
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

พระราชบัญญัติ 
ส�งเสริมการลงทุน 

พ.ศ. ๒๕๒๐ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให*ไว* ณ วันท่ี ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๐ 
เป/นป0ท่ี ๓๒ ในรัชกาลป2จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล*าฯ 

ให*ประกาศว�า 
 
โดยท่ีเป/นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว�าด*วยการส�งเสริมการลงทุน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล*าฯ ให*ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว*โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภาปฏิรูปการปกครองแผ�นดิน ดังต�อไปนี้ 
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว�า “พระราชบัญญัติส�งเสริมการลงทุน พ.ศ. 
๒๕๒๐” 
 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให*ใช*บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป/นต*นไป 

 
มาตรา ๓  ให*ยกเลิก 
(๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๑ ลงวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๑ และ 
(๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๒๗ ลงวันท่ี ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข*อบังคับอ่ืนในส�วนท่ีมีบัญญัติไว*แล*วในพระราชบัญญัติ

นี้ หรือซ่ึงขัดหรือแย*งกับบทแห�งพระราชบัญญัตินี้ ให*ใช*พระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ผู* ขอรับการส� งเสริม” หมายความว�า ผู* ขอรับการส�งเสริมการลงทุนตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“ผู*ได*รับการส�งเสริม” หมายความว�า ผู*ได*รับบัตรส�งเสริมตามพระราชบัญญัตินี้ 
“เครื่องจักร” หมายความว�า เครื่องจักรท่ีจําเป/นต*องใช*ในกิจการท่ีได*รับการส�งเสริม

และเครื่องจักรท่ีจําเป/นต*องใช*ในการก�อสร*างโรงงาน ซ่ึงรวมถึงส�วนประกอบ อุปกรณI เครื่องมือ
เครื่องใช* และโครงโรงงานสําเร็จรูปท่ีนํามาติดต้ังเป/นโรงงานด*วย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๙๔/ตอนท่ี ๓๘/ฉบับพิเศษ หน*า ๑/๔ พฤษภาคม ๒๕๒๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

“คณะกรรมการ” หมายความว�า คณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน 
“กรรมการ” หมายความว�า กรรมการส�งเสริมการลงทุน และหมายความรวมถึง

ประธานกรรมการส�งเสริมการลงทุน และรองประธานกรรมการส�งเสริมการลงทุนด*วย 
“ท่ีปรึกษา” หมายความว�า ท่ีปรึกษาของคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน 
“เลขาธิการ” หมายความว�า เลขาธิการคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน 
“สํานักงาน” หมายความว�า สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน 
“พนักงานเจ*าหน*าท่ี” หมายความว�า ผู*ซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต�งต้ังให*ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
[คําว�า “นายกรัฐมนตรี” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๐๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแก*ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว�าด*วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ
กฎหมายว�าด*วยการส�งเสริมการลงทุน ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗] 

 
มาตรา ๕  ให*นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให*มีอํานาจแต�งต้ัง

พนักงานเจ*าหน*าท่ีเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
[คําว�า “นายกรัฐมนตรี” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๐๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแก*ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว�าด*วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ
กฎหมายว�าด*วยการส�งเสริมการลงทุน ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗] 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการ ท่ีปรึกษา และพนักงานเจ*าหน*าท่ี 
   

 
มาตรา ๖   ให* มีคณะกรรมการส� งเสริมการลงทุนคณะหนึ่ งประกอบด* วย 

นายกรัฐมนตรีเป/นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป/นรองประธานกรรมการ 
ผู*ทรงคุณวุฒิอีกไม�เกินสิบคนซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต�งต้ังเป/นกรรมการ กับเลขาธิการเป/นกรรมการและ
เลขานุการ มีอํานาจและหน*าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ 

นายกรัฐมนตรีอาจแต�งต้ังผู*ทรงคุณวุฒิอ่ืนอีกไม�เกินห*าคนเป/นท่ีปรึกษาได* 
 
มาตรา ๗  กรรมการหรือท่ีปรึกษาอยู�ในตําแหน�งคราวละสองป0  
ในกรณีท่ีมีการแต�งต้ังกรรมการหรือท่ีปรึกษาในระหว�างท่ีกรรมการหรือท่ีปรึกษาซ่ึง

แต�งต้ังไว*แล*วยังมีวาระอยู�ในตําแหน�ง ไม�ว�าจะเป/นการแต�งต้ังเพ่ิมข้ึนหรือแต�งต้ังซ�อม ให*ผู*ได*รับแต�งต้ัง
นั้นอยู�ในตําแหน�งเท�ากับวาระท่ีเหลืออยู�ของกรรมการหรือท่ีปรึกษาซ่ึงแต�งต้ังไว*แล*วนั้น 

เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได*มีการแต�งต้ังกรรมการหรือท่ี
ปรึกษาข้ึนใหม�ให*กรรมการหรือท่ีปรึกษาซ่ึงพ*นจากตําแหน�งตามวาระนั้นอยู�ในตําแหน�งเพ่ือดําเนินงาน
ต�อไปจนกว�ากรรมการหรือท่ีปรึกษาซ่ึงได*รับแต�งต้ังใหม�เข*ารับหน*าท่ี๒ 

กรรมการหรือท่ีปรึกษาซ่ึงพ*นจากตําแหน�งอาจได*รับแต�งต้ังอีกได*๓ 

                                                 
๒ มาตรา ๗ วรรคสาม แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๘  นอกจากการพ*นจากตําแหน�งตามวาระตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ ง 

กรรมการหรือท่ีปรึกษาพ*นจากตําแหน�ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) นายกรัฐมนตรีให*ออก 
(๔) เป/นบุคคลล*มละลาย 
(๕) เป/นคนไร*ความสามารถหรือเสมือนไร*ความสามารถ 
(๖) ได*รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให*จําคุก เว*นแต�เป/นโทษหรับความผิดท่ี

เป/นลหุโทษ หรือความผิดอันได*กระทําโดยประมาท 
เม่ือกรรมการหรือท่ีปรึกษาพ*นจากตําแหน�งตามวรรคหนึ่ง นายกรัฐมนตรีอาจแต�งต้ัง

ผู*อ่ืนเป/นกรรมการหรือท่ีปรึกษาแทนได* 
 
มาตรา ๙  ประธานกรรมการเป/นผู*เรียกประชุมกรรมการ 
การประชุมคณะกรรมการต*องมีกรรมการมาประชุมไม�น*อยกว�าก่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการท้ังหมด จึงเป/นองคIประชุม 
ให*ประธานกรรมการเป/นประธานในท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม�อยู�ในท่ี

ประชุมหรือไม�อาจมาประชุมได* ให*รองประธานกรรมการเป/นประธานในท่ีประชุม ถ*ารองประธาน
กรรมการไม�อยู�ในท่ีประชุมหรือไม�อาจมาประชุมได*ด*วย ให*กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งเป/นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให*ถือเสียงข*างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให*มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ*าคะแนนเสียงเท�ากันให*ประธาน

ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป/นเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๑๐  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม�อาจปฏิบัติหน*าท่ีได* ให*รองประธาน

กรรมการรักษาการแทน ถ*าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม�อาจปฏิบัติหน*าท่ีได* ให*
เลขาธิการเป/นผู*เรียกประชุมกรรมการ เพ่ือให*ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป/นผู*รักษาการแทน
ประธานกรรมการ 

 
มาตรา ๑๑  ในการปฏิบัติหน*าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการจะมอบ

อํานาจให*สํานักงานกระทําการใด ๆ แทน หรือแต�งต้ังคณะอนุกรรมการ เพ่ือให*กระทําการใด ๆ ตามท่ี
มอบหมาย หรือเรียกบุคคลใดซ่ึงเก่ียวข*องมาให*ข*อเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็นก็ได* 

ให*นํามาตรา ๙ มาใช*บังคับแก�การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
เม่ือสํานักงานหรือคณะอนุกรรมการได*กระทําการไปแล*วตามวรรคหนึ่ง ต*องรายงาน

ให*คณะกรรมการทราบด*วย 
 

                                                                                                                                            
๓ มาตรา ๗ วรรคสี่ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๑/๑๔  เพ่ือประโยชนIในการติดตามและประเมินผลการส�งเสริมการลงทุน
ให*เป/นไปตามวัตถุประสงคIตามพระราชบัญญัตินี้ และเพ่ือให*การให*สิทธิและประโยชนIแก�ผู*ได*รับการ
ส�งเสริมเป/นไปอย�างเหมาะสม ชัดเจน และโปร�งใส ให*คณะกรรมการจัดให*มีการประเมินผลการ
ส�งเสริมการลงทุนอย�างน*อยทุกสองป0 โดยให*บุคคลภายนอกเป/นผู*ดําเนินการ แล*วให*สํานักงานรายงาน
ผลการประเมินต�อคณะกรรมการและเปSดเผยให*ประชาชนทราบต�อไป 

การประเมินผลการส�งเสริมการลงทุนตามวรรคหนึ่ง ต*องแสดงให*เห็นถึงประโยชนI
ในทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีประเทศได*รับ รวมท้ังความคุ*มค�าของการส�งเสริมการลงทุน ท้ังนี้ ตาม
หลักเกณฑIท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๑๒  ให*กรรมการ ท่ีปรึกษา และอนุกรรมการได*รับผลประโยชนIตอบแทน

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๑๓  สํานักงานมีเลขาธิการเป/นผู*บังคับบัญชาข*าราชการและรับผิดชอบใน

การปฏิบัติราชการ ข้ึนตรงต�อนายกรัฐมนตรี และให*มีรองเลขาธิการเป/นผู*ช�วยสั่งและปฏิบัติราชการ
และจะให*มีผู*ช�วยเลขาธิการเป/นผู*ช�วยสั่งและปฏิบัติราชการด*วยก็ได* 

ให*เลขาธิการ รองเลขาธิการและผู*ช�วยเลขาธิการ เป/นข*าราชการพลเรือนสามัญ 
สํานักงานมีอํานาจและหน*าท่ี ดังต�อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
(๒) ดําเนินการโฆษณาเผยแพร�บรรยากาศการลงทุนและชักจูงให*มีการลงทุนใน

