการกําหนดก็ไ ด ในกรณีนี้ผูไ ดรับการสงเสริมตองแจงขอชําระภาษีอากรที่ไ ดรับยกเวนหรือ
ลดหย อ นต อ กรมสรรพากร สํานักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ หรือสํานักงานสรรพากรจังหวัดที่ผูไ ดรับ
การสงเสริมมีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูและชําระ ณ สถานที่ดังกลาว ใหเสร็จสิ้นภายในหนึ่งเดือน
นั บ แต วั น ทราบคําสั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชนนั้น โดยถืออัตราภาษีที่เปนอยูของรอบระยะเวลา
บั ญ ชี ที่ ไ ดรับยกเวนหรือลดหยอนเปนเกณฑคํานวณ ถาผูไ ดรับการสงเสริมมิไ ดแจงและชําระภาษี
อากรหรือภาษีอากรเพิ่มภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหเสีย เงินเพิ่มตามประมวลรัษฎากรนับแตวัน
พ นกําหนดเวลาแจงและชําระจนถึงวันที่นําเงินภาษีอากรหรือภาษีอากรเพิ่มและเงินเพิ่มมาชําระ ถา
มิ ไ ดมีการปฏิบัติเชนวานั้น ใหนําประมวลรัษฎากรมาใชบังคับ
คํ าสั่ ง เพิกถอนสิทธิและประโยชนเกี่ย วกับภาษีเงินไดนิติบุคคลตามวรรคสองมิใหมีผล
กระทบตอเงินปนผลจากกิจการที่ไ ดรับการสงเสริมการลงทุนที่ไ ดจา ยไปแลวกอนวันที่คณะ
กรรมการมีคําสั่งเพิกถอน
มาตรา ๕๖ ในกรณี ที่ผูไ ดรับการสงเสริมเลิกกิจการ รวมกิจการกับผูอื่นหรือโอนกิจการให
แก ผู  อื่น ใหบัตรสงเสริมนั้นใชไ ดตอไปอีกไมเกินสามเดือนนับแตวันเลิก รวม หรือโอนกิจการ
ในกรณี ที่ ผู  ซึ่งดําเนินกิจการที่รวมกันขึ้นใหมหรือรับโอนกิจการประสงคจะขอรับชวง
ดํ าเนิ นการที่ไ ดรับการสงเสริมตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในบัตรสงเสริมตอไป ใหย ื่นคําขอรับการสง
เสริมภายในเวลาที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง ถาคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหการสงเสริม ให
ออกบั ต รสงเสริมโดยใหไ ดรับสิทธิและประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้เพีย งเทาที่ผูไ ดรับการสง
เสริมเดิมยังเหลืออยู ถาคณะกรรมการเห็นวาไมสมควรใหการสงเสริม ใหสั่งเพิกถอนสิทธิและ
ประโยชนทั้งหมด

หมวด ๗
บทสุดทาย
มาตรา ๕๗ บรรดาอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตามประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งจะตองปฏิบัติตามประกาศของคณะ
ปฏิ วัติ ฉบับที่ ๓๒๘ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๘ ให ถื อ วาผูไ ดรับบัตรสงเสริมในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมตามประเภท
ขนาด และเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวงหรือประกาศของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
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เพื่ อ กิ จการอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมและผูไ ด
รั บ บัตรสงเสริมตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ อยู
แล ว ในวั นที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนผูไ ดรับการสงเสริมตามพระราชบัญญัตินี้ โดยใหไ ดรับ
สิ ท ธิ แ ละประโยชนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในบัตรสงเสริม และใหมีสิทธิที่จะขอรับสิทธิและ
ประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้ดวย
มาตรา ๕๙ ให ถื อวาคําขอรับการสงเสริมที่ไ ดรับอนุมัติการสงเสริมการลงทุนจากคณะ
กรรมการตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ แลว เปนคํา
ขอรั บ การสงเสริมที่ไ ดรับอนุมัติการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๐ ให ถือวาคําขอรับการสงเสริมที่คางพิจารณาอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บั ง คั บเปนคําขอรับการสงเสริมที่ไ ดย ื่นตามพระราชบัญญัตินี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
นายธานินทร กรัยวิเชียร
นายกรัฐมนตรี
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