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พระราชบัญญัติ 

ส่งเสริมการลงทุน  (ฉบับที่  ๔) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน  (ฉบับที่  ๔)  

พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน  

พ.ศ.  ๒๕๒๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการหรือที่ปรึกษาขึ้นใหม่  

ให้กรรมการหรือที่ปรึกษาซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการหรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่   

กรรมการหรือที่ปรึกษาซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้” 
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๑/๑  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน  

พ.ศ.  ๒๕๒๐ 
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“มาตรา ๑๑/๑ เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการส่งเสริมการลงทุนให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัตินี้  และเพื่อให้การให้สิทธิและประโยชน์แก่ผู้ได้รับการส่งเสริมเป็นไป
อย่างเหมาะสม  ชัดเจน  และโปร่งใส  ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการส่งเสริมการลงทุน 
อย่างน้อยทุกสองปี  โดยให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ดําเนินการ  แล้วให้สํานักงานรายงานผลการประเมิน 
ต่อคณะกรรมการและเปิดเผยให้ประชาชนทราบต่อไป 

การประเมินผลการส่งเสริมการลงทุนตามวรรคหนึ่ง  ต้องแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่ประเทศได้รับ  รวมทั้งความคุ้มค่าของการส่งเสริมการลงทุน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กําหนด” 

มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๓/๑  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน  
พ.ศ.  ๒๕๒๐ 

“มาตรา ๑๓/๑ ในกรณีที่จะต้องมีการตรวจสอบ  ควบคุม  และประเมินผลกิจการที่ได้รับ 
การส่งเสริม  การใช้สิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ  รวมทั้งการใช้สิทธิและประโยชน์สําหรับเคร่ืองจักร  หรือวัตถุดิบ
และวัสดุจําเป็นเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  สํานักงานอาจมอบหมายให้บุคคลใดเป็นผู้ดําเนินการ 
และจัดทํารายงานผลการดําเนินการแทนสํานักงานก็ได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”   

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน  
พ.ศ.  ๒๕๒๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๖ กิจการที่คณะกรรมการจะพึงให้การส่งเสริมการลงทุนได้  ต้องเป็นกิจการที่สําคัญ
และเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของประเทศ  กิจการที่ใช้ทุน  แรงงาน  หรือบริการ
ในอัตราสูง  หรือกิจการที่ใช้ผลิตผลการเกษตร  หรือทรัพยากรธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ  ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า
กิจการนั้นยังไม่มีในราชอาณาจักร  หรือมีในราชอาณาจักรไม่เพียงพอ  หรือกรรมวิธีการผลิตยังไม่ทันสมัย”   

มาตรา ๗ ให้ยกเลิก  (๔)  ของมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน  พ.ศ.  ๒๕๒๐ 
มาตรา ๘ ให้ยกเลิก  (๑๘)  ของมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน  พ.ศ.  ๒๕๒๐ 
มาตรา ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๐/๑  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน  

พ.ศ.  ๒๕๒๐ 
“มาตรา ๓๐/๑ เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา  คณะกรรมการอาจอนุญาตให้ผู้ได้รับการส่งเสริม

ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมนําเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา  รวมทั้ง 
การทดสอบที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด” 

มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๑/๑  และมาตรา  ๓๑/๒  แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน  พ.ศ.  ๒๕๒๐ 

“มาตรา ๓๑/๑ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
สําหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง  หรือกิจการวิจัยและพัฒนา  ตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด  คณะกรรมการอาจอนุญาตให้ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
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สําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกําหนดเวลาไม่เกินสิบสามปีนับแต่วันที่
เร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น  ทั้งนี้  การยกเว้นดังกล่าวอาจกําหนดเป็นสัดส่วนของเงินลงทุน
โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนด้วยก็ได้ 

รายได้ที่ต้องนํามาคํานวณกําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการตามวรรคหน่ึง  ให้รวมถึงรายได้
จากการจําหน่ายผลพลอยได้และรายได้จากการจําหน่ายสินค้าก่ึงสําเร็จรูปตามที่คณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร   

ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามวรรคหน่ึง  
คณะกรรมการอาจอนุญาตให้ผู้ได้รับการส่งเสริมนําผลขาดทุนประจําปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออก
จากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  มีกําหนดเวลาไม่เกินห้าปี 
นับแต่วันพ้นกําหนดเวลานั้น  โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้ 

การคํานวณเงินลงทุนตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด 

มาตรา ๓๑/๒ ในกรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมไม่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล  
คณะกรรมการอาจอนุญาตให้ผู้ได้รับการส่งเสริมหักเงินที่ใช้ไปในการลงทุนในการประกอบกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริมจากกําไรสุทธิรวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของเงินที่ลงทุนแล้วในกิจการนั้น  โดยผู้ได้รับ 
การส่งเสริมจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้  ภายในสิบปีนับแต่วันที่มีรายได้จาก
การประกอบกิจการ  นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ  ทั้งน้ี  ตามเง่ือนไขและวิธีการ 
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน  พ.ศ.  ๒๕๒๐  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๒ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า  การให้การส่งเสริมแก่กิจการใด 
หรือแก่ผู้ขอรับการส่งเสริมรายใดไม่สมควรให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา  ๓๑  และมาตรา  ๓๑/๑  
คณะกรรมการจะให้การส่งเสริมแก่กิจการนั้นหรือผู้ขอรับการส่งเสริมรายนั้นและรายต่อ ๆ  ไป  โดยไม่ให้
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จาก 
การลงทุนแทนการได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลก็ได้  การลดหย่อนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว
ให้ลดหย่อนในอัตราไม่เกินร้อยละห้าสิบของอัตราปกติมีกําหนดเวลาไม่เกินสิบปีตามที่คณะกรรมการ
กําหนด” 

มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๒/๑  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน  
พ.ศ.  ๒๕๒๐   

“มาตรา ๓๒/๑ การคํานวณกําไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของผู้ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับสิทธิ 
และประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลให้เป็นไปตามประมวลรัษฎากร” 
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มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน  พ.ศ.  ๒๕๒๐  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๔ เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลตามมาตรา  ๓๑  และมาตรา  ๓๑/๑  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ 
ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น 

เงินปันผลที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามวรรคหน่ึง  ถ้าได้จ่ายภายในหกเดือนนับแต่วันพ้นระยะเวลา
ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ก็ให้ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง” 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน  พ.ศ.  ๒๕๒๐  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๖ คณะกรรมการอาจให้ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับสิทธิและประโยชน์พิเศษด้านส่งออก
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การยกเว้นอากรขาเข้า  สําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเป็นที่ต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศ 
เพื่อใช้  ผลิต  ผสม  หรือประกอบผลิตภัณฑ์หรือผลิตผล  เฉพาะที่ใช้ในการส่งออก 

(๒) การยกเว้นอากรขาเข้า  สําหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมนําเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไป 
(๓) การยกเว้นอากรขาออก  สําหรับผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่ผู้ได้รับการส่งเสริมผลิตหรือประกอบ 
การให้สิทธิและประโยชน์ตามวรรคหน่ึง  ให้ เป็นไปตามเง่ือนไข  วิธีการ  และระยะเวลา 

ที่คณะกรรมการกําหนด  โดยมิให้นํากฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรมาใช้บังคับแก่ผู้ได้รับการส่งเสริม 
ซึ่งได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการตามมาตราน้ี  เว้นแต่คณะกรรมการจะกําหนดเป็นอย่างอื่น  ในกรณีเช่นนี้  
ให้นํากฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง” 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๕๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน  
พ.ศ.  ๒๕๒๐  ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานาน  และบทบัญญัติบางประการเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อ 
การดําเนินงานส่งเสริมการลงทุนของประเทศ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงบทบัญญัติเก่ียวกับการให้สิทธิและประโยชน์
ทางภาษีอากรแก่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทนุที่ยังไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และเทคโนโลยี
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  และไม่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ  อันส่งผลให้การดําเนินงานส่งเสริมการลงทุน
ขาดประสิทธิภาพและไม่อาจขับเคลื่อนได้อย่างเต็มที่เพ่ือรองรับทิศทางและโอกาสทางการค้า  การลงทุนโดยรวมได้  
สมควรแก้ไขบทบัญญัติที่เป็นข้อจํากัดและอุปสรรค  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
และการอํานวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน  อันจะเป็นการจูงใจในการเข้ามาลงทุน  รวมทั้งเพ่ือให้การดําเนินงาน
ส่งเสริมการลงทุนมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ตลอดจนเป็นการรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างสัมฤทธ์ิผล  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