กิจการท่ีสําคัญและเป/นประโยชนIในด*านเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ 
(๓) จัดให*มีศูนยIบริการลงทุนสําหรับผู*สนใจลงทุนและผู*ลงทุนในการจัดให*ได*มาซ่ึง

การอนุญาตและการให*ใช*บริการต�าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการลงทุน ซ่ึงรวมถึงการอํานวยความสะดวกและให*
ความช�วยเหลือแก�ผู*สนใจลงทุนในการเตรียมโครงการลงทุน การหาผู*ร�วมลงทุน และการดําเนินการ
ตามโครงการลงทุน 

(๔) วิเคราะหIโครงการขอรับการส�งเสริมการลงทุน ตรวจสอบและควบคุม ตลอดจน
ประเมินผลการลงทุนตามโครงการท่ีได*รับการส�งเสริม 

(๕) ศึกษาค*นคว*าหาลู�ทางในการลงทุน จัดทํารายงานความเหมาะสมของการลงทุน 
และวางแผนส�งเสริมการลงทุน 

(๖) ศึกษาและรวบรวมข*อมูลเก่ียวกับการลงทุนในราชอาณาจักร 
(๗) ปฏิบัติหน*าท่ีอ่ืนเพ่ือให*เป/นไปตามวัตถุประสงคIของพระราชบัญญัตินี้ 
[คําว�า “นายกรัฐมนตรี” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๐๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแก*ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว�าด*วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ
กฎหมายว�าด*วยการส�งเสริมการลงทุน ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗] 

 
มาตรา ๑๓/๑๕  ในกรณีท่ีจะต*องมีการตรวจสอบ ควบคุม และประเมินผลกิจการท่ี

ได*รับการส�งเสริม การใช*สิทธิและประโยชนIต�าง ๆ รวมท้ังการใช*สิทธิและประโยชนIสําหรับเครื่องจักร 
                                                 

๔ มาตรา ๑๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕ มาตรา ๑๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หรือวัตถุดิบและวัสดุจําเป/นเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ สํานักงานอาจมอบหมายให*บุคคลใดเป/น
ผู* ดําเนินการและจัดทํารายงานผลการดําเนินการแทนสํานักงานก็ได*  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑI ท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๑๔  ให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีมีอํานาจเข*าไปในสถานท่ีของผู*ขอรับการส�งเสริม 

และผู*ได*รับการส�งเสริมในระหว�างเวลาทําการเพ่ือสอบถามข*อเท็จจริงหรือเพ่ือตรวจสอบเอกสารหรือ
สิ่งของใด ๆ ท่ีเก่ียวกับกิจการท่ีขอรับการส�งเสริมหรือกิจการท่ีได*รับการส�งเสริมจากบุคคลซ่ึงอยู�ใน
สถานท่ีนั้นได*ตามความจําเป/น 

ในกรณีท่ีพนักงานเจ*าหน*าท่ีจะเข*าไปในสถานท่ีตามวรรคหนึ่ง ถ*าไม�เป/นการเร�งด�วน 
ต*องแจ*งเป/นหนังสือให*ผู*ขอรับการส�งเสริมหรือผู*ได*รับการส�งเสริมทราบล�วงหน*าตามสมควร 

 
มาตรา ๑๕  ในการปฏิบัติหน*าท่ีตามมาตรา ๑๔ ให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีแสดงบัตร

ประจําตัวต�อบุคคลซ่ึงเก่ียวข*อง 
 

หมวด ๒ 
การขอและการให*การส�งเสริม 

   
 

มาตรา ๑๖  กิจการท่ีคณะกรรมการจะพึงให*การส�งเสริมการลงทุนได* ต*องเป/น
กิจการที่สําคัญและเป/นประโยชนIในด*านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กิจการที่ใช*
ทุน แรงงาน หรือบริการในอัตราสูง หรือกิจการท่ีใช*ผลิตผลการเกษตร หรือทรัพยากรธรรมชาติเป/น
วัตถุดิบ ซ่ึงคณะกรรมการเห็นว�ากิจการนั้นยังไม�มีในราชอาณาจักร หรือมีในราชอาณาจักรไม�เพียงพอ 
หรือกรรมวิธีการผลิตยังไม�ทันสมัย๖ 

ให*คณะกรรมการประกาศกําหนดประเภทและขนาดของกิจการท่ีจะให*การส�งเสริม
การลงทุน โดยจะกําหนดเง่ือนไขในการให*การส�งเสริมไว*ด*วยก็ได* และจะแก*ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิก
เง่ือนไขดังกล�าวในเวลาใดก็ได* 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นว�า กิจการใดท่ีได*ประกาศให*การส�งเสริมการ
ลงทุนตามวรรคสองหมดความจําเป/นท่ีจะต*องให*การส�งเสริมการลงทุนต�อไปแล*ว คณะกรรมการจะ
ประกาศงดให*การส�งเสริมการลงทุนกิจการนั้นไว*ชั่วคราว หรือเป/นการถาวรก็ได* 

 
มาตรา ๑๗  ผู*ใดประสงคIจะเป/นผู*ได*รับการส�งเสริม ต*องยื่นคําขอรับการส�งเสริมต�อ

สํานักงาน ตามหลักเกณฑI วิธีการและแบบท่ีเลขาธิการกําหนด พร*อมด*วยโครงการลงทุนท่ีขอรับการ
ส�งเสริม 

ผู*ได*รับการส�งเสริมต*องเป/นบริษัท มูลนิธิ หรือสหกรณIท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายว�า
ด*วยการนั้น 

                                                 
๖ มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แก*ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การขอรับการส�งเสริมก�อนจัดต้ังเป/นบริษัท มูลนิธิ หรือสหกรณI ตามวรรคสอง ให*
กระทําได*ตามหลักเกณฑI วิธีการและแบบท่ีเลขาธิการกําหนด 

 
มาตรา ๑๘  โครงการลงทุนท่ีคณะกรรมการจะให*การส�งเสริมได*ต*องเป/นโครงการ

ลงทุนท่ีมีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  ท้ังนี้ ให*พิจารณาถึง 
(๑) จํานวนผู*ผลิตและกําลังผลิตในกิจการท่ีมีอยู�แล*วในราชอาณาจักร เปรียบเทียบ

กับประมาณการความต*องการและขนาดกําลังผลิตท่ีจะส�งเสริมให*เกิดหรือเพ่ิมข้ึน 
(๒) โอกาสท่ีกิจการนั้นจะขยายตลาดให*แก�ผลิตภัณฑIหรือผลิตผลท่ีผลิตหรือ

ประกอบได*ในราชอาณาจักร และท่ีจะสนับสนุนให*มีการผลิตหรือประกอบในราชอาณาจักร 
(๓) ปริมาณและอัตราการใช*ทรัพยากร รวมท้ังทุน วัตถุดิบหรือวัสดุจําเป/น และ

แรงงานหรือบริการอย�างอ่ืนท่ีมีอยู�ในราชอาณาจักร 
(๔) จํานวนเงินตราต�างประเทศท่ีจะประหยัดหรือสงวนไว*ได* และท่ีจะนําเข*ามาใน

ราชอาณาจักร 
(๕) ความเหมาะสมของกรรมวิธีการผลิตหรือประกอบ 
(๖) หลักเกณฑIอ่ืนท่ีคณะกรรมการเห็นว�าจําเป/นและเหมาะสม 
 
มาตรา ๑๙  โครงการลงทุนท่ีคณะกรรมการจะให*การส�งเสริมได*ต*องเป/นโครงการ

ลงทุนท่ีมีมาตรการอันสมควรท่ีจะปVองกันและควบคุมมิให*เกิดผลเสียหายต�อคุณภาพสิ่งแวดล*อม  ท้ังนี้ 
เพ่ือเป/นประโยชนIต�อการดํารงชีพของประชาชนและความสมบูรณIสืบไปของมนุษยIและธรรมชาติ 

 
มาตรา ๒๐  ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให*การส�งเสริมแก�ผู*ขอรับ

การส�งเสริมรายใดแล*ว คณะกรรมการจะกําหนดเง่ือนไขไว*ในบัตรส�งเสริม เพ่ือให*ผู*ได*รับการส�งเสริม
รายนั้นต*องปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องดังต�อไปนี้ด*วยก็ได* 

(๑) จํานวนทุนและแหล�งท่ีมาของทุน 
(๒) สัญชาติและจํานวนผู*ถือหุ*น 
(๓) ขนาดของกิจการซ่ึงรวมถึงชนิดผลิตภัณฑI ผลิตผลหรือการให*บริการ กรรมวิธี 

การผลิตหรือประกอบ และกําลังผลิตหรือประกอบ 
(๔)๗ (ยกเลิก) 
(๕) สัญชาติและจํานวนคนงาน ช�างฝ0มือ และผู*ชํานาญการ 
(๖) การฝXกและใช*กําลังคนในการปฏิบัติงาน 
(๗) การปVองกันและควบคุมมิให*เกิดผลเสียหายต�อคุณภาพสิ่งแวดล*อม 
(๘) ระยะเวลาท่ีจะต*องเริ่มปฏิบัติตามโครงการท่ีได*รับการส�งเสริม 
(๙) ระยะเวลาท่ีจะต*องสั่งซ้ือเครื่องจักร 
(๑๐) ระยะเวลาท่ีจะต*องนําเครื่องจักรเข*ามาในราชอาณาจักร 
(๑๑) ระยะเวลาท่ีจะต*องส�งเครื่องจักรท่ีนําเข*ามาในราชอาณาจักรกลับออกไป

ภายหลังเม่ือใช*งานเสร็จแล*ว 

                                                 
๗ มาตรา ๒๐ (๔) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑๒) การขยายระยะเวลาตาม (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) 
(๑๓) วันเปSดดําเนินการ 
(๑๔) การรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการและการดําเนินงาน 
(๑๕) การรายงานผลการปฏิบัติงานของช�างฝ0มือและผู*ชํานาญการซ่ึงเป/นคนต�างด*าว 

ว�าได*ฝXกอบรมให*คนไทยได*รับความรู*ความชํานาญเพียงไร 
(๑๖) การกําหนดให*ผลิตภัณฑIหรือผลิตผลท่ีผลิต ประกอบ หรือส�งออก เป/นไปตาม

มาตรฐานท่ีคณะกรรมการหรือทางราชการกําหนด 
(๑๗) การจําหน�ายผลิตภัณฑIหรือผลิตผลท่ีผลิตหรือประกอบหรือการให*บริการ 
(๑๘)๘ (ยกเลิก) 
(๑๙) การให*นําเงิน หนังสือสัญญาคํ้าประกันของธนาคารหลักทรัพยIรัฐบาลไทย หรือ

หลักประกันอ่ืนท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร มอบแก�สํานักงานเพ่ือเป/นประกันในการปฏิบัติตาม
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(๒๐) เรื่องอ่ืนท่ีเก่ียวกับการอํานวยความสะดวกแก�พนักงานเจ*าหน*าท่ี การให* การ
ใช* หรือการควบคุมการใช*สิทธิและประโยชนIตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๑  เม่ือคณะกรรมการมีมติให*การส�งเสริมแก�ผู*ขอรับการส�งเสริมรายใดแล*ว 

สํานักงานต*องมีหนังสือแจ*งให*ผู*ขอรับการส�งเสริมรายนั้นทราบมติของคณะกรรมการภายในสิบห*าวัน 
นับแต�วันท่ีคณะกรรมการมีมติพร*อมด*วยเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ถ*าผู*ขอรับการส�งเสริมยอมรับการส�งเสริมตามวรรคหนึ่ง ต*องมีหนังสือตอบให*
สํานักงานทราบภายในหนึ่งเดือนนับแต�วันท่ีรับหนังสือนั้น 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร ให*เลขาธิการมีอํานาจขยายเวลาตามวรรคสองออกไปได*
ไม�เกินสามครั้ง ครั้งละไม�เกินหนึ่งเดือน 

 
มาตรา ๒๒  ผู*ขอรับการส�งเสริมซ่ึงตอบรับการส�งเสริมตามมาตรา ๒๑ แล*ว ต*อง

รายงานผลการเริ่มปฏิบัติงานตามโครงการท่ีได*รับการส�งเสริมให*สํานักงานทราบตามแบบและวิธีการท่ี
เลขาธิการกําหนดภายในหกเดือนนับแต�วันท่ีตอบรับการส�งเสริม 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร ให*เลขาธิการมีอํานาจขยายเวลาตามวรรคหนึ่งออกไปได*
ไม�เกินสามครั้ง ครั้งละไม�เกินสี่เดือน และรายงานให*คณะกรรมการทราบทุกครั้ง 

เม่ือเลขาธิการพิจารณาเห็นว�าผู*ขอรับการส�งเสริมสามารถจะดําเนินการตาม
โครงการท่ีได*รับการส�งเสริมแล*ว ให*ออกบัตรส�งเสริมให*แก�ผู*นั้นโดยมิชักช*า 

 
มาตรา ๒๓  บัตรส�งเสริมให*เป/นไปตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
ให*เลขาธิการเป/นผู*ลงลายมือชื่อในบัตรส�งเสริม 
การแก*ไขบัตรส�งเสริมให*กระทําโดยมติคณะกรรมการ และให*เลขาธิการลงลายมือ

ชื่อในบัตรส�งเสริมท่ีแก*ไข มอบให*ผู*ได*รับการส�งเสริมโดยมิชักช*า 
 

                                                 
๘ มาตรา ๒๐ (๑๘) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมวด ๓ 
สิทธิและประโยชนI 
   

 
มาตรา ๒๔  ภายใต*บังคับกฎหมายว�าด*วยคนเข*าเมืองเพียงเท�าท่ีพระราชบัญญัตินี้

มิได*บัญญัติไว*เป/นอย�างอ่ืน ให*คณะกรรมการมีอํานาจอนุญาตให*คนต�างด*าวเข*ามาในราชอาณาจักร
เพ่ือศึกษาลู�ทางการลงทุนหรือกระทําการอ่ืนใดท่ีจะเป/นประโยชนIต�อการลงทุนได*ตามกําหนด
ระยะเวลาให*อยู�ในราชอาณาจักรเท�าท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

การขออนุญาตให*เป/นไปตามหลักเกณฑI วิธีการและแบบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
และในการอนุญาตคณะกรรมการจะกําหนดเง่ือนไขตามท่ีพิจารณาเห็นสมควรไว*ด*วยก็ได* 

 
มาตรา ๒๕  ภายใต*บังคับกฎหมายว�าด*วยคนเข*าเมืองเพียงเท�าท่ีพระราชบัญญัตินี้

มิได*บัญญัติไว*เป/นอย�างอ่ืน ให*ผู*ได*รับการส�งเสริมได*รับอนุญาตนําคนต�างด*าวซ่ึงเป/น 
(๑) ช�างฝ0มือ 
(๒) ผู*ชํานาญการ 
(๓) คู�สมรสและบุคคลซ่ึงอยู�ในอุปการะของบุคคลใน (๑) และ (๒) 
เข*ามาในราชอาณาจักรได*ตามจํานวนและกําหนดระยะเวลาให*อยู�ในราชอาณาจักร

เท�าท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร แม*ว�าจะเกินอัตราจํานวนหรือระยะเวลาให*อยู� ใน
ราชอาณาจักรตามท่ีบัญญัติไว*ในกฎหมายว�าด*วยคนเข*าเมือง 
 

มาตรา ๒๖  ภายใต*บังคับกฎหมายว�าด*วยการทํางานของคนต�างด*าวเพียงเท�าท่ี
พระราชบัญญัตินี้มิได*บัญญัติไว*เป/นอย�างอ่ืน ให*คนต�างด*าวท่ีได*รับอนุญาตตามมาตรา ๒๔ และคนต�าง
ด*าวซ่ึงเป/นช�างฝ0มือหรือผู*ชํานาญการท่ีได*รับอนุญาตให*อยู�ในราชอาณาจักรตามมาตรา ๒๕ ได*รับ
อนุญาตทํางานเฉพาะตําแหน�งหน*าท่ีการทํางานท่ีคณะกรรมการให*ความเห็นชอบตลอดระยะเวลา
เท�าท่ีได*รับอนุญาตให*อยู�ในราชอาณาจักร 

 
มาตรา ๒๗  ผู*ได*รับการส�งเสริมจะได*รับอนุญาตให*ถือกรรมสิทธิ์ในท่ีดินเพ่ือ

ประกอบกิจการท่ีได*รับการส�งเสริมการลงทุนตามจํานวนท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร แม*ว�า
จะเกินกําหนดท่ีจะพึงมีได*ตามกฎหมายอ่ืน 

ในกรณีท่ีผู*ได*รับการส�งเสริมซ่ึงเป/นคนต�างด*าวตามประมวลกฎหมายท่ีดินเลิกกิจการ
ท่ีได*รับการส�งเสริมหรือโอนกิจการนั้นให*แก�ผู*อ่ืน ผู*ได*รับการส�งเสริมต*องจําหน�ายท่ีดินท่ีได*รับอนุญาต
ให*ถือกรรมสิทธิ์ภายในหนึ่งป0นับแต�วันท่ีเลิกหรือโอนกิจการ มิฉะนั้นให*อธิบดีกรมท่ีดินมีอํานาจ
จําหน�ายท่ีดินนั้นตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

 
มาตรา ๒๘  ผู*ได*รับการส�งเสริมจะได*รับยกเว*นอากรขาเข*าสําหรับเครื่องจักรตามท่ี

คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ แต�เครื่องจักรนั้นต*องไม�เป/นเครื่องจักรท่ีผลิตหรือประกอบได*ใน
ราชอาณาจักร ซ่ึงมีคุณภาพใกล*เคียงกันกับชนิดท่ีผลิตในต�างประเทศ และมีปริมาณเพียงพอท่ีจะ
จัดหามาใช*ได* 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

วรรคสอง๙ (ยกเลิก) 
[คําว�า “และหรือภาษีการค*า” ตัดออกโดยมาตรา ๔ แห�งพระราชบัญญัติส�งเสริม

การลงทุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔] 
 
มาตรา ๒๙  เม่ือคณะกรรมการพิจารณาเห็นว�า การให*การส�งเสริมแก�กิจการใด 

หรือแก�ผู*ขอรับการส�งเสริมรายใดไม�สมควรให*ได*รับสิทธิและประโยชนIตามมาตรา ๒๘ คณะกรรมการ
จะให*การส�งเสริมแก�กิจการนั้นหรือผู*ขอรับการส�งเสริมรายนั้น และรายต�อ ๆ ไป โดยให*ได*รับลดหย�อน
อากรขาเข*าสําหรับเครื่องจักรเพียงก่ึงหนึ่ง หรือจะไม�ให*ได*รับยกเว*นอากรขาเข*าสําหรับเครื่องจักรเลย
ก็ได* 

[คําว�า “และหรือภาษีการค*า” ตัดออกโดยมาตรา ๔ แห�งพระราชบัญญัติส�งเสริม
การลงทุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔] 

 
มาตรา ๓๐  ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการจะให*ผู*ได*รับการส�งเสริมได*รับ

ลดหย�อนอากรขาเข*าไม�เกินร*อยละเก*าสิบของอัตราปกติ สําหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจําเป/นท่ีนําเข*ามาใน
ราชอาณาจักรเพ่ือใช*ผลิต ผสมหรือประกอบในกิจการท่ีได*รับการส�งเสริมมีกําหนดเวลาคราวละไม�เกิน
หนึ่งป0นับแต�วันท่ีคณะกรรมการกําหนด แต�วัตถุดิบหรือวัสดุจําเป/นนั้นต*องไม�เป/นของท่ีผลิตหรือมี
กําเนิดในราชอาณาจักรซ่ึงมีคุณภาพใกล*เคียงกันกับชนิดท่ีจะนําเข*ามาในราชอาณาจักรและมีปริมาณ
เพียงพอท่ีจะจัดหามาใช*ได* 

วรรคสอง๑๐ (ยกเลิก) 
ท้ังนี้ ตามชนิด ปริมาณ ระยะเวลา เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 
[คําว�า “และหรือภาษีการค*า” ตัดออกโดยมาตรา ๔ แห�งพระราชบัญญัติส�งเสริม

การลงทุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔] 
 
มาตรา ๓๐/๑๑๑  เพ่ือส�งเสริมการวิจัยและพัฒนา คณะกรรมการอาจอนุญาตให*ผู*

ได*รับการส�งเสริมได*รับยกเว*นอากรขาเข*าสําหรับของท่ีผู*ได*รับการส�งเสริมนําเข*ามาเพ่ือใช*ในการวิจัย
และพัฒนา รวมท้ังการทดสอบท่ีเก่ียวข*อง  ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๓๑๑๒  ผู*ได*รับการส�งเสริมจะได*รับยกเว*นภาษีเงินได*นิติบุคคลสําหรับกําไร

สุทธิท่ีได*จากการประกอบกิจการท่ีได*รับการส�งเสริมตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด  ท้ังนี้ ให*
พิจารณากําหนดเป/นสัดส�วนของเงินลงทุนโดยไม�รวมค�าท่ีดินและทุนหมุนเวียน ซ่ึงต*องมีกําหนดเวลา
ไม�เกินแปดป0นับแต�วันท่ีเริ่มมีรายได*จากการประกอบกิจการนั้น 

ในกรณีท่ีกิจการใดเป/นกิจการท่ีมีความสําคัญและเป/นประโยชนIต�อประเทศเป/น
พิเศษตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด ให*ผู*ได*รับการส�งเสริมในกิจการดังกล�าวได*รับยกเว*นภาษี

                                                 
๙ มาตรา ๒๘ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๐ มาตรา ๓๐ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๑ มาตรา ๓๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๒ มาตรา ๓๑ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

เงินได*นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีได*จากการประกอบกิจการท่ีได*รับการส�งเสริมมีกําหนดเวลาตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด ซ่ึงต*องไม�เกินแปดป0นับแต�วันท่ีเริ่มมีรายได*จากการประกอบกิจการนั้น 

รายได*ท่ีต*องนํามาคํานวณกําไรสุทธิท่ีได*จากการประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง แล*วแต�กรณี ให*รวมถึงรายได*จากการจําหน�ายผลพลอยได*และรายได*จากการจําหน�ายสินค*า
ก่ึงสําเร็จรูปตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหว�างเวลาได*รับยกเว*นภาษีเงินได*นิติบุคคล
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล*วแต�กรณี คณะกรรมการอาจอนุญาตให*ผู*ได*รับการส�งเสริมนําผล
ขาดทุนประจําป0ท่ีเกิดข้ึนในระหว�างเวลานั้นไปหักออกจากกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาได*รับ
ยกเว*นภาษีเงินได*นิติบุคคลมีกําหนดเวลาไม�เกินห*าป0นับแต�วันพ*นกําหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจาก
กําไรสุทธิของป0ใดป0หนึ่งหรือหลายป0ก็ได* 

การคํานวณเงินลงทุนตามวรรคหนึ่ งให* เป/นไปตามหลักเกณฑIและวิธีการท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๓๑/๑๑๓  เพ่ือส�งเสริมศักยภาพและการพัฒนาความสามารถในการแข�งขันของ

ประเทศสําหรับกิจการท่ีใช* เทคโนโลยีและนวัตกรรมข้ันสูง หรือกิจการวิจัยและพัฒนา ตามท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด คณะกรรมการอาจอนุญาตให*ผู*ได*รับการส�งเสริมได*รับยกเว*นภาษีเงินได*
นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีได*จากการประกอบกิจการท่ีได*รับการส�งเสริมมีกําหนดเวลาไม�เกินสิบสามป0
นับแต�วันท่ีเริ่มมีรายได*จากการประกอบกิจการนั้น  ท้ังนี้ การยกเว*นดังกล�าวอาจกําหนดเป/นสัดส�วน
ของเงินลงทุนโดยไม�รวมค�าท่ีดินและทุนหมุนเวียนด*วยก็ได* 

รายได*ที่ต*องนํามาคํานวณกําไรสุทธิที่ได*จากการประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง 
ให*รวมถึงรายได*จากการจําหน�ายผลพลอยได*และรายได*จากการจําหน�ายสินค*าก่ึงสําเร็จรูปตามท่ี
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหว�างเวลาได*รับยกเว*นภาษีเงินได*นิติบุคคล
ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจอนุญาตให*ผู*ได*รับการส�งเสริมนําผลขาดทุนประจําป0ท่ีเกิดข้ึนใน
ระหว�างเวลานั้นไปหักออกจากกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาได*รับยกเว*นภาษีเงินได*นิติบุคคล 
มีกําหนดเวลาไม�เกินห*าป0 นับแต�วันพ*นกําหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของป0ใดป0หนึ่ง
หรือหลายป0ก็ได* 

การคํานวณเงินลงทุนตามวรรคหนึ่ งให* เป/นไปตามหลักเกณฑIและวิธีการท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๓๑/๒๑๔  ในกรณีท่ีผู*ได*รับการส�งเสริมไม�ได*รับยกเว*นหรือลดหย�อนภาษีเงิน

ได*นิติบุคคลคณะกรรมการอาจอนุญาตให*ผู*ได*รับการส�งเสริมหักเงินท่ีใช*ไปในการลงทุนในการ
ประกอบกิจการท่ีได*รับการส�งเสริมจากกําไรสุทธิรวมท้ังสิ้นไม�เกินร*อยละเจ็ดสิบของเงินท่ีลงทุนแล*วใน
กิจการนั้น โดยผู*ได*รับการส�งเสริมจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของป0ใดป0หนึ่งหรือหลายป0ก็ได* ภายในสิบ
ป0นับแต�วันท่ีมีรายได*จากการประกอบกิจการ นอกเหนือไปจากการหักค�าเสื่อมราคาตามปกติ ท้ังนี้ 
ตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
                                                 

๑๓ มาตรา ๓๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๔ มาตรา ๓๑/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๓๒๑๕  ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นว�า การให*การส�งเสริมแก�กิจการใด

หรือแก�ผู*ขอรับการส�งเสริมรายใดไม�สมควรให*ได*รับยกเว*นภาษีเงินได*นิติบุคคลตามมาตรา ๓๑ และ
มาตรา ๓๑/๑ คณะกรรมการจะให*การส�งเสริมแก�กิจการนั้นหรือผู*ขอรับการส�งเสริมรายนั้นและราย
ต�อ ๆ ไป โดยไม�ให*ได*รับยกเว*นภาษีเงินได*นิติบุคคลหรือให*ได*รับลดหย�อนภาษีเงินได*นิติบุคคลสําหรับ
กําไรสุทธิท่ีได*จากการลงทุนแทนการได*รับการยกเว*นภาษีเงินได*นิติบุคคลก็ได* การลดหย�อนอัตราภาษี
เงินได*นิติบุคคลดังกล�าวให*ลดหย�อนในอัตราไม�เกินร*อยละห*าสิบของอัตราปกติมีกําหนดเวลาไม�เกิน
สิบป0ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๓๒/๑๑๖  การคํานวณกําไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของผู*ได*รับการส�งเสริมซ่ึง

ได*รับสิทธิและประโยชนIทางภาษีเงินได*นิติบุคคลให*เป/นไปตามประมวลรัษฎากร 
 
มาตรา ๓๓  ค�าแห�งกูZดวิลลI ค�าแห�งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย�างอ่ืนจากผู*ได*รับการส�งเสริม

ตามสัญญาท่ีได*รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ให*ได*รับยกเว*นไม�ต*องรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษี
เงินได*มีกําหนดระยะเวลาห*าป0นับแต�วันท่ีผู*ได*รับการส�งเสริมเริ่มมีรายได*จากการประกอบกิจการท่ี
ได*รับการส�งเสริมท้ังนี้ ตามหลักเกณฑIและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๓๔๑๗  เงินป2นผลจากกิจการท่ีได*รับการส�งเสริมการลงทุน ซ่ึงได*รับยกเว*น

ภาษีเงินได*นิติบุคคลตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๑/๑ ให*ได*รับยกเว*นไม�ต*องรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษี
เงินได*ตลอดระยะเวลาท่ีผู*ได*รับการส�งเสริมได*รับยกเว*นภาษีเงินได*นิติบุคคลนั้น 

เงินป2นผลที่ได*รับยกเว*นภาษีเงินได*ตามวรรคหนึ่ง ถ*าได*จ�ายภายในหกเดือนนับแต�
วันพ*นระยะเวลาท่ีได*รับยกเว*นภาษีเงินได*ก็ให*ได*รับยกเว*นตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๓๕๑๘  เพ่ือส�งเสริมการลงทุนในท*องท่ีหรือเขตพ้ืนท่ีใด คณะกรรมการจะ

กําหนดท*องท่ีหรือเขตพ้ืนท่ีนั้นเป/นเขตส�งเสริมการลงทุนก็ได*โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
นอกจากสิทธิและประโยชนIตามมาตราอ่ืน คณะกรรมการมีอํานาจให*ผู*ได*รับการ

ส�งเสริมท่ีประกอบกิจการท่ีได*รับการส�งเสริมในท*องท่ีหรือเขตพ้ืนท่ีท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่ง ได*รับสิทธิ
และประโยชนIพิเศษอย�างใดอย�างหนึ่งหรือหลายอย�าง ดังต�อไปนี้ 

(๑) การลดหย�อนภาษีเงินได*นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีได*จากการลงทุนในอัตรา
ร*อยละห*าสิบของอัตราปกติมีกําหนดเวลาไม�เกินห*าป0 โดยนับจากวันท่ีกําหนดระยะเวลาตามมาตรา 
๓๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล*วแต�กรณี สิ้นสุดลง หรือนับจากวันท่ีเริ่มมีรายได*จากการประกอบ
กิจการท่ีได*รับการส�งเสริมในกรณีท่ีผู*ได*รับการส�งเสริมไม�ได*รับยกเว*นภาษีเงินได*นิติบุคคล 

                                                 
๑๕ มาตรา ๓๒ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๖ มาตรา ๓๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๗ มาตรา ๓๔ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๘ มาตรา ๓๕ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) การอนุญาตให*หักค�าขนส�ง ค�าไฟฟVา และค�าประปาสองเท�าของจํานวนเงินท่ีผู*
ได*รับการส�งเสริมได*เสียไปเป/นค�าใช*จ�ายในการประกอบกิจการท่ีได*รับการส�งเสริม เพ่ือประโยชนIใน
การคํานวณภาษีเงินได*นิติบุคคล  ท้ังนี้ ตามเง่ือนไข วิธีการ และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(๓) การอนุญาตให*หักเงินท่ีผู*ได*รับการส�งเสริมการลงทุนในการติดต้ังหรือก�อสร*างสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการประกอบกิจการท่ีได*รับการส�งเสริมตามหลักเกณฑIท่ีคณะกรรมการ
พิจารณากําหนดจากกําไรสุทธิรวมท้ังสิ้นไม�เกินร*อยละยี่สิบห*าของเงินท่ีลงทุนแล*ว ในการนั้น โดยผู*
ได*รับการส�งเสริมจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของป0ใดป0หนึ่งหรือหลายป0ก็ได*ภายในสิบป0นับแต�วันท่ีมี
รายได*จากการลงทุน  ท้ังนี้ นอกเหนือไปจากการหักค�าเสื่อมราคาตามปกติ 

 
มาตรา ๓๖๑๙  คณะกรรมการอาจให*ผู*ได*รับการส�งเสริมได*รับสิทธิและประโยชนI

พิเศษด*านส�งออกอย�างใดอย�างหนึ่งหรือหลายอย�าง ดังต�อไปนี้ 
(๑) การยกเว*นอากรขาเข*า สําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเป/นท่ีต*องนําเข*ามาจาก

ต�างประเทศเพ่ือใช* ผลิต ผสม หรือประกอบผลิตภัณฑIหรือผลิตผล เฉพาะท่ีใช*ในการส�งออก 
(๒) การยกเว*นอากรขาเข*า สําหรับของท่ีผู*ได*รับการส�งเสริมนําเข*ามาเพ่ือส�งกลับ

ออกไป 
(๓) การยกเว*นอากรขาออก สําหรับผลิตภัณฑIหรือผลิตผลท่ีผู*ได*รับการส�งเสริมผลิต

หรือประกอบ 
การให*ส ิทธิและประโยชนIตามวรรคหนึ ่ง ให*เป /นไปตามเงื่อนไข วิธ ีการ และ

ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด โดยมิให*นํากฎหมายว�าด*วยพิกัดอัตราศุลกากรมาใช*บังคับแก�ผู*ได*รับ
การส�งเสริมซึ่งได*รับอนุญาตจากคณะกรรมการตามมาตรานี้ เว*นแต�คณะกรรมการจะกําหนดเป/น
อย�างอ่ืน ในกรณีเช�นนี้ ให*นํากฎหมายว�าด*วยพิกัดอัตราศุลกากรมาใช*บังคับเท�าท่ีไม�ขัดหรือแย*ง 

 
มาตรา ๓๗  ผู*ได*รับการส�งเสริมหรือผู*ลงทุนในกิจการท่ีได*รับการส�งเสริม ซ่ึงมี

ภูมิลําเนานอกราชอาณาจักรจะได*รับอนุญาตให*นําหรือส�งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป/นเงินตรา
ต�างประเทศได* เม่ือเงินนั้นเป/น 

(๑) เงินทุนท่ีผู*ได*รับการส�งเสริมนําเข*ามาในราชอาณาจักรและเงินป2นผลหรือ
ผลประโยชนIอ่ืนท่ีเกิดจากเงินทุนนั้น 

(๒) เงินกู*ต�างประเทศท่ีผู*ได*รับการส�งเสริมนํามาลงทุนในกิจการท่ีได*รับการส�งเสริม
ตามสัญญาท่ีคณะกรรมการให*ความเห็นชอบ รวมท้ังดอกเบ้ียของเงินกู*ต�างประเทศนั้น 

(๓) เงินท่ีผู*ได*รับการส�งเสริมมีข*อผูกพันกับต�างประเทศตามสัญญาเก่ียวกับการใช*
สิทธิและบริการต�าง ๆ ในการประกอบกิจการท่ีได*รับการส�งเสริมการลงทุน และสัญญานั้นได*รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ในกรณีท่ีระยะเวลาใดดุลการชําระเงินต*องประสบความยุ�งยาก จําเป/นต*องสงวน
เงินตราต�างประเทศให*มีสํารองไว*ตามสมควร ธนาคารแห�งประเทศไทยจะจํากัดการนําหรือส�งเงินนั้น
ออกนอกราชอาณาจักรเป/นการชั่วคราวเพ่ือผลดังกล�าวนั้นก็ได* แต�จะไม�จํากัดการส�งเงินทุนท่ีนําเข*า
มาในราชอาณาจักรตํ่ากว�าร*อยละยี่สิบต�อป0ถ*าการส�งเงินนั้นกระทําภายหลังท่ีนําเข*ามาแล*วเป/นเวลา

                                                 
๑๙ มาตรา ๓๖ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

สองป0  และจะไม�จํากัดการส�งเงินป2นผลตํ่ากว�าร*อยละสิบห*าต�อป0ของเงินทุนท่ีนําเข*ามาใน
ราชอาณาจักร 

 
หมวด ๔ 

เครื่องจักร วัตถุดิบและวัสดุจําเป/น 
   

 
มาตรา ๓๘  บรรดาเครื่องจักร วัตถุดิบหรือวัสดุจําเป/นซ่ึงเป/นของท่ีสั่งหรือนําเข*ามา

ในราชอาณาจักร และเป/นของท่ีพึงได*รับยกเว*นหรือลดหย�อนอากรขาเข*าตามพระราชบัญญัตินี้ 
คณะกรรมการมีอํานาจสั่งกรมศุลกากรส�งมอบของนั้นให*แก�ผู*ขอรับการส�งเสริมซ่ึงตอบรับการส�งเสริม
ตามมาตรา ๒๑ แล*ว หรือผู*ได*รับการส�งเสริม แล*วแต�กรณี โดยถือเอาการคํ้าประกันของธนาคาร
พาณิชยIในราชอาณาจักรแทนการวางเงินเป/นประกันการชําระอากรขาเข*าได* 

[คําว�า “และหรือภาษีการค*า” ตัดออกโดยมาตรา ๔ แห�งพระราชบัญญัติส�งเสริม
การลงทุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔] 

 
มาตรา ๓๙  ในกรณีท่ีผู*ได*รับการส�งเสริมไม�สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขเก่ียวกับการ

นําเครื่องจักรเข*ามาในราชอาณาจักร หรือการยกเว*นหรือลดหย�อนอากรขาเข*าสําหรับเครื่องจักร
ตามท่ีกําหนดไว*ในบัตรส�งเสริม เม่ือคณะกรรมการเห็นว�ามีเหตุอันควรแก*ไขเง่ือนไขนั้น ให*
คณะกรรมการมีอํานาจแก*ไขเง่ือนไขนั้นได* และถ*าได*มีการนําเครื่องจักรนั้นเข*ามาโดยชอบด*วย
กฎหมายว�าด*วยศุลกากรแล*ว คณะกรรมการจะกําหนดให*การแก*ไขนั้นมีผลย*อนหลังไปจนถึงวันนําเข*า
ก็ได*  ท้ังนี้ ไม�ว�าการนําเข*านั้นเกิดข้ึนก�อนหรือในหรือหลังวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช*บังคับ 

[คําว�า “และหรือภาษีการค*า” ตัดออกโดยมาตรา ๔ แห�งพระราชบัญญัติส�งเสริม
การลงทุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔] 

 
มาตรา ๔๐  ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนดซ่ึงต*องไม�น*อยกว�าห*าป0 แต�ไม�เกิน

สิบห*าป0 ห*ามมิให*ผู*ได*รับการส�งเสริม 
(๑) ใช*เครื่องจักรท่ีผู*ได*รับการส�งเสริมได*รับยกเว*นหรือลดหย�อนอากรขาเข*าเพ่ือการ

อ่ืนนอกจากกิจการท่ีผู*ได*รับการส�งเสริมได*รับการส�งเสริม หรือยินยอมให*ผู*อ่ืนใช*เครื่องจักรนั้น 
(๒) ย*ายโรงงานหรือสถานท่ีประกอบกิจการไปต้ังหรือดําเนินการในท*องท่ีอ่ืน 

นอกจากท่ีกําหนดในบัตรส�งเสริม 
ท้ังนี้ เว*นแต�จะได*รับอนุญาตจากคณะกรรมการตามมาตรา ๔๑ 
[คําว�า “และหรือภาษีการค*า” ตัดออกโดยมาตรา ๔ แห�งพระราชบัญญัติส�งเสริม

การลงทุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔] 
 
มาตรา ๔๑  คณะกรรมการมีอํานาจอนุญาตให*ผู*ได*รับการส�งเสริมจํานอง จําหน�าย 

โอน ให*เช�า นําไปใช*ในการอ่ืนหรือให*บุคคลอ่ืนใช*เครื่องจักรท่ีได*รับยกเว*นหรือลดหย�อนภาษีอากรตาม
มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ หรือย*ายโรงงานหรือสถานท่ีประกอบกิจการไปต้ังหรือดําเนินการใน
ท*องท่ีอ่ืน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การอนุญาตจะทําเป/นหนังสือหรือแก* ไขบัตรส�งเสริม โดยระบุ เง่ือนไขและ
รายละเอียดในการอนุญาตไว*ด*วยก็ได* 

ห*ามมิให*นํากฎหมายว�าด*วยพิกัดอัตราศุลกากรมาใช*บังคับแก�ผู*ได*รับการส�งเสริมซ่ึง
ได*รับอนุญาตจากคณะกรรมการตามมาตรานี้ เว*นแต�คณะกรรมการจะกําหนดเป/นอย�างอ่ืน ในกรณี
เช�นนี้ ให*นํากฎหมายว�าด*วยพิกัดอัตราศุลกากรมาใช*บังคับเท�าท่ีไม�ขัดหรือแย*ง 

 
มาตรา ๔๒  ในกรณีท่ีผู*ได*รับการส�งเสริมจํานองเครื่องจักรท่ีได*รับยกเว*นหรือ

ลดหย�อนภาษีอากร และผู*รับจํานองซ่ึงมิได*เป/นผู*ได*รับการส�งเสริมบังคับจํานองเครื่องจักรนั้นก�อนพ*น
กําหนดเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๔๐ ให*นํากฎหมายว�าด*วยพิกัดอัตราศุลกากรมาใช*
บังคับแก�ผู*รับจํานองโดยให*ถือว�าผู*รับจํานองนั้นเป/นผู*นําของเข*าซ่ึงสิ้นสิทธิในการได*รับยกเว*นหรือ
ลดหย�อนภาษีอากรสําหรับเครื่องจักรนั้นในวันรับโอน 

 
หมวด ๕ 

หลักประกันและการคุ*มครอง 
   

 
มาตรา ๔๓  รัฐจะไม�โอนกิจการของผู*ได*รับการส�งเสริมมาเป/นของรัฐ 
 
มาตรา ๔๔  รัฐจะไม�ประกอบกิจการข้ึนใหม�แข�งขันกับผู*ได*รับการส�งเสริม 
 
มาตรา ๔๕  รัฐจะไม�ทําการผูกขาด การจําหน�ายผลิตภัณฑIหรือผลิตผลชนิดเดียวกัน 

หรือคล*ายคลึงกันกับท่ีผู*ได*รับการส�งเสริมผลิตหรือประกอบได* 
 
มาตรา ๔๖  รัฐจะไม�ควบคุมราคาจําหน�ายของผลิตภัณฑIหรือผลิตผลท่ีได*จากกิจการ

ท่ีได*รับการส�งเสริมการลงทุน เว*นแต�ในกรณีจําเป/นในด*านเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของ
ประเทศ แต�จะไม�กําหนดราคาจําหน�ายให*ต่ํากว�าราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 
มาตรา ๔๗  ผู*ได*รับการส�งเสริมจะได*รับอนุญาตให*ส�งออกนอกราชอาณาจักรได*

เสมอไปซ่ึงผลิตภัณฑIหรือผลิตผลท่ีได*จากกิจการท่ีได*รับการส�งเสริมการลงทุน เว*นแต�ในกรณีจําเป/นใน
ด*านเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ 

 
มาตรา ๔๘  รัฐจะไม�อนุญาตให*ส�วนราชการ องคIการของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ 

นําเข*ามาในราชอาณาจักรโดยให*ได*รับยกเว*นอากรขาเข*า ซ่ึงผลิตภัณฑIหรือผลิตผลชนิดใดท่ี
คณะกรรมการพิจารณาเห็นว�าเป/นชนิดเดียวกันกับท่ีผู*ได*รับการส�งเสริมผลิตหรือประกอบได*โดยมี
คุณภาพใกล*เคียงกันและมีปริมาณเพียงพอท่ีจะจัดหามาใช*ได* 

ความในวรรคหนึ่งไม�ใช*บังคับแก�ยุทธภัณฑIตามความในกฎหมายว�าด*วยการควบคุม
ยุทธภัณฑI ท่ีนําเข*ามาเพ่ือใช*ในราชการของกระทรวงกลาโหม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

[คําว�า “และหรือภาษีการค*า” ตัดออกโดยมาตรา ๔ แห�งพระราชบัญญัติส�งเสริม
การลงทุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔] 

 
มาตรา ๔๙  ในกรณีท่ีจําเป/นเพ่ือให*ความคุ*มครองกิจการของผู*ได*รับการส�งเสริม 

คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดค�าธรรมเนียมพิเศษสําหรับการนําเข*ามาในราชอาณาจักรซ่ึงผลิตภัณฑI
หรือผลิตผลชนิดเดียวกัน คล*ายคลึงกัน หรือทดแทนกันได*กับท่ีผู*ได*รับการส�งเสริมผลิตหรือประกอบ
ในอัตราท่ีเห็นสมควร แต�ไม�เกินร*อยละห*าสิบของราคารวมค�าประกันภัยและค�าขนส�งนอกประเทศ
ของผลิตภัณฑIหรือผลิตผลนั้น 

การกําหนดค�าธรรมเนียมพิเศษตามวรรคหนึ่งให*ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ
ให*ใช*บังคับตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด แต�คราวละไม�เกินหนึ่งป0นับแต�วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป/นต*นไป 

คณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา แก*ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิก
ประกาศตามมาตรานี้ในเวลาใด ๆ ได*ตามท่ีเห็นสมควร 

ในกรณีท่ีมีป2ญหาว�าผลิตภัณฑIหรือผลิตผลใดท่ีนําเข*ามาในราชอาณาจักรจะต*องเสีย
ค�าธรรมเนียมพิเศษตามประกาศของคณะกรรมการหรือไม� ให*คณะกรรมการเป/นผู*มีอํานาจพิจารณา
และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการให*เป/นท่ีสุด 

การเรียกเก็บค�าธรรมเนียมพิเศษสําหรับการนําเข*าตามมาตรานี้ ให*เป/นอํานาจหน*าท่ี
ของกรมศุลกากร และให*นํากฎหมายว�าด*วยศุลกากรมาใช*บังคับโดยอนุโลม โดยให*ถือว�าค�าธรรมเนียม
พิเศษสําหรับการนําเข*าเป/นเสมือนอากรขาเข*าตามกฎหมายว�าด*วยพิกัดอัตราศุลกากร 

ในกรณี ท่ีคณ ะกรรมการวินิ จ ฉัยว�า ผลิตภัณฑIหรือผลิตผลนั้ น ไม�ต* องเสี ย
ค�าธรรมเนียมพิเศษและผู*ใดได*ชําระค�าธรรมเนียมพิเศษสําหรับของนั้นแล*ว ก็ให*กรมศุลกากรคืน
ค�าธรรมเนียมดังกล�าวให*แก�ผู*นั้น 

 
มาตรา ๕๐  ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นว�าการกําหนดค�าธรรมเนียมพิเศษ

ตามมาตรา ๔๙ ไม�เพียงพอสําหรับการให*ความคุ*มครองกิจการของผู*ได*รับการส�งเสริม ให*กระทรวง
พาณิชยIห*ามนําผลิตภัณฑIหรือผลิตผลชนิดเดียวกัน คล*ายคลึงกัน หรือทดแทนกันได*กับท่ีผู*ได*รับการ
ส�งเสริมผลิตหรือประกอบเข*ามาในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว�าด*วยการควบคุมการส�งออกไปนอก
และการนําเข*ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค*าบางอย�าง 

 
มาตรา ๕๑  ในกรณีท่ีผู*ได*รับการส�งเสริมประสบป2ญหาหรืออุปสรรคในการดําเนิน

กิจการท่ีได*รับการส�งเสริมและร*องเรียนให*คณะกรรมการช�วยเหลือ ให*ประธานกรรมการมีอํานาจสั่ง
ให*ความช�วยเหลือไปตามความเหมาะสม หรือสั่งให*ส�วนราชการ องคIการของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ
ท่ีเก่ียวข*องดําเนินการช�วยเหลือต�อไปโดยมิชักช*า 

 
มาตรา ๕๒  ในกรณีท่ีโครงสร*าง อัตรา หรือวิธีการจัดเก็บภาษีอากร ค�าบริการ หรือ

ค�าธรรมเนียม เป/นอุปสรรคต�อการลงทุนท่ีพึงให*การส�งเสริมหรือท่ีให*การส�งเสริมไปแล*ว ไม�ว�าจะมีผู*
ร*องเรียนขอให*คณะกรรมการช�วยเหลือหรือไม�ก็ตาม ให*ประธานกรรมการมีอํานาจสั่งส�วนราชการ 
องคIการของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข*องพิจารณาดําเนินการแก*ไขต�อไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๕๓  ส�วนราชการ องคIการของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจใดได*รับคําสั่งจาก

ประธานกรรมการตามมาตรา ๕๑ หรือมาตรา ๕๒ ต*องพิจารณาดําเนินการช�วยเหลือหรือแก*ไขให*
เป/นไปตามคําสั่งดังกล�าว ถ*าเห็นว�าไม�อาจปฏิบัติตามได* ให*รายงานประธานกรรมการทราบพร*อมด*วย
เหตุผลภายในสิบห*าวันนับแต�วันได*รับคําสั่ง 

ในกรณีท่ีได*รับรายงานเหตุผลตามวรรคหนึ่ง ถ*าประธานกรรมการพิจารณาเห็นควร
ดําเนินการประการใด ให*ถือเป/นท่ีสุด และให*ส�วนราชการ องคIการของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจท่ี
เก่ียวข*องปฏิบัติให*เป/นไปตามนั้นโดยมิชักช*า 

 
หมวด ๖ 

การเพิกถอนสิทธิและประโยชนI 
   

 
มาตรา ๕๔  ในกรณี ท่ีผู* ได*รับการส�งเสริมฝ\าฝ]นหรือไม�ปฏิ บั ติตามเง่ือนไขท่ี

คณะกรรมการกําหนด ให*คณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชนIท่ีได*ให*แก�ผู*ได*รับการ
ส�งเสริมท้ังหมดหรือบางส�วนโดยจะกําหนดระยะเวลาไว*ด*วยหรือไม�ก็ได*  

ถ*าคณะกรรมการพิจารณาเห็นว�า การท่ีผู*ได*รับการส�งเสริมฝ\าฝ]นหรือไม�ปฏิบัติตาม
เง่ือนไขนั้นมิได*เป/นการกระทําโดยจงใจ จะสั่งให*สํานักงานเตือนเป/นหนังสือให*ผู*ได*รับการส�งเสริม
แก*ไขหรือปฏิบัติให*ถูกต*องตามเง่ือนไขภายในเวลาท่ีกําหนดก�อนก็ได* แต�เม่ือพ*นกําหนดเวลานั้นแล*วผู*
ได*รับการส�งเสริมยังมิได*แก*ไขหรือปฏิบัติให*ถูกต*องโดยไม�มีเหตุอันสมควร ให*คณะกรรมการดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๕๕  ในกรณีท่ีคณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชนIเก่ียวกับภาษี

อากรสําหรับของท่ีนําเข*าหรือส�งออกท้ังหมด ให*ถือว�าผู*ได*รับการส�งเสริมไม�เคยได*รับยกเว*นหรือ
ลดหย�อนภาษีอากรมาแต�ต*นและให*ผู*ได*รับการส�งเสริมเสียภาษีอากรโดยถือสภาพของของราคา และ
อัตราภาษีอากรท่ีเป/นอยู�ในวันนําเข*าหรือส�งออกเป/นเกณฑIในการคํานวณภาษีอากร สําหรับกรณีท่ี
ได*รับลดหย�อนภาษีอากรให*เสียภาษีอากรเพ่ิมจากท่ีได*เสียไว*แล*ว ให*ครบถ*วนตามจํานวนเงินภาษี
อากรท่ีจะพึงต*องเสียท้ังหมดเม่ือได*คํานวณตามเกณฑIเช�นว�านั้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชนIเก่ียวกับภาษีอากร สําหรับ
ของท่ีนําเข*าหรือส�งออกบางส�วน ให*ถือว�าผู*ได*รับการส�งเสริมได*รับยกเว*นหรือลดหย�อนภาษีอากรมา
แต�ต*นเพียงเท�าท่ีตนยังคงได*รับสิทธิและประโยชนIอยู� และให*เสียภาษีอากรตามส�วนท่ีได*ถูกเพิกถอน
จนครบถ*วน โดยถือสภาพของของราคา และอัตราภาษีอากรท่ีเป/นอยู�ในวันนําเข*าหรือส�งออกเป/น
เกณฑIในการคํานวณภาษีอากร 

ผู*ได*รับการส�งเสริมต*องแจ*งขอชําระภาษีอากร หรือภาษีอากรเพ่ิมต�อกรมศุลกากร
หรือด�านศุลกากรท่ีได*นําของนั้นเข*ามาหรือส�งของนั้นออกไปภายในหนึ่งเดือนนับแต�วันทราบคําสั่งเพิก
ถอนสิทธิและประโยชนIเก่ียวกับภาษีอากร และต*องชําระ ณ ท่ีทําการศุลกากรซ่ึงกรมศุลกากร
กําหนดให*เสร็จสิ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต�วันท่ีได*รับแจ*งจํานวนเงินภาษีอากรหรือภาษีอากรเพ่ิมอันจะ
พึงต*องชําระ ถ*าผู*ได*รับการส�งเสริมมิได*แจ*งหรือชําระภาษีอากรหรือภาษีอากรเพ่ิมภายในกําหนดเวลา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ดังกล�าว ให*เสียเงินเพ่ิมในอัตราร*อยละหนึ่งต�อเดือนของค�าภาษีอากรท่ีต*องชําระโดยไม�คิดทบต*น นับ
แต�วันท่ีพ*นกําหนดเวลาแจ*งหรือชําระ แล*วแต�กรณี จนถึงวันท่ีนําเงินภาษีอากรหรือภาษีอากรเพ่ิมและ
เงินเพ่ิมมาชําระซ่ึงต*องไม�เกินสามเดือนนับแต�วันท่ีพ*นกําหนดเวลาแจ*งหรือชําระดังกล�าว ถ*ามิได*มีการ
ปฏิบัติเช�นว�านั้นให*ถือว�าของนั้นได*นําเข*ามาหรือส�งออกไปโดยหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร และให*นํา
กฎหมายว�าด*วยศุลกากรมาใช*บังคับ  ท้ังนี้ ในการคํานวณเงินเพ่ิมดังกล�าวถ*ามีเศษของเดือนให*นับเป/น
หนึ่งเดือน๒๐ 

ในกรณีท่ีผู*ได*รับการส�งเสริมไม�ปฏิบัติตามคําเตือนของสํานักงานตามมาตรา ๕๔ 
วรรคสอง คณะกรรมการจะให*ผู*ได*รับการส�งเสริมเสียเงินเพ่ิมภาษีอากรให*แก�รัฐโดยชําระแก�กรม
ศุลกากรพร*อมกับเงินภาษีอากรหรือภาษีอากรเพ่ิมท่ีต*องนําไปชําระตามวรรคสามในอัตราร*อยละหนึ่ง
ต�อเดือนของเงินภาษีอากรหรือเงินภาษีอากรเพ่ิมอันจะพึงต*องชําระ นับแต�วันท่ีพ*นกําหนดเวลาตาม
มาตรา ๕๔ วรรคสอง อีกด*วยก็ได* แต�เงินเพ่ิมภาษีอากรตามมาตรานี้มิให*เกินจํานวนเงินภาษีอากร
หรือภาษีอากรเพ่ิมอันจะพึงต*องชําระ และเพ่ือให*ได*รับชําระเงินเพ่ิมนี้ ให*ถือว�าเงินเพ่ิมเป/นเสมือนเงิน
อากรตามกฎหมายว�าด*วยศุลกากร 

เพ่ือประโยชนIในการดําเนินคดี การนับอายุความตามมาตรานี้ ให*เริ่มนับเม่ือพ*นหนึ่ง
เดือนนับแต�วันทราบคําสั่ง 

 
มาตรา ๕๕/๑๒๑  ในกรณีท่ีคณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชนIเก่ียวกับ

ภาษีเงินได*นิติบุคคล ให*ถือว�าผู*ได*รับการส�งเสริมหมดสิทธิได*รับยกเว*นหรือลดหย�อนภาษีเงินได*นิติ
บุคคลสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชนIนั้น และให*นําประมวลรัษฎากรมา
ใช*บังคับ 

คณะกรรมการอาจสั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชนIเก่ียวกับภาษีเงินได*นิติบุคคลโดยให*
มีผลย*อนหลังไปถึงรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผู*ได*รับการส�งเสริมฝ\าฝ]นหรือไม�ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการกําหนดก็ได* ในกรณีนี้ผู*ได*รับการส�งเสริมต*องแจ*งขอชําระภาษีอากรท่ีได*รับยกเว*นหรือ
ลดหย�อนต�อกรมสรรพากร สํานักงานภาษีสรรพากรพ้ืนท่ี หรือสํานักงานสรรพากรจังหวัดท่ีผู*ได*รับการ
ส�งเสริมมีสํานักงานแห�งใหญ�ต้ังอยู�และชําระ ณ สถานท่ีดังกล�าวให*เสร็จสิ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต�วัน
ทราบคําสั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชนIนั้น โดยถืออัตราภาษีท่ีเป/นอยู�ของรอบระยะเวลาบัญชีท่ีได*รับ
ยกเว*นหรือลดหย�อนเป/นเกณฑIคํานวณ ถ*าผู*ได*รับการส�งเสริมมิได*แจ*งและชําระภาษีอากรหรือภาษี
อากรเพ่ิมภายในกําหนดเวลาดังกล�าวให*เสียเงินเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรนับแต�วันพ*นกําหนดเวลา
แจ*งและชําระจนถึงวันท่ีนําเงินภาษีอากรหรือภาษีอากรเพ่ิมและเงินเพ่ิมมาชําระ ถ*ามิได*มีการปฏิบัติ
เช�นว�านั้น ให*นําประมวลรัษฎากรมาใช*บังคับ 

คําสั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชนIเก่ียวกับภาษีเงินได*นิติบุคคลตามวรรคสองมิให*มี
ผลกระทบต�อเงินป2นผลจากกิจการท่ีได*รับการส�งเสริมการลงทุนท่ีได*จ�ายไปแล*วก�อนวัน ท่ี
คณะกรรมการมีคําสั่งเพิกถอน 

 

                                                 
๒๐ มาตรา ๕๕ วรรคสาม แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๔ 
๒๑ มาตรา ๕๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๕๖  ในกรณีท่ีผู*ได*รับการส�งเสริมเลิกกิจการ รวมกิจการกับผู*อ่ืน หรือโอน
กิจการให*แก�ผู*อ่ืน ให*บัตรส�งเสริมนั้นใช*ได*ต�อไปอีกไม�เกินสามเดือนนับแต�วันเลิก รวม หรือโอนกิจการ 

ในกรณีท่ีผู*ซ่ึงดําเนินกิจการท่ีรวมกันข้ึนใหม�หรือรับโอนกิจการประสงคIจะขอรับช�วง
ดําเนินกิจการท่ีได*รับการส�งเสริมตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว*ในบัตรส�งเสริมต�อไป ให*ยื่นคําขอรับการ
ส�งเสริมภายในเวลาท่ีกําหนดไว*ในวรรคหนึ่ง ถ*าคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให*การส�งเสริม ให*
ออกบัตรส�งเสริมโดยให*ได*รับสิทธิและประโยชนIตามพระราชบัญญัตินี้เพียงเท�าท่ีผู*ได*รับการส�งเสริม
เดิมยังเหลืออยู� ถ*าคณะกรรมการเห็นว�าไม�สมควรให*การส�งเสริม ให*สั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชนI
ท้ังหมด 

 
หมวด ๗ 

บทสุดท*าย 
   

 
มาตรา ๕๗  บรรดาอํานาจหน*าท่ีของคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุนตามประกาศ

ของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๒๗ ลงวันท่ี ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซ่ึงจะต*องปฏิบัติตามประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๘ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ให*เป/นอํานาจหน*าท่ีของคณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕๘  ให*ถือว�าผู*ได*รับบัตรส�งเสริมในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมตาม

ประเภท ขนาด และเง่ือนไขท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวงหรือประกาศของคณะกรรมการส�งเสริมการ
ลงทุนเพ่ือกิจการอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว�าด*วยการส�งเสริมการลงทุนเพ่ือกิจการอุตสาหกรรม 
และผู*ได*รับบัตรส�งเสริมตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๒๗ ลงวันท่ี ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
อยู�แล*วในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช*บังคับ เป/นผู*ได*รับการส�งเสริมตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให*ได*รับ
สิทธิและประโยชนIตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว*ในบัตรส�งเสริม และให*มีสิทธิท่ีจะขอรับสิทธิและประโยชนI
ตามพระราชบัญญัตินี้ด*วย 

 
มาตรา ๕๙  ให*ถือว�าคําขอรับการส�งเสริมท่ีได*รับอนุมัติการส�งเสริมการลงทุนจาก

คณะกรรมการตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๒๗ ลงวันท่ี ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ แล*ว เป/น
คําขอรับการส�งเสริมท่ีได*รับอนุมัติการส�งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๖๐  ให*ถือว�าคําขอรับการส�งเสริมท่ีค*างพิจารณาอยู�ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้

ใช*บังคับเป/นคําขอรับการส�งเสริมท่ีได*ยื่นตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ผู*รับสนองพระบรมราชโองการ 
ธานินทรI  กรัยวิเชียร 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากสภาพและความต*องการ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได*เปลี่ยนแปลงไป ทําให*การดําเนินงานส�งเสริมการลงทุนตาม
กฎหมายว�าด*วยการส�งเสริมการลงทุนป2จจุบันไม�สามารถสนองความต*องการของประเทศในด*านการ
เร�งรัดการลงทุนเพ่ือประโยชนIในการสร*างงาน การเพ่ิมรายได* และการกระจายรายได*ให*แก�ประชาชน
ได*ดีพอ จําเป/นต*องปรับปรุงกฎหมายในเรื่องนี้เสียใหม�เพ่ือให*ความม่ันใจแก�ผู*ลงทุนโดยการกําหนด
ระบบการให*สิทธิและประโยชนI ท่ี เหมาะสมสําหรับการจูงใจให* มีการลงทุนในกิจการท่ีรัฐให*
ความสําคัญและประสงคIจะส�งเสริม ให*มีการคุ*มครองกิจการท่ีรัฐให*การส�งเสริมท่ีทันต�อเหตุการณIและ
ให*มีกลไกการบริหารงานส�งเสริมการลงทุนของรัฐท่ีสามารถอํานวยความสะดวกและขจัดอุปสรรคใน
การลงทุน  จึงจําเป/นต*องตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
       
พระราชบัญญัติส�งเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔๒๒ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให*ใช*บังคับต้ังแต�วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๕ เป/นต*นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติแก*ไข
เพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ ได*ยกเลิกภาษีการค*าและนําภาษีมูลค�าเพ่ิมมาใช*
แทน และไม�มีความจําเป/นต*องยกเว*นหรือลดหย�อนภาษีการค*าให*กับผู*ได*รับการส�งเสริมอีกต�อไป  จึง
จําเป/นต*องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติส�งเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔๒๓ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให*ใช*บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป/นต*นไป 
 

มาตรา ๗  มิให*นํามาตรา ๕๕/๑ มาใช*บังคับแก�เงินได*ของผู*ได*รับการส�งเสริม ซ่ึง
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดไปแล*วก�อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช*บังคับ 

 
มาตรา ๘  ให*นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจของ
ประเทศได*เปลี่ยนแปลงไปโดยได*รับผลกระทบจากวิกฤติการณIทางเศรษฐกิจทําให*การจัดเก็บภาษี
อากรของรัฐตํ่ากว�าเปVาหมาย ภาระหนี้สาธารณะเพ่ิมข้ึนส�งผลกระทบต�อฐานะการคลังของรัฐบาล 
สมควรปรับปรุงการให*สิทธิและประโยชนIด*านภาษีอากรแก�ผู*ได*รับการส�งเสริมการลงทุนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและความคุ*มค�าในการให*สิทธิและประโยชนIด*านภาษีอากรของรัฐ และเพ่ือให*
คณะกรรมการส�งเสริมการลงทุนมีความคล�องตัวและยืดหยุ�นมากข้ึนในการให*สิทธิและประโยชนIด*าน

                                                 
๒๒ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๐๘/ตอนท่ี ๒๐๑/ฉบับพิเศษ หน*า ๒๑๑/๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ 
๒๓ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๘/ตอนท่ี ๑๑๐ ก/หน*า ๑/๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ภาษีอากรตามความเหมาะสมของสภาวะทางเศรษฐกิจและสอดคล*องกับสภาวะด*านการคลังของรัฐ  
จึงจําเป/นต*องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
*พระราชกฤษฎีกาแก*ไขบทบัญญัติให*สอดคล*องกับการโอนอํานาจหน*าท่ีของส�วนราชการให*เป/นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒๔ 
 

มาตรา ๑๐๙  ในมาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๑๓  แห�งพระราชบัญญัติส�งเสริม
การลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ ให*แก* ไขคําว�า “นายกรัฐมนตรี” เป/น  “รัฐมนตรีว�าการกระทรวง
อุตสาหกรรม” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได*บัญญัติให*จัดต้ังส�วนราชการข้ึนใหม�โดยมีภารกิจใหม� ซ่ึงได*มี
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน*าท่ีของส�วนราชการให*เป/นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล*ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล�าวได*
บัญญัติให*โอนอํานาจหน*าท่ีของส�วนราชการ รัฐมนตรีผู*ดํารงตําแหน�งหรือผู*ซ่ึงปฏิบัติหน*าท่ีในส�วน
ราชการเดิมมาเป/นของส�วนราชการใหม� โดยให*มีการแก*ไขบทบัญญัติต�าง ๆ ให*สอดคล*องกับอํานาจ
หน*าท่ีท่ีโอนไปด*วย  ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให*เป/นไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกล�าว จึงสมควรแก*ไขบทบัญญัติของกฎหมายให*สอดคล*องกับการโอนส�วนราชการ เพ่ือให*
ผู*เก่ียวข*องมีความชัดเจนในการใช*กฎหมายโดยไม�ต*องไปค*นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน*าท่ีว�าตาม
กฎหมายใดได*มีการโอนภารกิจของส�วนราชการหรือผู*รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป/นของ
หน�วยงานใดหรือผู*ใดแล*ว โดยแก*ไขบทบัญญัติของกฎหมายให*มีการเปลี่ยนชื่อส�วนราชการ รัฐมนตรี 
ผู*ดํารงตําแหน�งหรือผู*ซ่ึงปฏิบัติหน*าท่ีของส�วนราชการให*ตรงกับการโอนอํานาจหน*าท่ี และเพ่ิมผู*แทน
ส�วนราชการในคณะกรรมการให*ตรงตามภารกิจท่ีมีการตัดโอนจากส�วนราชการเดิมมาเป/นของส�วน
ราชการใหม� รวมท้ังตัดส�วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแล*ว ซ่ึงเป/นการแก*ไขให*ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล�าว  จึงจําเป/นต*องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๐๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแก*ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว�าด*วย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว�าด*วยการส�งเสริมการลงทุน ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม 
พุทธศักราช ๒๕๕๗๒๕ 
 

ข*อ ๘  บรรดาบทบัญญัติแห�งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข*อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือ
มติคณะรัฐมนตรีใดท่ีอ*างถึงสํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรมและ
ข*าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ*างของสํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน กระทรวง
อุตสาหกรรม ให*ถือว�าอ*างถึงสํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน สํานักนายกรัฐมนตรีหรือ
ข*าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ*างของสํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน สํานัก
นายกรัฐมนตรี 
                                                 

๒๔ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/ตอนท่ี ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
๒๕ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง/หน*า ๖/๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
ข*อ ๙  ในวาระเริ่มแรกให*สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุนมีส�วนราชการ

ตามกฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการสํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยอนุโลม จนกว�าจะมีกฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการสํานักงานคณะกรรมการส�งเสริม
การลงทุน สํานักนายกรัฐมนตรี ข้ึนใหม� 
 
พระราชบัญญัติส�งเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐๒๖ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให*ใช*บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป/นต*นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติส�งเสริม
การลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ ได*ใช*บังคับมาเป/นระยะเวลานาน และบทบัญญัติบางประการเป/นป2ญหาและ
อุปสรรคต�อการดําเนินงานส�งเสริมการลงทุนของประเทศ โดยเฉพาะอย�างยิ่งบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การให*สิทธิและประโยชนIทางภาษีอากรแก�ผู*ได*รับการส�งเสริมการลงทุนท่ียังไม�เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจ การค*า การลงทุน และเทคโนโลยีท่ีเป/นอยู�ในป2จจุบัน และไม�สอดคล*องกับพันธกรณี
ระหว�างประเทศ อันส�งผลให*การดําเนินงานส�งเสริมการลงทุนขาดประสิทธิภาพและไม�อาจขับเคลื่อน
ได*อย�างเต็มท่ีเพ่ือรองรับทิศทางและโอกาสทางการค*า การลงทุนโดยรวมได* สมควรแก*ไขบทบัญญัติท่ี
เป/นข*อจํากัดและอุปสรรค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศและการอํานวยความ
สะดวกให*แก�นักลงทุน อันจะเป/นการจูงใจในการเข*ามาลงทุน รวมท้ังเพ่ือให*การดําเนินงานส�งเสริมการ
ลงทุนมีความคล�องตัวในการบริหารจัดการและสอดคล*องกับสถานการณIป2จจุบัน ตลอดจนเป/นการ
รองรับการเข*าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได*อย�างสัมฤทธิ์ผล  จึงจําเป/นต*องตราพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๒๖ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๐ ก/หน*า ๔๗/๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภิรมยIพร/แก*ไข 
วศิน/ตรวจ 

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 

กองกฎหมายไทย/เพ่ิมเติม 
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 
ปริญสินียI/เพ่ิมเติม 

๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 


